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MOÇÕES, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

26 DE ABRIL DE 2021

MOÇÕES
MOÇÃO DE APLAUSOS

Roberto Araujo- Vice-Presidente, e outros
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos “MOÇÃO DE APLAUSOS” à 
Direção da Rádio Interativa FM de Avaré/SP, na pessoa da Senhora Marlene 
Oliveira de Campos Machado, extensivo à todos os funcionários e colabora-
dores da respectiva rádio, em especial ao radialista Senhor Rodivaldo Ripoli, 
pela brilhante campanha de alimentos contra a fome, arrecadando mais de 
mil cestas básicas, que serão destinadas para mais de mil famílias caren-
tes que devido a pandemia estão passando fome. JUSTIFICATIVA: Neste 
momento, famílias inteiras não tem o que comer. São Mães sem ter o que 
dar aos filhos. São Pais sem condições de levar o pão e o leite para a casa. 
São Avós que não tem nada para saciar a fome de seus netos, e graças a 
essa iniciativa da Rádio Interativa FM de Avaré, milhares de famílias terão 
alimentos em seus Lares, motivo pelo qual se justifica a presente Moção de 
Aplausos.                                 Requeiro ainda, que seja oficiado a Direção da 
Rádio Interativa FM de Avaré/SP e a todos os funcionários e colaboradores, 
na pessoa da Senhora Marlene Oliveira de Campos Machado.

MOÇÃO DE APOIO
Maria Isabel Dadário e outros

-que seja consignada em ata de nossos trabalhos, a MOCÃO DE APOIO 
ao Projeto de Lei nº 345/2019, de origem da Assembleia Legislativa de São 
Paulo, sendo da iniciativa do Deputado Estadual Delegado Bruno Lima – SP, 
o qual estabelece a inclusão dos conteúdos de Direito e Proteção aos  Ani-
mais, no Programa Curricular das escolas Públicas do Estado de São Paulo.           
JUSTIFICATIVA   Sabemos que para melhorar a vida dos animais, preci-
samos mudar o comportamento humano, e nada melhor do que começar 
pelas crianças e adolescentes. Considerando a importância de desenvolver 
o respeito ao meio ambiente, à Fauna, à Flora e a Biodiversidade, abordar te-
mas como proteção ao meio, direitos dos animais, as necessidades físicas e 
psicológicas das espécies, entre outros assuntos no contexto atual é de sua 
importância, onde temos visto cada vez mais casos de maus tratos e aban-
dono de animais.  Considerando que o Projeto de Lei nº 345, de 2019, de 
autoria do nobre Deputado, é de grande importância, pois busca a parceria 
da criança na causa animal, pois é de nosso conhecimento que as crianças 
absorvem e guardam muito bem as informações e os exemplos que recebem 
ao longo de sua formação, levando para a casa o que aprende e vivencia no 
âmbito escolar, e acaba fortalecendo o respeito a todas as formas de vida, 
e desenvolve a inteligência emocional, essencial na nossa vida.   A escola, 
onde passamos boa parte da nossa infância e adolescência, tem um objetivo 
de, além de transmitir conteúdos, desenvolver práticas de cidadania.

INDICAÇÕES
Ana Paula Tibúrcio de Godoy- 1a Secretária

-Para que através do setor competente estude a possibilidade de implantar 
uma ciclovia.

Carla Cristina Massaro Flores-2a Secretária
-para que estude a possibilidade de viabilizar a instalação de uma Pista de 
Motocross em nosso município, posto que esta é uma reivindicação dos pra-
ticantes dessa modalidade esportiva há vários anos, pois, além de estimular 
e proporcionar a prática do esporte, ainda poderá sediar etapas bem como 
a cidade realizar campeonatos, o que irá fomentar o turismo e o esporte da 
nossa cidade.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que disponibilize uma Ambulância exclu-
siva para atendimento imediato no Balneário Costa Azul e região da Represa.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a Lei Municipal nº 
332/1995, notifique o proprietário do terreno localizado na Avenida Gilberto 
Filgueiras/Bairro Alto da Colina ao lado do número 1458, para que realize 
limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Mu-
nicipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Avenida 
Gilberto Filgueiras/Bairro Alto da Colina ao lado do número 886, para que 
realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realize melhorias no Campo de Fu-
tebol localizado na Rua José Rizzo Filho Viotti/Bairro Santa Elisa e implantar 
um Academia no local juntamente com o Campo de Futebol.
-por meio do setor competente, para que estudem maneiras de Conscienti-
zar os avareenses sobre o reconhecimento da reciclagem.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza e desentupimento 
das galerias de águas pluviais.
-por meio do setor competente, para que realize fiscalização do descarte de 
pilhas em nosso Município.
-por meio do setor competente, para que realize uma melhor organização 
nos postes do Município.
-por meio do setor competente, para que providencie iluminação na Praça 
da Paz.

-por meio do setor competente, para que em conformidade com a legislação 
vigente notifique o proprietário do terreno existente na Rua Carvalho Pinto/
Bairro Vila Jardim.
-por meio do setor competente, para que tome providências em relação ao 
buraco com acúmulo de água na Rua da Colina/Bairro Colina Verde em fren-
te ao número 601.
-por meio do setor competente, para que realize recapeamento asfáltico no 
final da Rua Mato Grosso/Bairro Santa Elizabeth, confluência com a Rua 
Saul Bertolacini que termina no número 3986, atrás da CEI  Malu - Creche 
Maria Lucia B. M. Rodrigues.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigente 
notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Sergipe próximo ao rio, 
depois da antiga fábrica Staroup de frente para o número 105, para que 
realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie e disponibilize cartazes 
para que seja colocado nos estabelecimentos públicos de nossa cidade com 
o seguinte texto: “Violência contra crianças e adolescentes  - Denuncie Con-
selho Tutelar 3732-1199”.

Carlos Wagner Januário Garcia
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através do setor com-
petente proceda-se a fiscalização na extensão da Rua José Augusto Claro no 
bairro Jardim Califórnia onde moradores locais reclamam do acúmulo materiais.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através do setor com-
petente proceda-se a instalação de duas tabelas de basquete e a devida 
reforma de uma quadra esportiva municipal situada á Rua Valdomiro de Ca-
margo defronte o nº 75 no bairro Di Fiori.

Hidalgo André de Freitas
-Para que determine ao departamento competente realizar obras como Ope-
ração tapa-buracos ou Recapeamento asfáltico na Rua Jacy Coutinho, em 
frente ao número 725, Bairro Jardim Paineiras.
-Para que proceda a limpeza de toda a extensão da Praça José Lopes de 
Andrade, no Bairro Alto da Boa Vista, tendo em vista que a praça e toda cal-
çada se encontram com mato alto, estando intransitável para pedestres que 
passam por esse espaço público.
-Para que proceda na limpeza de toda a área em torno da Igreja de Santa Luzia, 
localizada entre os Bairros Plimec e Água Branca, tendo em vista que no local 
são realizadas celebrações religiosas, e em torno da Igreja pode se constatar 
muito mato alto, estando intransitável para fiéis que frequentam o local.
-Para que proceda a limpeza de toda a área localizada no final da Rua Jus-
celino Kubitscheck, esquina com a Rua Abílio Garcia, tendo em vista muito 
mato alto, estando intransitável para pedestres que necessitam passar pelo 
local, ressaltando que o Córrego do Jardim Brasil também corta essa Rua, 
e se encontra totalmente abandonado, muito mato alto, bichos peçonhentos 
invadindo as residências em volta.
-Para que através do Setor Competente proceda a instalação de fiação e 
braços com lâmpadas nos postes de luz localizados no final da Rua Jusceli-
no Kubitscheck esquina com a Rua Abílio Garcia.
-Para que interceda junto ao setor competente no sentido de providenciar a 
INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE na Extensão da Avenida 
Brasília – Bairro Vila Jardim, tendo em vista o alto fluxo de carros e motos 
que trafegam em alta velocidade podendo ocasionar acidentes.
-Para que interceda junto ao setor competente no sentido de providenciar 
a INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE na Extensão Avenida 
Emílio Figueiredo, tendo em vista o alto fluxo de carros e motos que trafegam 
em alta velocidade podendo ocasionar acidentes.
-Para que interceda junto ao setor competente no sentido de verificar a pos-
sibilidade de implantação de uma academia ao ar livre e de um parquinho 
infantil no Bairro Mario Emílio Banwart de modo a proporcionar mais lazer 
para a população local.
-Para que interceda junto ao setor competente no sentido de verificar a possibili-
dade de implantação de uma academia ao ar livre e de um parquinho infantil no 
Bairro Avaré I de modo a proporcionar mais lazer para a população local.
-Para que através do Setor Competente proceda a troca das Lâmpadas dos 
Postes do Bairro Água Branca 3, recém inaugurado, tendo em vista que os 
moradores reclamam que as lâmpadas atuais não iluminam o necessário, 
deixando o bairro escuro, sem a segurança necessária.
-Para que determine ao departamento competente realizar obras como Ope-
ração tapa-buracos ou Recapeamento asfáltico na Rua Teodomiro Garcia, 
em frente ao número 232, Bairro Plimec.  Vale ressaltar que o morador a 
anos reclama do problema existente, chegando a protocolar diversos pe-
didos diretamente no Centro Administrativo cobrando providências e até o 
momento nenhuma atitude foi tomada pela municipalidade.
-Para que interceda junto ao setor competente no sentido de providenciar a 
INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE na Extensão da Avenida 
Santos Dumont, mais exatamente no Bairro Jardim DI Fiori, tendo em vista o 
alto fluxo de carros e motos que trafegam em alta velocidade podendo oca-
sionar acidentes. Vale ressaltar que esse trecho da Avenida Santos Dumont, 
localizado no Jardim Di Fiori também é utilizado para a prática esportiva – 
(caminhada, corrida, bicicleta), sendo de Extrema Importância a instalação 
desses redutores, evitando que algo pior possa acontecer.
-Para que interceda junto ao setor competente no sentido de providenciar a Pe-
dido de Moradores a INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE na 
Extensão da Rua São João Evangelista, tendo em vista o alto fluxo de carros e 
motos que trafegam em alta velocidade podendo ocasionar acidentes.
-Para que determine ao departamento competente realizar obras como Ope-
ração tapa-buracos ou Recapeamento asfáltico em toda Extensão da Rua 
Anhanguera – Jardim Santa Elizabeth.
-Para que determine ao departamento competente realizar obras como Ope-
ração tapa-buracos ou Recapeamento asfáltico em toda Extensão da Rua 
Horácio Dias Batista – Jardim Santa Elizabeth e também verificar em relação 
a iluminação, que segundo moradores está precária.
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-Para que determine ao departamento competente realizar obras como Ope-
ração tapa-buracos ou Recapeamento asfáltico na Rua Seme Jubram em 
frente ao número 990, e também verificar em relação a Poda/Corte de Duas 
árvores que devido aos galhos na via, estão prejudicando o tráfego de veícu-
los, principalmente ônibus e caminhões.
-Para que determine ao departamento competente realizar obras como Ope-
ração tapa-buracos ou Recapeamento asfáltico na Rua Dico Mercadente em 
frente aos números 309 e 295 – Jardim Paineiras. Vale ressaltar que essa 
reivindicação é de alguns anos, e até o momento o município não tomou as 
providências através do setor competente. Os buracos tem causado diversos 
prejuízos aos moradores, tendo em vista que em dias de chuvas, toda a água 
empossada com a passagem dos veículos é jogada na parede das residên-
cias, causando transtorno aos moradores.
-Para que determine ao departamento competente realizar obras como Ope-
ração tapa-buracos ou Recapeamento asfáltico em toda a Extensão da Ave-
nida Donguinha Mercadante, tendo em vista que tal Avenida devido o tráfego 
diário de Caminhões está completamente deteriorada, sem condições de 
uso, sendo um risco aos moradores e toda população que dela se utilizada. 
Requer também, que Vossa Excelência providencie também o Asfaltamento 
do trecho da Avenida Donguinha Mercadante que se encontra sem qualquer 
tipo de pavimentação.
-Para que através do Setor Competente proceda a instalação de ILUMINA-
ÇÃO na Quadra/Pista de Skate existente no Bairro CID FERREIRA, tendo 
em vista a utilização por diversas crianças e jovens no período noturno.
-Para que proceda a limpeza de toda a área verde (CÓRREGO) localiza-
da na Rua Ammos Contrucci X Rua Zico de Castro, tendo em vista muito 
mato alto, estando intransitável para pedestres que necessitam passar pelo 
local, ressaltando que o Córrego que também corta essa Rua, se encontra 
totalmente abandonado, muito mato alto, bichos peçonhentos invadindo as 
residências em volta, conforme fotos apresentadas em Sessão de Câmara. 
Vale ressaltar que tal área segundo Placa Existente no local é uma Área de 
Preservação Ambiental Permamente.
-Para que determine ao departamento competente realizar obras como Ope-
ração tapa-buracos ou Recapeamento asfáltico na Rua Minas Gerais, nas 
proximidades do Colégio Platão.
-Para que proceda a limpeza de toda a área localizada a Rua Fernando Mi-
ras Melenchon, ao lado do número 215, tendo em vista muito mato alto, 
estando intransitável para pedestres que necessitam passar pelo local. Vale 
ressaltar, que a limpeza é uma reivindicação dos moradores do Bairro São 
Rogério 2, que se disponibilizaram a cuidar dessa área verde.

