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CAMPANHA

o acolhimento ao morador de rua
Assistência Social orienta

Com o lema "Não dê esmola, dê
informação", ação pretende
motivar a população a acionar os
serviços sociais da Prefeitura.
Página 7

INFRAESTRUTURA

Duplicação da SP-255
estimulará o desenvolvimento de Avaré
Projeto aprovado pelo Governo prevê marginais entre

os quilômetros 254 e 261. Página 12

Basquete feminino
conquista Ouro nos Regionais

Página 6

ESPORTES

CORETO CULTURAL

Largo do Mercado
terá música ao vivo no dia 26

LAZER

Arraiá Nhô Musa
anima a Concha Acústica

Telão exibirá último jogo da Seleção
no sábado, às 17h. Página 5

Página 12
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SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO - Tel. 3711-2565
Deira Alizia Visentin Villen

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Tel.  3732-2603

Viviane Maria Alves Mendes
Rua Carmen Dias Faria, 2161

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Tel.  3711-2572
José Ricardo Cardozo Barreto

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - Cel. (11)99986-6438
Miguel Ignatios

COMUNICAÇÃO - Tel. 3711-2500
Lucas da Silva Mota

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

CULTURA - Tel. 3711-2556 | 3732-5057
Gilson Câmara Filgueiras

Rua Rio de Janeiro, 1763 Centro

DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - Tel.3732-8844
Sandra Ribeiro Rosa Antonio

Rua Ceará, 1393 Centro

EDUCAÇÃO - Tel. 3711-2211
Lúcia Helena Lélis

Rua Pernambuco, 1065 Centro

ESPORTES E LAZER - Tel. 3732-0756
Clayton Falange Macário

Rua Carmem Dias Faria, 1085 Bairro Alto

SECRETARIA DE FAZENDA - Tel. 3711-2545 | 3711-2566
José Carlos Pinho

Rua Rio Grande do Sul, 1810

FUNDO SOCIAL E SOLIDARIEDADE - Tel. 3731-2658
Maísa Grassi Novaes

Rua Maranhão, 1578 Centro

GOVERNO - Tel. 3711-2500
José Bastos Cruz Sobrinho

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Tel. 3711-2534 | 3711-2546

Aparecido Fernandes Jr.
Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

MEIO AMBIENTE - Tel. 3711-2559
Julio Ruffin Pinhel

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

OBRAS | HABITAÇÃO | SERVIÇOS
Tel. 3711-1340 | 3711-2543 | 3711-2544

Paulo Henrique Ciccone
Avenida Anápolis, 777 Bairro Jurumirim

PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
Tel. 3711-2548 | 3711-2567

João José Dalcim
Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

SECRETARIA DA SAÚDE - Tel. 3711-1431/ 3711-1432
Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar

Rua Carmen Dias Faria, 2111

SECRETARIA DE TURISMO - Tel. 3732-8009
Fernando Peixoto Alonso

Praça Romeu Bretas s/n (Prédio Concha Acústica)

EXPEDIENTE
Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, criado pela
Lei municipal nº 037/2001 e Registrado no Livro de Jornais Oficina
Impressora Empresas de Radiofusão e Agências Notícias sob nº
17 (dezessete) em 08.03.2004.
Esta é uma publicação semanal, com circulação aos sábados,
podendo ser retirada em bancas de jornais e repartições públicas.

Tiragem: 7.000 exemplares
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Praça Juca Novaes, 1.169 - Avaré/SP
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Lucas Mota

DIAGRAMAÇÃO
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CALENDÁRIO DE EVENTOS

Fique por dentro

12 Bem Vindo Turista! 09h Posto de Informações Turísticas

11,12 e 13 Festa do Nhô Musa 20h Concha Acústica

11,12 e 13 Festa Paróquia São Pedro 20h Estacionamento da Paróquia

12 e 13 Viva O Largo São João 19h30 Largo São João

13 Encontro de Violeiros 16h Museu do Automóvel

16 Chá dos Artistas 16h Casa de Artesanato

FALECIMENTOS
PERÍODO DE

03/07/14 A 10/07/2014

C O M U N I C A D O
Comunicamos a todos que no dia 25/07/2014 no
Anfiteatro da FREA, será apresentado à revisão do
Plano de Cargos e Estatuto da Rede Municipal de
Ensino, com divisão para as apresentações dividi-
dos nos horários de:
 1ª turma das 17hs00min as 18hs30min.
PEB I (atribuição período da manhã), PEB II e
Gestores Escolares.
 2ª turma das 19hs00min as 20hs30min.
PEB I (atribuição período da tarde) e ADI's.