Jairo Alves de Azevedo
-peço novamente para que através do órgão competente DEMUTRAM (DE-
PARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO) seja analisada a possibilidade 
de fazer a instalação de um  redutor de velocidade (LOMBADA) na Av. Emilio 
Figueiredo defronte ao número 15. No local vi a necessidade de fazer tam-
bém a pintura (DÊ A PREFERÊNCIA), essa sinalização é primordial, no local 
citado acima já aconteceu vários acidentes, pois está muito perigoso sem 
a sinalização devida e sem um redutor de velocidade, a avenida acaba em 
uma rotatória e os motoristas passam pela mesma em alta velocidade. Os 
moradores e comerciantes reivindicam a esse vereador providências sobre 
o local.
-peço para que através do órgão competente seja analisada a possibilidade 
de fazer a limpeza (ROÇADA) do terreno localizado na Rua Ernesto Ven-
dramini esquina com a Rua São Vicente, o mesmo está sem muro e sem 
cercado nenhum, moradores que passam pelo local já presenciaram bichos 
peçonhentos saindo do mato tornando um risco para crianças e até mesmo 
adultos que passam defronte ao terreno. Os moradores e comerciantes rei-
vindicam a esse vereador providencias sobre o local.

Luiz Cláudio da Costa
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que solicite ao setor com-
petente da municipalidade, no sentido de reparar o calçamento da rua Rio 
Grande do Sul, esquina com a Rua São Paulo, defronte a loja Ipiranga Cal-
çados no centro da Cidade. O trecho da referida RUA encontra-se danificado 
por conta do afundamento da via, e da forma que se encontra pode ocorrer 
acidentes, haja vista, que, o motorista que passa pelo local, na iminência de 
tentar desviar repentinamente, podendo provocar maiores danos.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor MOACYR PAULINO RODRIGUES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ROSA BALABEM.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LIMA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora VERA LUCIA DE GODOY.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ROSA LOPES NAKAMURA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora CÉLIA LÚCIA NONOSE DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ADRIANO DA SILVEIRA.

Flavio Eduardo Zandoná- Presidente
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que oficialize ao chefe da Ga-
ragem sr. “Saito”, votos de parabenização pelo trabalho prestado a municipa-
lidade e sua dedicação para atender as reivindicações diárias dos munícipes.
-que seja oficiado a coordenadora do curso de Letras - Português e Espa-
nhol do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

(IFSP), sra. Eva Cristina Francisco, votos de aplauso e parabenizações pelo 
lançamento do Livro “Os Signos Educativos em Felicidade por um Fio: Uma 
Abordagem às Relações Étnico-raciais”, em parceria com a sra. Tânia Re-
gina Scoparo.
-que seja oficiado ao Secretário Municipal de Saúde, sr. Roslindo Wilson Ma-
chado e ao curso de enfermagem da Faculdade EDUVALE, votos de aplauso 
e parabenizações pela parceria firmada para aplicação das doses de vacina 
contra a COVID-19.
-que seja oficiado a empresa de Luz e Energia CPFL Energia, prestadora 
de serviço ao Município para que explique a constante queda de energia 
e o longo período que permanece sem esse serviço em alguns bairros da 
cidade, como por exemplo o Residencial Eliza.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do setor compe-
tente veja a possibilidade da criação de um banco de emprego, plataforma 
de divulgação da Prefeitura, como o Semanário Oficial e site, através do qual 
as empresas avareenses possam divulgar diretamente suas vagas, sem que 
necessite uma pré-avaliação para referida divulgação.

Roberto Araujo- Vice- Presidente
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor RICARDO DANILO LOPES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ELISA PEGOLI STELLA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ROSELI SILVA ALVES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora CACILDA SOARES DE SOUZA SCUCCUGLIA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ALBERTO LUIZ CESAR.

Adalgisa Lopes Ward
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, nos informe sobre os barracos na linha: Que apoio está sendo 
dado às famílias que vivem em situação de miséria em barracos caindo na 
linha do trem? Quais ações já estão sendo desenvolvidas em seu Governo 
para que essas famílias sejam alocadas em outras áreas com mais seguran-
ça e condições de uma vida digna? Já estão sendo construídos loteamentos 
para às famílias dos barracos da linha do trem que estão em situação de 
risco? Considerando que, em seu Plano de Governo no Setor de Habitação 
o Exmo. Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre elencou que ia proporcio-
nar condições digna e saudável para a população carente e realizar novos 
loteamentos às pessoas mais necessitadas.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento do Sra. Marília Pires de Almeida Ward ocorrido 
em Avaré, no dia 22 de abril do ano corrente, fato esse que causou grande 
consternação perante todas as camadas sociais locais, por se tratar de pes-
soa benquista e altamente relacionada, pertencente que era a tradicional 
família aqui radicada. REQUEIRO mais que, do deliberado seja cientificada 
a família enlutada, através de seus filhos Marília, Marina e Marco Antonio, 
residente na Avenida Dr. Paulo Araújo Novaes, 1034 – centro, 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 Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Empresa Osas-
tur, para que nos informe: Já foi realizada uma pesquisa junto aos moradores 
do Balneário Costa Azul para Implantação de linhas de ônibus para atender 
as necessidades dos moradores do local? Existe essa possibilidade de con-
ciliação para favorecer vários moradores que vem para cidade trabalhar? 
Considerando que, muitos moradores utilizam o transporte público para tra-
balhar na cidade e estão encontrando dificuldade para conciliar à entrada e 
saída do trabalho, ficando sem transporte e até mesmo deixam e trabalhar 
por não ter meios de se locomoverem.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, para que nos informe a respeito do Repasse do Governo Fede-
ral destinado a Merenda Escolar no período de março a dezembro de 2020: 
1)Qual valor recebido em relação ao período de março a dezembro de 2020? 
2) Destinação da verba recebida? 3) Durante o período de inocorrência das 
aulas presenciais, o quanto foi gasto? 4) Os alunos receberam merenda es-
colar durante o período de inocorrência das aulas?  5) Como foi realizada a 
distribuição da merenda? 6) Qual o total de alunos do Município que recebe-
ram a merenda escolar durante a inocorrência das aulas presenciais?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Mu-
nicipal de Saúde para que prestem esclarecimentos sobre o Posto de Saú-
de do Bairro Alto: Qual a previsão para repor um Médico Pediatra no Posto 
de Saúde do Bairro Alto? Considerando que, o Médico Pediatra do referido 
Posto aposentou-se e até a presente data não foi providenciado outro.  Em 
relação ao fato de que o PS existe um banheiro para as crianças, mulheres 
e homens, qual providência está sendo tomada para solucionar esse grave 
problema de Saúde Pública?

Carlos Wagner Januário Garcia
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades re-
gimentais, que seja oficiado a Viação Rápido Luxo Campinas solicitando a im-
plantação de mais horários na linha Avaré x Camping Municipal e vice-versa.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, que seja oficiado o Sr. Prefeito Municipal afim de que o mesmo 
informe a essa Casa de Leis se existe previsão para o asfaltamento das ruas 
do bairro São José, uma vez que conforme relato de moradores locais o 
Sr. Chefe do Executivo lhes disse no passado que já havia verba destinada 
para tal obra.

Hidalgo André de Freitas
-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, Prefeito Municipal, como também ao Secretário de Habitação, para que, 
forneçam a essa Casa De Leis informações em relação a Construção de 
Casas Populares em Avaré: 1. Quais ações estão sendo planejadas e 
implementadas visando à construção de casas populares? 2. Há alguma 
previsão para iniciar a construção dessas moradias?
-Para que, por meio dos órgãos competentes, INFORME a essa Casa de 
Leis, quais as providências foram tomadas e se serão tomadas providências 
quanto a um problema sério que vem ocorrendo a anos em nossa cidade 
sem solução, gerando reclamações e revoltas de moradores do Bairro Ca-
margo, que é quanto a Construção do Muro de Arrimo para os moradores 
desse respectivo Bairro.
-Para que seja oficiado a SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, para 
que INFORME e ESCLAREÇA a essa Casa de Leis questionamentos quanto ao 
funcionamento da CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL E OUTROS.
-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, Prefeito Municipal e também ao Secretário Municipal de Obras 
para que determine com a MÁXIMA URGÊNCIA, sejam efetuados recuos 
na via, assim como a existente no Presidencial, nas ruas que dão acesso 
ao Bairro São Rogério, além de toda sinalização viária necessária no local, 
beneficiando todos os motoristas que por ali trafegam

Jairo Alves de Azevedo
- sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre e o órgão competente (Secretaria de Obras e Serviços). Novamente 
peço para que analise a possibilidade de fazer o corte do canteiro na Av. 
Donguinha Mercadante no bairro Jardim Paineiras. As empresas localizadas 
ali (MASTER AGRO E LAJES AVELINO) encontram-se em uma situação 
constrangedora para realizar carga e descarga, pois os caminhões não con-
seguem realizar as manobras para adentrarem no pátio das empresas cita-
das acima, na maioria das vezes, os caminhões tem que subir em cima do 
canteiro de forma irregular para que seja realizada a descarga dos mesmos. 
Peço para que o órgão competente vá até o local, analise e nos dê uma 
solução adequada para esta situação.
-sejam oficiados os órgãos competentes DEMUTRAN (DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO) E (SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS), 
para que analise a possibilidade de colocar uma placa de indicação (PAR-
QUE INDUSTRIAL) no final da Av. Donguinha Mercadante. As pessoas che-
gam no final da Avenida e passam direto sem saber que a rua paralela sem 
a pavimentação é a mesma de acesso ao parque industrial, caminhões de 
entregas de matéria-prima e até mesmo clientes que visitam as mais de 10 
empresas localizadas nas dependências do parque industrial encontram di-
ficuldades em encontra-las.
-que seja oficiado o órgão competente (SECRETARIA DE OBRAS E SER-
VIÇOS), para que analise a possibilidade de fazer a instalação de braços 
de luz e lâmpadas na praça JOSÉ DA CUNHA RIBEIRO localizada na Rua 
das Camélias. A praça encontra-se sem iluminação nenhuma sendo palco 
de bagunças e aglomerações de usuários de drogas. Os moradores que 
residem defronte a praça citada acima querem cuidar e desfrutar da mesma 
ajudando para que as pessoas que estão indo ate o local para “BAGUNÇAR” 
se depare com um lugar familiar e de lazer.

Luiz Cláudio da Costa
-Que seja oficiado o EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, que estude a possibilidade, jun-
tamente com SETOR COMPETENTE da Municipalidade, com a finalidade 
de viabilizar a colocação de “PONTO DE ÔNIBUS COM COBERTURA E 
EQUIPADO COM ASSENTO”, para os usuários, em toda extensão da Ave-
nida Manoel Teixeira Sampaio, mais precisamente entre a entrada do Jardim 
Presidencial, até a entrada do Conjunto Residencial Duílio Gambini. Consi-
derando, que, esta é uma reivindicação antiga dos moradores dos bairros 
que são cortados por aquela importante Avenida. Considerando, ainda, que, 
a referida Avenida é a principal via de acesso a diversos bairros adjacentes, 
tais como; Jardim Presidencial, Santa Mônica, São Rogério I, II, Duílio Gam-
bini, e Conjunto Habitacional Cid Ferreira, e a falta de local de abrigo para os 
passageiros, dificulta e expõe os usuários principalmente em dias de muito 
calor, frio e chuvas que sofrem com a falta de abrigo a espera do transporte 
coletivo para sua locomoção.
-Que seja oficiado o EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE que estude a possiblidade, jun-
tamente com o Setor Competente da Municipalidade, para que realize uma 
reforma e reestruturação da Praça de Lazer localizada na confluência da 
Rua Antonio Bruno e Antonio Cláudio, no Conjunto Habitacional Cid Ferreira. 
Considerando, que, a referida Praça é o único local de lazer para as crianças 
do bairro, e conta com Quadra descoberta, Pista de Skate, e esta composta 
de alguns assentos em volta. Considerando, que, o local encontra-se atual-
mente desestruturado, haja vista que a pista de Skate que equipa a Praça, 
está em mau estado de conservação, sendo deteriorada com exposição de 
ferragens enferrujadas, e com diversos pontos de rachaduras na sua ex-
tensão, e como consequência, pode causar sérios riscos de acidentes nas 
crianças e nos demais frequentadores. O referido local, além de ser muito 
frequentado por crianças, é também frequentado por jovens e adultos de 
diversas faixas etárias. Entretanto, levando-se em conta a grande concen-
tração de frequentadores em finais de semanas, também se faz necessários 
que sejam colocadas mesas e bancos com cobertura para prática de jogos 
lúdicos para entretenimentos para os moradores. Frisando, ainda que, essa 
uma reivindicação antiga dos moradores do bairro, e o atendimento imediato 
desse pedido, é medida de salutar importância principalmente das crianças, 
que tem no local o único meio de lazer e diversão na localidade.

Marcelo José Ortega
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, para que informe essa Casa Legislativa sobre a concessão dos 
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INEDITORIAIS

benefícios do IPTU VERDE:  1-Desde que a norma criadora do IPTU Verde 
foi criada, quantas pessoas foram beneficiadas com o desconto do IPTU 
Verde em nossa cidade?  2- Quantas pessoas tiveram os pedidos indeferidos 
e quais as causas dos indeferimentos?  3- Quais são as dificuldades dos 
cidadãos para enquadramento na lei de modo a poder receber os descontos 
no IPTU? Além de preservar e proteger o meio ambiente, o dispositivo legal 
inserido no Código Tributário Municipal, concede descontos no IPTU para 
aqueles que se enquadram nas exigências da lei. É preciso ampliar o pro-
grama do IPTU Verde, um verdadeiro aliado na defesa do meio ambiente. 

Maria Isabel Dadário
-que seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, para que tome as providências cabíveis com relação a retirada 
da terra do terreno ao lado da casa, na Rua José Augusto Claro, 462, Bairro 
Jardim Califórnia, a qual foi retirada para pavimentação das ruas do Bairro, 
pelos maquinistas e está colocando em risco o muro da casa da proprietária 
Marlene Aparecida dos santos.  Estando no local pude verificar que além 
de estar causando prejuízos ao muro, quando chove fica cheio de água por 
muitos dias, trazendo danos à saúde, sendo o local usado como atalho por 
pessoas e crianças que residem por ali, correndo o risco de cair no buraco. 
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e COMUTRAN- 
Conselho Municipal de Trânsito, que considere a possibilidade de colocar 
um semáforo ou rotatória, na Avenida Anápolis cruzamento com a AV. Dr. 
Antônio Silvio Cunha Bueno. Segundo alguns comerciantes estiveram no 
local fazendo algumas medições, mas não retornaram, alegam também que 
neste local ocorrem vários acidentes. 

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 26/04/2021, 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”
0 Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2021
Autoria: Mesa Diretora
Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Avareense ao Senhor 
Rodivaldo Ripoli e dá outras providências;

1 Projeto de Lei nº 79/2021
Autoria: Ver. Flávio Eduardo Zandoná
Dispõe sobre a revogação do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 
2.426/2020 da Estância Turística de Avaré e dá outras providências;

2 Projeto de Lei nº 80/2021
Autoria: Ver. Flávio Eduardo Zandoná e outros
Dispõe sobre adoção de medidas temporárias e emergenciais na 
prevenção e combate ao contágio de COVID-19, e dá outras pro-
vidências;

3 Projeto de Lei nº 81/2021
Autoria: Ver. Adalgisa Lopes Ward
Veda que a nomeação pela Administração Pública Direta e Indireta 
da Estância Turística de Avaré, de pessoas condenadas pela Lei 
Federal nº 11.340 de 07 de agosto de 2006;

4 Projeto de Lei nº 82/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre a alteração da Lei nº 114/2001 do Município de Avaré, 
e dá outras providências;

5 Projeto de Lei nº 83/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Altera a redação do art. 4º, da Lei nº 2.331, de 03 de dezembro de 
2019 e, dá outras providências;

6 Projeto de Lei Complementar nº 84/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Institui no âmbito da Estância Turística de Avaré o Programa de 
Recuperação Fiscal - REFIS e dá outras providências;

7 Projeto de Lei nº 85/2021
Autoria: Ver. Carla Cristina Massaro Flores e outros.
Dispõe sobre a reserva de vagas de empregos para as mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas benefi-
ciadas com incentivos fiscais municipais e/ou área em forma de 
concessão pela administração pública no município de Avaré e dá 
outras providências;

ATO DA MESA Nº 24/2021
“Dispõe sobre autorização para o servidor executar suas 

atribuições na modalidade teletrabalho”.