Contamos com a presença de todos e
agradecemos a especial atenção.

Estância Turística de Avaré, aos 04 dias do mês
de julho do ano de 2.014.

LUCIA HELENA LELIS DIAS
Secretária Municipal da Educação

FRANCISCO DE MEDEIROS SOUZA
*10/07/1922 +03/07/2014
DORVALINO AUGUSTO
*20/09/1927 +03/07/2014
BENEDITA MENDES BOVE
*05/12/1925 +03/07/2014
ANTONIO VIVEIROS
*15/04/1960 +04/07/2014
BENEDITO MARCOLINO FILHO
*27/08/1954 +04/07/2014
APARECIDA AMARAL  AZEVEDO
*06/02/1925 +05/07/2014
BENEDITA DE FATIMA ALMEIDA MODESTO
*22/11/1956 +05/07/2014
SEBASTIÃO GUARNIERI
*29/12/1929 +06/07/2014
LAYSA SOUZA DE ALMEIDA
*25/01/2000 +06/07/2014
ERMELINDA ONOFRE DA COSTA
*12/02/1924 +06/07/2014
SONIA TENORE MARIANO
*19/03/1928 +07/07/2014
ALZIRA BORTARELI FARIAS
*18/09/1922 +07/07/2014
ISMAEL MARGATO CARVALHO
*17/12/1965 +08/07/2014
DIONIZIA DA SILVEIRA NOGUEIRA
*06/09/1933 +08/07/2014
IVONE DUARTE FERREIRA
*28/02/1957 +08/07/2014
JOÃO RAFAEL DA SILVA
*12/10/1957 +09/07/2014
MARIA APARECIDA MOITA
*08/01/1942 +09/07/2014
LUIZ ANTONIO GAMBINI
*13/12/1951 +10/07/2014



LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/14 - PROCESSO Nº. 234/14

Objeto: Contratação de empresa para aquisição e prestação de
serviços para veículos pesados (New Holland 90B, Rolo
Compactador Dynapac, Motoniveladora Carterpillar 120 B - 48 e
Pá Carregadeira Komatsu).
Data de Encerramento: 25 de julho de 2014  das 08:30 às 09:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de julho de 2014  às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 10 de julho de 2014 - Carolina Aparecida
Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/14 - PROCESSO Nº. 242/14
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
buffet para realização da Festa Julina para departamentos do
SEMADES.
Data de Encerramento: 24 de julho de 2014  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 24 de julho de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 11 de julho de 2014 - Carolina Aparecida
Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 068/14 - PROCESSO Nº. 200/14
Objeto: Aquisição de trator. OC 80194080192014OC00021.
Recebimento das Propostas: 14 de julho de 2014
Abertura das Propostas: 25 de julho de 2014 às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 10 de julho de 2014 - Maria
Luíza Pereira Dias - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 085/14 - PROCESSO Nº. 240/14
Objeto: Aquisição de roçadeiras. OC 80194080192014OC00022.
Recebimento das Propostas: 14 de julho de 2014
Abertura das Propostas: 24 de julho de 2014 às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 10 de julho de 2014 - Maria
Luíza Pereira Dias - Pregoeira.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 007/14 - PROCESSO Nº. 235/14
Objeto: Contratação de empresa especializada para forneci-
mento de mão de obra, máquinas e equipamentos para execu-
ção de guias, sarjetas, pavimentação asfáltica em CBUQ e dre-
nagem no Bairro Paraíso.
Data de Encerramento: 18 de agosto de 2014  às 13:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 18 de agosto de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 208 - Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 04 de julho de 2014  - Olga M. Hata - Presi-
dente da CPJL.