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO o princípio constitucional da eficiência na Admi-
nistração Pública, em especial quanto ao aumento de produtivida-
de e redução de custos;
CONSIDERANDO as dificuldades que envolvem a mobilidade ur-
bana e a emissão de gases poluentes;
CONSIDERANDO as premissas e diretrizes   voltadas à implan-
tação e à realização de suas atividades com eficiência e eficácia;
CONSIDERANDO que a ampliação da adoção dos procedimentos 
através de processo eletrônico, juntamente com o uso de tecnolo-
gias de informação e comunicação, possibilita a realização de tra-
balho à distância, permitindo a flexibilização da jornada de trabalho, 
dentro do horário de expediente; 
CONSIDERANDO a existência nesta Instituição de sistema informa-
tizado que permite aos funcionários acessarem o conteúdo da rede 
interna de computadores mesmo quando não se encontram nas de-
pendências físicas do local de trabalho, através do sistema SISCAM 
ou outro que porventura seja disponibilizado pelo Poder Legislativo
DECRETA
Art. 1º -.  Os servidores interessados poderão solicitar sua partici-
pação voluntária na modalidade teletrabalho mediante requerimen-
to para executar suas atribuições fora das dependências físicas da 
Câmara Municipal de Avaré.
Parágrafo único – O servidor deve estar à disposição durante seu 
horário de expediente, devendo utilizar-se do e-mail institucional 
para mantê-lo atualizado acerca da evolução dos trabalhos, o qual 
deve ser consultado periodicamente, disponibilizando telefone para 
contato em caso de necessidade
Art.2º - O teletrabalho consiste na execução das atividades e atribui-
ções dos servidores, com as restrições impostas no ato que o institui, 
fora das dependências físicas da Câmara Municipal de Avaré, poden-
do sua execução atingir no máximo 70% da carga horária semanal.
Art. 3º- Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no 
local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVA-
RÉ, 22 de abril de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ            ROBERTO ARAUJO             
Presidente                                                     Vice-Presidente             

ANA PAULA TIBURCIO DE GODOY       CARLA CRISTINA MAS 
    SARO FLORES
1ª Secretária                                               2ª Secretária

Ádria Luzia Ribeiro de Paula
Diretora Geral Administrativa

                           

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
COMTUR AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR Avaré, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei 1.275, de 10 de novembro de 
2017, CONVOCA seus conselheiros, Titulares e Suplentes e CON-
VIDA os cidadãos Avareenses interessados no desenvolvimento 
turístico do Município para a Reunião Ordinária, a ser realizada no 
próximo DIA 05 de MAIO de 2021 que será on line, em primeira 
chamada às 14:30 hs, com a maioria simples de seus membros, 
e em segunda chamada às 14hs45, com qualquer quórum, inde-
pendente da proporcionalidade de sua constituição, para deliberar 
sobre a seguinte pauta: Ofício enviados e recebidos, eleição do 
vice-presidente e outros assuntos pertinentes.
Avaré, 27 de abril de 2021.

Vilma Zanluchi
Presidente do COMTUR



EDIÇÃO 1.012 | AVARÉ, 30 DE ABRIL DE 2021 5

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
READAPTAÇÃO FUNCIONAL 

De acordo com a Lei Municipal nº 2.145 de 10 de outubro de 2017, 
ficam os membros da Comissão Permanente de Readaptação 
Funcional, reorganizados através de Decreto Municipal nº  5.911, 
de 27 de julho de 2020, C O N V O C A D O S a participarem da 
Reunião da Comissão Permanente de Readaptação Funcional que 
será realizada no dia 05/05/2021 às 14h00, nas dependências da 
Secretaria Municipal da Saúde, situada na Avenida Prefeito Misael 
Eufrásio Leal, nº 999 – Centro – Estância Turística de Avaré, opor-
tunidade em que serão discutidos sobre os seguintes Processos de 
Readaptação Funcional:

044/2019
047/2019
068/2020
069/2020
073/2020
074/2020
078/2020
081/2020

004-005/2019
007/2019
015/2019
021/2019
022/2019
032/2019
035/2019
039/2019
 
Os Processos que entrarão em discussão encontram-se a dispo-
sição dos Membros da Comissão na Sede do D.E.S.S. com a in-
tenção de elucidação de quaisquer dúvidas e manifestações que 
deverão ser entregues no dia da reunião da Comissão.
A Comissão Permanente de Readaptação Funcional
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SOLIDARIEDADE

Ação teve início no último dia 
19 diante da aproximação do 
período mais frio do ano

O Fundo Social de Solidariedade está doando 
cobertores para famílias em situação de vulnera-
bilidade. 

A etapa teve início no último dia 19 diante da 
aproximação do período mais frio do ano.  

É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de 
residência atualizado. A retirada é feita no próprio 
Fundo Social. 

Serviço 
O endereço é Rua Rio Grande do Sul, nº 1842. O 

atendimento ao público é de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 17 horas. Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone (14) 3731-2658. 

Benefício é voltado para idosos com dificuldade 
de locomoção e crianças com deficiência 
intelectual; é preciso apresentar laudo médico 

O Fundo Social de Solidariedade continua cadastrando idosos com 
dificuldade de locomoção e crianças com deficiência intelectual para as 
vagas remanescentes do Auxílio-Fralda.

Há 106 vagas disponíveis para idosos na condição descrita. É preciso 
apresentar prescrição médica que ateste a necessidade, RG e CPF do pa-
ciente e do responsável, e comprovante de residência atualizado. 

Além disso, há 42 vagas remanescentes para o cadastro de crianças 
com deficiência intelectual. É exigido laudo médico e RG e CPF do pacien-
te e do responsável, bem como o comprovante de residência atualizado. 

Serviço 
O Fundo Social fica na Rua Rio Grande do Sul, nº 1842. O atendimento 

ao público é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Outras informa-
ções pelo telefone (14) 3731-2658. 

Fundo Social faz doação de 
cobertores para famílias vulneráveis

Instituição ainda tem vagas para 
inscrição no Auxílio-Fralda
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Confira o público-alvo; quem 
teve Covid-19 deve esperar 
30 dias para receber dose 

Mais de 2 mil pessoas foram vacinadas contra 
a gripe em Avaré. A informação consta do balanço 
divulgado na quinta-feira, 29, pela Secretaria Mu-
nicipal da Saúde. 

Foram imunizadas 988 crianças, 861 profissio-
nais de Saúde, 148 gestantes e 15 puérperas, tota-
lizando 2012 pessoas. 

A primeira etapa da Campanha de Vacinação 
contra a Influenza segue até 10 de maio. Nesse pri-
meiro momento, estão contemplados os seguintes 
grupos prioritários:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 
anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes; 
Puérperas (até 45 dias após o parto);
Trabalhadores de Saúde; 
Povos indígenas.

Locais
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos são 

imunizadas na UBS Bonsucesso, UBS Bairro Alto e 
ESF Flávio Celso Negrão. O horário de atendimento 
é de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 
15 horas.

A imunização do público-alvo acima citado 
também acontece na ESF João Carvalho (Santa Eli-
zabeth), das 8 às 11 horas.

Outra opção é a ESF Roberto M. Felisberto (Re-
sidencial Mário Bannwart) às segundas, quartas e 
sextas-feiras, das 8 às 11 horas.

Gestantes e puérperas, por sua vez, são 
imunizadas contra a gripe no Centro de 
Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caisma) 

Avaré soma mais de 2 mil pessoas 
vacinadas contra a gripe

das 8 às 14 horas.
Restrição 

É importante levar a carteirinha de vacinação, 
Cartão SUS e documento com foto. Quem teve 
Covid-19 deve esperar 30 dias após a data do 
resultado positivo do exame para tomar a vacina 
contra a gripe.

Profissionais da Saúde
Já profissionais da Saúde são imunizados contra 

a gripe na UBS Ipiranga e ESF Fernando Hirata (São 
Rogério/Duílio Gambini) das 8 às 11 horas.

A vacinação também acontece na UBS Brabância e 
UBS Vera Cruz, das 13 às 16 horas. Importante: o profis-
sional que tomou vacina contra a Covid-19 deve esperar 
14 dias para tomar a vacina da gripe e  vice-versa. 

A etapa acontece de segunda a sexta-feira. É 
necessário apresentar a carteira do conselho pro-
fissional.
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EDUCAÇÃO

Secretaria Municipal da 
Educação adotou série de 
medidas para sanar déficit

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré con-
seguiu zerar a fila de espera para vagas em creches 
municipais. 

Várias estratégias foram adotadas pela Secreta-

Prefeitura zera fila de espera para 
vagas em creches municipais 

ria Municipal da Educação para sanar o déficit her-
dado pela atual administração. 

Uma delas foi o remanejamento de matricula-
dos para unidades próximas à residência do aluno 
ou para a unidade escolar indicada pelos respon-
sáveis. 

O movimento vem sendo acompanhado pela 
equipe da Central de Vagas desde 2017, quando a 
demanda por vagas em creches era alta. 

“O resultado tem sido satisfatório. Todos os es-

forços foram feitos para que nenhuma criança fi-
que fora da escola”, ressalta a pasta. 

A Secretaria da Educação enfatiza que a inclu-
são continua sendo prioridade, apesar do desafio 
permanente. A orientação é que pais e responsá-
veis procurem a pasta caso tenham filhos em idade 
escolar. 

A Rede Municipal de Ensino tem 1.458 crianças 
matriculadas nos 16 Centros de Educação Infantil, 
incluindo berçário e maternal. 
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Competição foi realizada no 
domingo, 24 de abril 

A equipe de karatê da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer participou da 3ª Copa Washyde 
de Karatê, que ocorreu no domingo, 24 de abril. 

O campeonato virtual incluiu a modalidade 
Kata, sequência de movimentos individuais e téc-
nicas de ataque e defesa. 

Além de brasileiros, o evento contou com a par-
ticipação de competidores da Rússia, Venezuela e 
Moçambique, informou a pasta. 

Foram 20 participações de avareenses na mo-
dalidade Kata Individual e 2 na modalidade Kata 
em equipe. 

“Foi um ótimo resultado. Avaré obteve 1 me-
dalha de ouro, 3 medalhas de prata e 4 de bronze, 
classificando-se em 15º lugar entre os clubes”, res-
salta a Secretaria Municipal de Esportes. Confira os 
detalhes no quadro abaixo. 

Resultado 
Henrique de Almeida T. Gomes (ouro) 
Eloá Vitória Polli da Costa (prata) 
Alice Simonassi R. Henrique (prata) 
Ana Beatriz Capelim Sbais (prata)
Yasmin Nogueira Collela (bronze) 
Victor Furlan de Oliveira (bronze) 
Maria Eleonora Ribeiro Silva (bronze) 
Leticia Antoniassi de Souza (bronze) 

Também participaram da 3ª Copa Washyde de 
Karatê os atletas Ângelo Eduardo Sbais (6º lugar), 
Pedro Lucas Campos (7º), Felipe de Almeida T. Go-
mes (7º), Calebe Rodrigues Carozzi (8º), Maria Cla-
ra Ciriaco (9º), Rodolpho Gabriel S. Goes (12º), Lara 
Cristine Almeida (12º), Arthur Prezotto dos Santos 
(13º), Kauã Nogueira Collela (19º), Emanuel Marat-
ta (21º), Gustavo Ciriaco (36º) e Bruno Santos (45º 
lugar).

Já o resultado por equipe foi obtido por Calebe, 
Rodolpho e Yasmin (5º lugar) e Arthur, Eloá e Maria 
Eleonora (8ª posição). 

 

Atletas de Avaré participam de 
campeonato virtual de Karatê
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CONVOCAÇÃO 

LICITAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 037/2021
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 justificativas contidas Oficio 075/2021/SME e aposentadoria 
de Josiane Aparecida Medeiros de Jesus e não comparecimento 
do 62º classificado; e CI61781/2021/Dep. Compras e exonera-
ção de Eduarda Biason Sapede, CONVOCA, os classificados do 
Concurso Publico 002/2018, homologado através do Decreto nº 
5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado em 26 de Outu-
bro de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função 
de AGENTE ADMINISTRATIVO, a comparecer no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, 
no Departamento 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 proce-
dimento admissional, nomeação, exames médicos e entrega da 
documentação exigida, abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.
Classificação - Nome
63º LEISA PANEBIANCHI MORAES
64º ATHUS BAGAGLI BASTOS
Estância Turística de Avaré, aos 30 de Abril de 2021
                                                              

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - AGENTE ADMINISTRATIVO 
ATRIBUIÇÃO - LC 188/2013
Compreende em executar serviços de apoio nas áreas adminis-
trativas, financeiras, logísticas e recursos humanos das diversas 
unidades administrativas; classificar documentos diversificados e 
correspondência, transcrição de dados, lançamentos, manuais e 
digitação em programas específicos, prestação de informações de 
processos, arquivo, atendimento ao publico em geral; executar ati-
vidades auxiliares de classificação e catalogação de manuscritos, 
livros, periódicos e outras publicações; planejar , organizar e exe-
cutar atividades pertinentes ao centro de documentação e arquivo 
da municipalidade, verificando a legislação quanto ao tempo corre-
to para arquivo e condicionamento dos mesmos. Executa tarefas 
afins designadas pelo superior imediato.
REQUISITO MÍNIMO - Ensino Médio Completo e conhecimento 
em informática
HORÁRIO DE TRABALHO - 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO - Local a ser determinado pelo Secretário 
Municipal De Administração
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 comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos, RG e CPF dos filhos (menores de 14 
anos para salário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) 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 fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 038/2021
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 e 6123/2021,e considerando justificativas contidas 
na CI nº 601350/21/SMS, exoneração de Joice Ramos da Silva e 
não comparecimento do 11º classificado e considerando aposen-
tadoria de Ana Claudia Arena Camara, convoca os classificados 
do Concurso Publico 003/2019, homologado através do Decreto nº 
5525/2019, de 25 de Junho de 2019, publicado em 27 de Junho de 
2019, no Semanário Oficial Eletrônico, do cargo/função de  AUXI-
LIAR DE FARMÁCIA, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, munido dos 
documentos abaixo descritos), situado a Rua Rio Grande do Sul 
nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento 
admissional, ( nomeação, exames médicos)  e a entrega da docu-
mentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação - Nome do Classificado (a)
12º SARAH DIANE MENDES LAPA
Estância Turística de Avaré, aos 30 de Abril de 2021.
 

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - AUXILIAR DE FARMÁCIA
ATRIBUIÇÃO - LC 127/2010
Compreende as tarefas que se destinam a executar ações sim-
ples de farmácia, sob a supervisão do farmacêutico, auxiliando no 
controle, armazenamento entrega de medicamentos, atendendo as 
determinações específicas. Executa tarefas afins designadas pela 
chefia imediata
REQUISITO MÍNIMO - Ensino médio completo, conhecimento em 
informática e curso específico na área
HORÁRIO DE TRABALHO - 40 horas semanais / 08 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO - Local 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 comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS                                                                                                          
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade autenticados
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-
-família/maiores para I.R., CPF para fins de IR)
01 Antecedentes Criminais (via internet) 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 fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 075/2021 – PROCESSO Nº. 141/2021

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Aquisição de móveis de escritório para a Secretaria Muni-
cipal de Turismo
Recebimento das Propostas: 24 de maio de 2.021 das 08 horas até 
07 de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 07 de junho de 2.021 às 08h30 min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 07 de junho de 2.021 às 
14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 30 de abril de 2.021 – Crislaine Apare-
cida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 080/21 – PROCESSO Nº. 146/21
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Materiais Des-
cartáveis para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro
Recebimento das Propostas: 03 de maio de 2.021 das 08 horas até 
13 de maio de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 13 de maio de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 13 de maio 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, 12 de abril de 2.021 – Eliana da 
Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 081/21 – PROCESSO Nº. 147/21
EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Gêneros Pere-
cíveis para atender aos Equipamentos da SEMADS
Recebimento das Propostas: 06 de maio de 2.021 das 08 horas até 
18 de maio de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 18 de maio de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 18 de maio 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, 13 de abril de 2.021 – Eliana da 
Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 084/21 – PROCESSO Nº. 150/21
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de itens descartá-
veis para uso nas Unidades de Saúde e Pronto Socorro
Recebimento das Propostas: 05 de maio de 2.021 das 08 horas até 
17 de maio de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 17 de maio de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 18 de maio 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, 13 de abril de 2.021 – Eliana da 
Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 086/2021 – PROCESSO Nº. 153/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de pro-
dutos infantis para atendimento de crianças acolhidas pela Semads 
sob guarda e acompanhamento judicial
Recebimento das Propostas: 03 de maio de 2.021 das 08 horas até 
13 de maio de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 13 de maio de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 13 de maio de 2.021 às 
14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 30 de abril de 2.021 – Crislaine Apare-
cida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 087/2021 – PROCESSO Nº. 154/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de me-
dicamentos destinados ao atendimento de pacientes do CAPS II
Recebimento das Propostas: 05 de maio de 2.021 das 08 horas até 
17 de maio de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 17 de maio de 2.021 às 08h30 min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 24 de maio de 2.021 às 09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 30 de abril de 2.021 – Crislaine Apare-
cida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 088/2021 – PROCESSO Nº. 155/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de mate-
rial descartável (agulhas, luvas e seringas) para atender pacientes 
do CASE
Recebimento das Propostas: 13 de maio de 2.021 das 08 horas até 
25 de maio de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 25 de maio de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 31 de maio de 2.021 às 09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 30 de abril de 2.021 – Crislaine Apare-
cida Santos – Pregoeira.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 090/2021 – PROCESSO Nº. 157/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de mate-
rial descartável (sondas, coletores de urina, dispositivos de incon-
tinência urinária, cateter, cadarço, equipo, lanceta, fita micropore e 
atadura) para atender pacientes do CASE
Recebimento das Propostas: 04 de maio de 2.021 das 08 horas até 
14 de maio de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de maio de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 18 de maio de 2.021 às 
09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 30 de abril de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 091/21 – PROCESSO Nº. 158/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI

Objeto: Aquisição de braço tipo cisne, luminária e parafuso com 
porca
Recebimento das Propostas: 06 de maio 2.021 das 08 horas até 18 
de maio de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 18 de maio de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 18 de maio de 2.021 às 
14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 16 de abril de 2.021 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 094/21 – PROCESSO Nº. 161/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de eletrodo-
mésticos necessários para os equipamentos da Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvolvimento Social
Recebimento das Propostas: 07 de maio 2.021 das 08 horas até 19 
de maio de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 19 de maio de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 19 de maio de 2.021 às 
14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 19 de abril de 2.021 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 095/21 – PROCESSO Nº. 163/21
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de 
consumo odontológico e descartáveis para Centro de Especiali-
dades Odontológico, UBS, UFS e EMEBs, para o período de 12 
meses
Recebimento das Propostas: 10 de maio de 2.021 das 08 horas até 
20 de maio de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 20 de maio de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 20 de maio 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, 19 de abril de 2.021 – Silvana 
Maria Melício Salvador – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 097/21 – PROCESSO Nº. 166/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de cobertura/en-
vólucro de óbito (saco) para uso no Pronto Socorro Municipal
Recebimento das Propostas: 12 de maio 2.021 das 08 horas até 24 
de maio de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 24 de maio de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 24 de maio de 2.021 às 
14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 26 de abril de 2.021 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 – PROCESSO Nº 164/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços e fornecimento de licenças de uso de programas de in-
formática (sistemas integrados), abrangendo conversão de dados, 
implantação, treinamento e capacitação.
Data de Encerramento: 18 de maio de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.

Data de abertura: 18 de maio 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 – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 28 de abril de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/21 – PROCESSO N° 111/21

Considerando a impugnação da empresa Nutriport Comercial Ltda 
e o questionamento d empresa Ricardo Rubio EPP, o Senhor ROS-
LINDO WILSON MACHADO, Secretário Municipal de Saúde, no 
uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do 
edital nos termos a serem conferidos no site: www.avare.sp.gov.
br e bllcompras.com.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 14 de maio de 2021, às 
14 horas para início da sessão. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 30 de abril de 2021.

ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 006/21 – Processo nº. 099/21

Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 006/21 à empresa A. 
LUIS DA SILVA MERCEARIA ME, no valor mensal de oferta de 
R$ 1.000,00 (um mil reais), objetivando a concessão, para uso e 
exploração, da Lanchonete e Sorveteria no Quiosque 02 do Costa 
Azul. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de abril de 2.021 
– Márcio Danilo dos Santos – Secretário Municipal de Turismo da 
Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 006/21 – Processo nº. 099/21

Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 006/21 à em-
presa A. LUIS DA SILVA MERCEARIA ME, objetivando a 
concessão, para uso e exploração, da Lanchonete e Sorve-
teria no Quiosque 02 do Costa Azul. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 29 de abril de 2.021 – Márcio Danilo 
dos Santos – Secretário Municipal de Turismo da Estância 
Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o 
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA as empresas POSITIVO TECNOLOGIA S.A. e 
ALLAN RODRIGUES SILVA – EPP, responsáveis pelo registro 
de preços para eventual aquisição de microcomputadores para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde, relativa ao 
Pregão Eletrônico nº. 001/21 – Processo nº. 002/21. Homologa-
do em: 14/04/2021.

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 ar-
tigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
as empresas PORTAL LTDA (ITENS 05, 37, 40, 41, 42, 56,88, 
91, 92, 93), AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
(ITENS 09, 49, 50, 60, 100 E 101), DROGARIA DUARTE LTDA 
ME (ITENS 14, 21, 22, 25, 31, 65, 72, 73, 76, 82), EXEMPLAR-
MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
(ITENS 16 E 67), DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BA-
CKES EIRELI ME (ITENS 17, 28, 29, 33, 47, 68, 79, 80, 84, 98), 
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES E ONCOLÓGICOS LTDA (ITENS 30, 36, 38, 39, 81, 87, 89, 
90), INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA (ITENS 43, 44, 94, 95), 
referente ao registro de preços para eventual aquisição futura 
de medicamentos para atendimento de pacientes de mandado 
judicial, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 040/2021 – Processo 
nº. 076/2021. Homologado em: 19/04/2021.

Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA as empresas COMERCIAL MANGILI 
& SILVA LTDA ME (lotes 01 e 03) e MARLUCE BEZERRA DOS 
SANTOS LORENÇONE ME (lotes 02 e 04), referente ao registro 
de preços para eventual aquisição futura de materiais de higiene 
para atender os equipamentos da Semads, relativa ao Pregão Ele-
trônico nº. 041/2021 – Processo nº. 077/2021. Homologado em: 
15/04/2021.

Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração 
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 a 
empresa 3TTECNOLOGIA COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPA-
RAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, referente ao registro de 
preços para eventual contratação futura de empresa para a presta-
ção de serviços de manutenção corretiva de relógios de ponto, in-
cluindo suporte técnico, plantão técnico presencial e fornecimento 
de peças, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 049/2021 – Processo 
nº. 092/2021. Homologado em: 16/04/2021.

Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Serviços da Estân-
cia Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, 
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa 
HIGOR DE JESUS CORTES ME, referente ao registro de pre-
ços para eventual aquisição futura de pedras tipo mosaico portu-
guês, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 050/2021 – Processo nº. 
093/2021. Homologado em: 15/04/2021.

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 SELT SERVIÇOS DE ESTRUTURAS 
E LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS EIRELI EPP, responsável pelo 
fornecimento de banheiro móvel com 02 (dois) sanitários para a 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativa ao 
Pregão Eletrônico nº. 064/21 – Processo nº. 123/21. Homologado 
em: 23/04/2021.

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 a 
empresa MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME, 
responsável pelo registro de preços para eventual fornecimento de 
sacos plásticos de polietileno transparentes destinados à Farmácia 
do CAPS II, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 067/21 – Processo nº. 
126/21. Homologado em: 20/04/2021.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 001/21 – Processo nº. 002/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Valor Global: R$ 422.625,00 (quatrocentos e vinte e dois mil, seis-
centos e vinte e cinco reais)
Detentora: ALLAN RODRIGUES SILVA – EPP
Valor Global: R$ 149.500,00 (cento e quarenta e nove mil e qui-
nhentos reais)
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de microcom-
putadores para atender as necessidades da Secretaria de Saúde
Data da Assinatura da Ata de Registro: 14/04/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 040/2021 – Processo nº. 
076/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: PORTAL LTDA (ITENS 05, 37, 40, 41, 42, 56,88, 91, 
92, 93)
Valor Global: R$ 96.887,60 (noventa e seis mil oitocentos e oitenta 
e sete reais e sessenta centavos)
Detentora: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
(ITENS 09, 49, 50, 60, 100 E 101)
Valor Global: R$ 9.744,00 (nove mil setecentos e quarenta e quatro 
reais)
Detentora: DROGARIA DUARTE LTDA ME (ITENS 14, 21, 22, 25, 
31, 65, 72, 73, 76, 82)
Valor Global: R$ 49.627,50 (quarenta e nove mil seiscentos e vinte 
e sete reais e cinquenta centavos)
Detentora: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA (ITENS 16 E 67)
Valor Global: R$ 8.190,00 (oito mil cento e noventa reais)
Detentora: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EI-
RELI ME (ITENS 17, 28, 29, 33, 47, 68, 79, 80, 84, 98)
Valor Global: R$ 48.368,88 (quarenta e oito mil trezentos e sessen-
ta e oito reais e oitenta e oito centavos)
Detentora: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES E ONCOLÓGICOS LTDA (ITENS 30, 36, 38, 39, 81, 87, 89, 90)
Valor Global: R$ 98.699,40 (noventa e oito mil seiscentos e noventa 
e nove reais e quarenta centavos)
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Detentora: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA (ITENS 43, 44, 94, 95)
Valor Global: R$ 54.864,00 (cinquenta e quatro mil oitocentos e 
sessenta e quatro reais)
Objeto: registro de preços para eventual aquisição futura de medi-
camentos para atendimento de pacientes de mandado judicial
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 19/04/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 041/2021 – Processo nº. 077/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME (LOTES 01 E 03)
Valor Global: R$ 10.470,90 (dez mil quatrocentos e setenta reais e 
noventa centavos)
Detentora: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE 
ME (LOTES 02 E 04)
Valor Global: R$ 11.010,50 (onze mil dez reais e cinquenta centavos)
Objeto: registro de preços para eventual aquisição futura de mate-
riais de higiene para atender os equipamentos da Semads
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 15/04/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 049/2021 – Processo nº. 
092/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: 3TTECNOLOGIA COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E RE-
PRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Objeto: registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para a prestação de serviços de manutenção corretiva de 
relógios de ponto, incluindo suporte técnico, plantão técnico pre-
sencial e fornecimento de peças
Valor Global: R$ 23.406,00 (vinte e três mil quatrocentos e seis reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 16/04/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 050/2021 – Processo nº. 
093/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: HIGOR DE JESUS CORTES ME
Objeto: registro de preços para eventual aquisição futura de pedras 
tipo mosaico português.
Valor Global: R$ 255.400,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e 
quatrocentos reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 15/04/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 067/21 – Processo nº. 126/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME
Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de sacos 
plásticos de polietileno transparentes destinados à Farmácia do 
CAPS II, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 3.000,00 (Três mil reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 20/04/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 006/21 – Processo nº. 099/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: A. LUIS DA SILVA MERCEARIA ME
Objeto: Concessão, para uso e exploração, da Lanchonete e Sor-
veteria no Quiosque 02 do Costa Azul
Valor Mensal de Oferta: R$ 1.000,00 (um mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 29/04/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 064/21 – Processo nº. 123/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SELT SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES 
TEMPORÁRIAS EIRELI EPP
Objeto: Aquisição de banheiro móvel com 02 (dois) sanitários para 
a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Valor Global: R$ 29.800,00 (Vinte e nove mil e oitocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 23/04/2.021

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 003/2020 – PROCESSO N° 034/2020 (Contrato n° 
062/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA, ob-
jetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e 
mão de obra para execução da construção da Escola de Ensino 
Fundamental na avenida Carlos Ramires, s/n, com a prorrogação 
do prazo de vigência contratual até 10 de agosto de 2.021. Josiane 
Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de Educação 
da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 006/2020 – PROCESSO N° 086/2020 (Ata de 
Registro de Preços n° 139/2020), que faz entre si a Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré e a empresa ATLÂNTICA CONSTRU-
ÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI, objetivando o registro 
de preços para eventual contratação futura de empresa especiali-
zada para fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e 
mão de obra para execução de serviços de manutenção preventi-
va, correção, reparações, adaptações e modificações, em prédios 
municipais da Secretaria de Educação, em locais onde a execu-
ção destes serviços seja de responsabilidade da Secretaria, com a 
prorrogação da vigência da autorização de fornecimento/execução 
dos serviços da obra até 23 de junho de 2021. Josiane Aparecida 
Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de Educação da Estân-
cia Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 062/13 – PROCESSO N° 163/13 (Contrato n° 
117/13), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e os Senhores ARÃO OTANI e YOSIE OTANI, objetivando a loca-
ção de imóvel situado a rua Alagoas, nº 1.086 para instalação do 
Arquivo Municipal, com a prorrogação do prazo de vigência con-
tratual até 30 de abril de 2.022, no valor global de R$ 45.978,24 
(Quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e 
quatro centavos). Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal 
de Administração da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº 026/18 – PROCESSO N° 180/18 (Contrato n° 135/18), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Senhor 
CLODOALDO APARECIDO MUNHOZ, objetivando a locação de imó-
vel situado a Rua Suzana Garcia Ferreira, nº 399 – Vila Operária para 
instalação do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS I, 
com a prorrogação do prazo de vigência contratual até 08 de maio de 
2.022, no valor global de R$ 35.894,76 (Trinta e cinco mil, oitocentos e 
noventa e quatro reais e setenta e seis centavos). Adriana Moreira Go-
mes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 141/17 – PROCESSO N° 386/17 (Contrato n° 
429/17), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e empresa MASTER PUBLIC SOLUTION EIRELI ME, objetivando 
a prestação de serviços de informática para Secretaria Municipal 
da Educação, com prorrogação do prazo da vigência contratual 
até 08 de novembro de 2.021, no valor global de R$ 796.805,28 
(Setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinco reais e vinte e 
oito centavos). Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária 
Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL 021/2020 – PROCESSO Nº 096/2020 (Contrato nº 
059/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa ANDIARA DE ANDRADE COSTA, objetivando 
o fornecimento de refeições tipo self-service para o Corpo de Bom-
beiros de Avaré, com a prorrogação do prazo de vigência contratual 
até 04 de maio de 2.022,  no valor global de R$ 123.750,00 (Cen-
to e vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais). Olívia Perrone 
Cazo – 1º Tenente Polícia Militar Comandante do Corpo de Bom-
beiros da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 047/2020 – PROCESSO N° 334/2020 (Contrato n° 
178/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e empresa RÁPIDO SUMARÉ LTDA, objetivando o freta-
mento diário de 01 (um) veículo tipo Convencional, com capacida-
de mínima de 30 (trinta) lugares, com motorista, para transporte de 
pacientes entre Avaré X Jaú X Bauru X Avaré, de segunda-feira a 
sexta-feira, com a prorrogação de prazo de vigência contratual até 
27 de outubro de 2021, no valor global de R$ 236.966,40 (Duzen-
tos e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e quaren-
ta centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO CONTRATUAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 056/15 – PROCESSO N° 274/15 