DELIBERAÇÃO
Tomada de Preços n° 012/14 - Processo n° 220/14

Conforme a Assessoria Jurídica, a Senhora OLGA MITIKO HATA,
Presidente da CPJL, no uso de suas atribuições legais, DETER-
MINA a rerratificação do edital nos termos a serem conferidos
no site: www.avare.sp.gov.br
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 29 de julho de 2014
às 14:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de julho de
2.014

DELIBERAÇÃO
Tomada de Preços n° 013/14 - Processo n° 222/14

Conforme a Assessoria Jurídica, a Senhora OLGA MITIKO HATA,
Presidente da CPJL, no uso de suas atribuições legais, DETER-
MINA a  alteração do edital nos termos a serem conferidos no
site: www.avare.sp.gov.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, mantém-se o dia 18 de agosto de
2014  às 14:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de julho de
2.014

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a empresa MAGGI CAMINHÕES LTDA, objetivando
a aquisição de 01 ônibus 0km urbano para transporte de alunos,
relativa ao Pregão Presencial nº. 062/14 - Processo nº. 177/14 -
Homologado em: 03/07/2.014

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a empresa COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTI-
COS LTDA (lotes 01 e 02), objetivando Registro de Preços para
eventual aquisição de  pneus, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
041/14 - Processo nº. 146/14 - Homologado em: 27/06/2.014

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a empresa ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP,
objetivando Registro de Preços para eventual aquisição de óle-
os e graxas para diversos locais da municipalidade, relativa ao
Pregão Eletrônico nº. 046/14 - Processo nº. 153/14 - Homologa-
do em: 24/06/2.014

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a empresa V. T. COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
EPP, objetivando aquisição de Divisórias para uso da SEMADES,
relativa ao Pregão Eletrônico nº. 057/14 - Processo nº. 179/14 -
Homologado em: 02/07/2.014

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a empresa MOON SEA COMERCIAL LTDA - ME,
objetivando aquisição de colchonetes para uso nos Centros de
Educação Infantil Municipais, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
063/14 - Processo nº. 188/14 - Homologado em: 03/07/2.014

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA as empresas ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOS-
PITALARES LTDA (item 01) e C. Q. C. TECNOLOGIA EM SISTEMA
DIAGNÓSTICOS LTDA (item 02), objetivando Registro de Preços
para eventual aquisição de lancetas para o Programa Insulino
Dependente, Pronto Socorro Municipal, SAMU e UBS., relativa
ao Pregão Eletrônico nº. 066/14 - Processo nº. 193/14 - Homolo-
gado em: 02/07/2.014

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 041/14 - Processo nº. 219/14

Fica rat i f icada a Dispensa de L ic i tação a empresa
AVAPLAN AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO AGRO-
AMBIENTAL LTDA - ME, com valor global de R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais) objetivando prestação de
serviços ambientais e recomposição florestal, com fulcro
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 24 de junho de 2014 - Paulo Dias
Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 042/14 - Processo nº. 227/14
Fica ratificada a Dispensa de Licitação o Senhor JOSÉ BENEDI-
TO EVANGELISTA, com valor mensal de R$ 700,00 (setecentos
reais) objetivando locação de imóvel à Rua São Paulo nº 1.467 -
1º andar - apartamento nº 07, para instalação de médicos refe-
rente  ao Programa "Mais Médicos para o Brasil", com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 26 de junho de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho -
Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 042/14 - Processo nº. 227/14
Fica ratificada a Dispensa de Licitação o Senhor JOSÉ BENEDI-
TO EVANGELISTA, com valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos
reais) objetivando locação de imóvel à Rua São Paulo nº 1.467 -
1º andar - apartamento nº 08, para instalação de médicos refe-
rente  ao Programa "Mais Médicos para o Brasil", com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 26 de junho de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho -
Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 042/14 - Processo nº. 227/14
Fica ratificada a Dispensa de Licitação o