(Contrato n° 213/15)
Considerando o Termo Rerratificação n° 079/2021, onde realizou 
a correção no valor do reajuste contratual, sendo que o mesmo 
deveria ser aplicado somente após 01 (um) ano da prorrogação 
contratual, o que ocorre no mês de março; Considerando um lapso 
no  momento de realizar o cálculo sdo valor do reajuste, onde o 
cálculo deve ser aplicado somente durante a vigência contratual, 

neste caso sendo até 25/12/2.021; Considerando Comunicação 
Interna n° 615294, enviada pelo Departamento de Contabilidade, 
solicitando a correção das Autorizações de Empenho (AE) já emiti-
das, portanto os atos praticados por este setor deverão ser altera-
dos da seguinte maneira:
Onde se lia:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 78.769,80 (setenta 
e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), 
sendo R$ 6.564,15 (seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais 
e quinze centavos) mensais; (….)
Agora se leia:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 59.077,35 (cinquen-
ta e nove mil, setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), sen-
do R$ 6.564,15 (seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e 
quinze centavos) mensais, sendo a vigência contratual até 25 de 
dezembro de 2.021; (….)

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2.021 – 
PROCESSO N° 128/2.021

Considerando o Termo Referencial n° 368/2021, o qual solicitada a 
realização de contrato emergencial pelo período de 12 meses, por 
Dispensa de Licitação; Considerando que a Dispensa de Licitação 
emergencial se justifica somente pelo período de 180 (cento e oitenta) 
dias, conforme Lei n° 8666/93, verificamos a necessidade de adequa-
ção da CLÁUSULA OITAVA do Contrato n° 060/2021, portanto os atos 
praticados por este setor deverão ser rerratificados e assinados pelas 
partes, deverão ser alterados da seguinte maneira:
Onde se lia:
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O prazo de vigência deste termo é será de 12 (doze) meses.
Agora se leia:
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O prazo de vigência deste termo é será de 180 (cento e oitenta) dias.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2021 – PROCESSO Nº. 068/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para forneci-
mento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para 
execução de recapeamento asfáltico na Avenida Anápolis, Rua Jango 
Pires, trecho entre a Rua Lineu Prestes e Avenida João Vitor de Maria, 
Avaré/SP, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. 
Revogado em: 27/04/2.021. Alexandre Leal Nigro – Secretário Munici-
pal de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.
Ficam REVOGADOS os Itens 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 
15, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 
57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 83, 85, 86, 96, 
97, 99 e 102 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 040/21 – PROCESSO 
Nº. 076/21, objetivando o registro de preços para eventual aquisição 
futura de medicamentos para pacientes de mandado judicial, confor-
me preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 
473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 19/04/2021. Roslin-
do Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 048/21 – PROCESSO Nº. 091/21, objetivando o registro de preços 
para eventual aquisição futura de placas para veículos e motocicletas, 
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a 
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 12/04/2021. 
Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração.

NOTIFICAÇÃO Nº 055/2.021
Estância Turística de Avaré, 28 de abril de 2.021
À Empresa E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA
Referente ao Pregão Presencial n° 194/18 – Processo n° 552/18 – 
Contrato nº 020/19
Considerando Comunicação Interna n° 617628, enviada pela Secre-
taria Municipal da Administração e e-mail do Departamento de Conta-
bilidade, relatando as inúmeras dificuldades que o Departamento de 
Contabilidade tem enfrentado desde a implantação do sistema;
Considerando que todas essas dificuldades traz inúmeros transtor-
nos e prejuízos ao município; 
Fica a empresa E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA., NOTI-
FICADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta, apresen-
te solução para os problemas supracitados, sob pena da aplicação 
de sanções previstas em contrato.
Observação: As vias dos documentos que integram esta notifica-
ção está disponível para retirada da empresa no Departamento de 
Licitação, sito na Praça Juca Novaes, n° 1.169 – Avaré/SP, até a 
data estabelecida para apresentação de defesa.
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Departamento de Fiscalização/ISS
 

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
603/21 – RUA DA COLINA – 209.056.021-53 – JSO – VEÍCULO ABANDONADO 
604/21 – RUA DA COLINA – 3.040.024-000 – WCS – ENTULHO IRREGULAR
605/21 – RUA ESTHER CURIATTI – 4.746.001-000 – HAUSS – LIMPEZA
606/21 – RUA ESTHER CURIATTI – 4.476.002-000 – HAUSS – LIMPEZA
607/21 – RUA ESTHER CURIATTI – 4.746.002-000 – HAUSS – LIMPEZA
608/21 – RUA ESTHER CURIATTI – 4.746.003-000 – HAUSS – LIMPEZA
609/21 – RUA ESTHER CURIATTI – 4.746.004-000 – HAUSS – LIMPEZA
610/21 – RUA ESTHER CURIATTI – 4.746.005-000 – HAUSS – LIMPEZA
611/21 – RUA ESTHER CURIATTI – 4.746.006-000 – HAUSS – LIMPEZA
612/21 – RUA ESTHER CURIATTI – 4.746.007-000 – HAUSS – LIMPEZA
613/21 – RUA ESTHER CURIATTI – 4.746.008-000 – HAUSS – LIMPEZA
614/21 – RUA ESTHER CURIATTI – 4.746.009-000 – HAUSS – LIMPEZA
615/21 – RUA ESTHER CURIATTI – 4.746.010-000 – HAUSS – LIMPEZA
616/21 – RUA ESTHER CURIATTI – 4.746.011-000 – HAUSS – LIMPEZA
617/21 – RUA ESTHER CURIATTI – 4.746.012-000 – HAUSS – LIMPEZA
618/21 – RUA ESTHER CURIATTI – 4.746.013-000 – HAUSS – LIMPEZA
619/21 – RUA ESTHER CURIATTI – 4.746.014-000 – HAUSS – LIMPEZA
620/21 – RUA ESTHER CURIATTI – 4.746.015-000 – HAUSS – LIMPEZA
621/21 – RUA ESTHER CURIATTI – 4.746.016-000 – HAUSS – LIMPEZA
622/21 – RUA FERNANDO COSTA – 5.034.009-000 – OBFF – LIMPEZA 
623/21 – RUA FERNANDO COSTA – 5.035.013-000 – ESS – LIMPEZA
624/21 – RUA FERNANDO COSTA – 5.034.010-000 – EP – LIMPEZA
625/21 – RUA FERNANDO COSTA – 5.035.009-000 – VAG – LIMPEZA
626/21 – RUA CARVALHO PINTO – 5.034.006-000 – APA-E – LIMPEZA
627/21 – RUA CARVALHO PINTO – 5.026.011-000 – APA-E – LIMPEZA
628/21 – AV BRASILIA – 5.028.001-000 – APA-E – LIMPEZA
629/21 – RUA CIDES CORREA – 5.035.008-000 – APA-E – LIMPEZA
630/21 – RUA FERNANDO COSTA – 5.034.008-000 – APA-E – LIMPEZA
631/21 – RUA LOJA MAÇONICA NAZARETH – 5.070.019-000 – ENG – LIMPEZA 
632/21 – RUA CIDADE JARDIM – 19.981 – ESG – IRREGULARIDADES 
633/21 – RUA NOVE DE JULHO – 3.045.050-000 – WRVP – OBRA IRREGULAR 
634/21 – RUA ODILO MELCHET MENDES – 4.572.009-000 – EADC – LIMPEZA
635/21 – RUA GIOVANI CAPECCI – 4.415.020-000 – CT – LIMPEZA
636/21 – RUA JOSÉ EUFHRASIO LEAL – 4.232.004-000 – HLC – LIMPEZA
637/21 – RUA DOS PRODUTORES – I.M 26.882 – MGDA – ENTULHO IR-
REGULAR 
NOTIFICAÇÕES:
498/21 – RUA MILÃO – 4.411.033-000 – SMTC – LIMPEZA
702/21 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.270.007-000 – GLS – LIMPEZA
854/21 – RUA LUIZ EMILIO BANWART – 4.530.011-000 – EBCA – LIMPEZA
855/21 – RUA LUIZ EMILIO BANWART – 4.530.013-000 – ACNB – LIMPEZA
857/21 – RUA SERGIPÉ – 1.066.005-000 – AEMC – LIMPEZA
859/21 – AV MARIA JOSÉ PINHEIRO MACHADO – 2.015.011-000 – OJS 
– LIMPEZA
869/21 – RUA ALLAN KARDEC – 5.149.014-000 – NOS – LIMPEZA
871/21 – RUA DIAMANTINO F. INOCÊNCIO – 3.031.007-000 – BO-E – 
CALÇADA
872/21 – RUA SOLDADO LUIZ QUARTUCCI – 3.258.006-000 – EEG – LIMPEZA
880/21 – RUA PROF. GERALDO DE LIMA – 4.602.012-000 – RJR ECL – 
LIMPEZA
882/21 – RUA SANTA CATARINA – 4.104.002-000 – MNM – LIMPEZA
883/21 – RUA SANTA CATARINA – 4.104.017-000 – GVR – LIMPEZA
884/21 – AV ANGELO CONTRUCCI – 4.100.003-000 – MFV – LIMPEZA
884/21 – AV MAJOR RANGEL – 4.100.003-000 – MFV – LIMPEZA
885/21 – RUA LUIZ BRUNO – 4.349.005-000 – JICG – LIMPEZA
888/21 – AV MANOEL TEIXEIRA SAMPAIO – 4.394.014-000 – FFPN – LIMPEZA
891/21 – RUA BANDEIRANTES – 3.114.008-000 – JPM – LIMPEZA
893/21 – RUA ALAIDE CLAUDIO – 3.251.003-000 – WMC – LIMPEZA
898/21 – AV SANTOS DUMONT – 5.354.002-000 – DI FIORI – LIMPEZA
898/21 – PÇ ROBERTO DE MOURA PINTO – F.018.015-000 – PQ – LIMPEZA
899/21 – RUA TIRADENTES – 3.097.026-000 – PAS – LIMPEZA 
900/21 – RUA ALICIO ULISSES DE FREITAS – 3.100.005-000 – JBF – LIMPEZA
901/21 – RUA ZICO DE CASTRO – 3.169.005-000 – AALS – LIMPEZA
902/21 – RUA ZICO DE CASTRO – 3.167.011-000 – ILS – ISS DE CONS-
TRUÇÃO 
903/21 – RUA ZICO DE CASTRO – 3.165.015-000 – DRN – ISSO DE 
CONSTRUÇÃO 
905/21 – RUA DOMICIANO SANTANA – 2.055.021-000 – PRS – SOM
907/21 – RUA SUZANA GARCIA FERREIRA – 5.288.012-000 – YFS – SOM 
909/21 – RUA JACY COUTINHO – I.009.003-000 – OTC – SOM 

Técnicos fazem diagnóstico 
do estabelecimento e 
indicam ferramentas mais 
adequadas para cada 
necessidade

Desde segunda-feira, 26, o Sebrae-SP desen-
volve em âmbito municipal o Programa Sebrae na 
Sua Empresa. 

A iniciativa é uma parceria com a Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, por meio da 
Secretaria de Indústria e Comércio, e a Asso-
ciação Comercial, Industrial e Agropecuária de 
Avaré (ACIA).

Trata-se de um programa gratuito em que 
agentes de orientação visitam microempresas (ME) 
e empresas de pequeno porte (EPP) para ensinar e 
aplicar ferramentas de gestão que ajudam o em-
presário a alavancar as vendas e a reduzir os custos 
da empresa. 

EMPREENDEDORISMO

Programa do Sebrae visita 
gratuitamente pequenas 
empresas em Avaré

Diagnóstico 
A partir da chegada do técnico ao estabeleci-

mento, o empresário é convidado a responder um 
diagnóstico sobre a atual situação de seus negó-
cios. Depois disso, o especialista consegue identifi-
car qual é a maior necessidade do empreendedor 
no momento.

Se a necessidade do cliente for aumentar as 
vendas, por exemplo, o agente entregará uma 
ferramenta que auxiliará na definição de ações de 
marketing voltadas para esse propósito. 

Já se a necessidade do cliente for reduzir custos 
para melhorar seus resultados, o agente disponibi-
liza uma ferramenta que o auxiliará na melhor ges-
tão financeira do seu negócio, fazendo com que o 
gestor tome decisões assertivas.

Serviço 
O Programa Sebrae na Sua Empresa segue até 

26 de maio em Avaré. As visitas acontecem de for-
ma aleatória. 

No entanto, os responsáveis por ME e EPP po-
dem solicitar a presença dos técnicos por meio do 
telefone (14) 3732-0747. 
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UTILIDADE PÚBLICA

Informações sobre 
biometria, certidões e 
pagamento de multa podem 
ser obtidas pela internet 
durante pandemia

Em tempos de coronavírus, não é preciso ir ao 
cartório eleitoral para saber sobre título de eleitor, 
biometria e eleições, entre outros serviços. 

O cidadão pode ter acesso a documentos e in-
formações pelos canais online da Justiça Eleitoral, 
direto do conforto e da segurança do seu lar. 

Pelos portais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), é possí-
vel emitir e validar certidões de quitação eleitoral, 
de crimes eleitorais, de filiação partidária, negativa 
de alistamento e de composição partidária. 

O link é o https://www.tre-sp.jus.br/eleitor/cer-
tidoes/certidoes-1.

O eleitor também consegue obter diversas in-
formações, como o número do seu título de eleitor, 
o seu local de votação e a sua situação eleitoral. 
A consulta pode ser feita tanto pelo nome quanto 
pelo número do título eleitoral. 

Neste caso, basta acessar o https://www.tre-sp.
jus.br/eleitor/atendimento-online/atendimento-
-online.

E, se o cidadão ainda não tem título de eleitor, 
é possível iniciar os requerimentos de alistamento 
eleitoral mediante o sistema Título Net. 

Por meio do pré-atendimento, também é per-
mitido solicitar transferência de domicílio e revisão 

Justiça Eleitoral mantém atendimento 
ao público por meio de canais digitais

de dados cadastrais (https://www.tre-sp.jus.br/elei-
tor/atendimento-online/titulo-deeleitor).

Biometria
Também não é preciso ir ao cartório eleitoral 

para consultar a situação do cadastramento bio-
métrico em seu estado e região. 

A página sobre biometria traz muitas informa-
ções para você. Basta acessar www.justicaeleitoral.
jus.br/biometria/.

Pagamento de multas
Já o eleitor que estiver com algum débito com a 

Justiça Eleitoral pode emitir o boleto para quitação 
de multas nos sites do TSE ou dos TREs. 

O endereço é www.tse.jus.br/eleitor/titulo-de-
-eleitor/quitacao-de-multas. O pagamento da guia 
deve ser feito no Banco do Brasil (agências ou apli-
cativo).

Disque-Eleitor
As ouvidorias e os serviços de Disque-Eleitor da 

Justiça Eleitoral têm como objetivo esclarecer os 
cidadãos sobre dúvidas relacionadas às eleições e 
aos serviços eleitorais. 

Outra forma de obter informações é entrando 
em contato com o Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo por meio do Disque-Eleitor, cujo núme-
ro é 148.

COMUNICADO 

Dietas e suplementos devem ser 
retirados no Postão da Rua Acre 
Atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 11 às 13 horas

A partir de segunda-feira, 3 de maio, as dietas e os suplementos alimentares de-
vem ser retirados no Centro de Saúde I, mais conhecido como Postão da Rua Acre. 

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 11 às 13 horas. O en-
dereço é Rua Acre, nº  1281. 
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AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Etapa que começa no dia 
10 de maio engloba quem 
tem entre 18 e 59 anos 

Pessoas com Síndrome de Down, pacientes re-
nais crônicos e transplantados imunossuprimidos 
serão vacinados contra a Covid-19 a partir de 10 
de maio. 

O cronograma foi divulgado pela Secretaria 
Municipal da Saúde. Nos três casos citados, é pre-
ciso ter entre 18 e 59 anos.

Paralelamente, a etapa segue com a imunização 
de idosos de 63 anos (a partir de 29 de abril) e de 
60, 61 e 62 anos (a partir de 6 de maio).

Locais de vacinação 
A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira 

nos seguintes locais e horários:
Posto do Jardim Vera Cruz (Rua Carmem Dias 

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

Assis, s/n) das 8 às 11 horas;
Drive-thru no Parque Fernando Cruz Pimentel 

(Emapa) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. 

Profissionais da Saúde 
Já os profissionais da Saúde recebem a segun-

da dose da vacina da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 
exclusivamente no posto João Carvalho (Parque 
Santa Elizabeth), das 13 às 16 horas.

Importante: o profissional que tomou a vacina 
contra a gripe tem que esperar 14 dias para tomar 
a vacina da Covid-19.

Recomendações 
A Saúde enfatiza que o morador deve ficar 

atento e tomar a segunda dose conforme o agen-
damento. Só assim é possível garantir a efetiva 
proteção contra o coronavírus.

Também é importante levar CPF, Cartão SUS 
e comprovante de residência para a vacinação. A 
Secretaria Municipal da Saúde lembra que não há 

Pessoas com Síndrome de Down, 
transplantados e pacientes renais são 
vacinados contra a Covid-19

necessidade de aglomeração, uma vez que cada 
etapa tem duração de vários dias.

Para evitar filas, é importante fazer o pré-cadas-
tro no site vacinaja.sp.gov.br. “Não acredite em fake 
news. As informações oficiais e o calendário de 
vacinação são divulgados no site da Prefeitura de 
Avaré e nas redes sociais oficias”, ressalta o setor.

Balanço 
Avaré recebeu 28.464 doses de vacinas contra a 

Covid-19, sendo 20.893 doses da Coronavac/Sino-
vac/Butantan e outras 7.571 doses da vacina pro-

duzida pela AstraZeneca/Oxford/Fiocruz.
O balanço divulgado na quarta-feira, 28, 

pela Secretaria Municipal da Saúde informa 
ainda que já foram aplicadas 24.430 doses, 
sendo 17.411 em idosos, 5.163 doses em pro-
fissionais de saúde, 1.014 em profissionais da 
segurança pública, 719 em profissionais da 
Educação e 123 doses aplicadas em pessoas 
institucionalizadas. 

Das 24.430 doses aplicadas, 16.147 fazem parte 
da primeira dose, enquanto 8.283 doses se referem 
à segunda dose.


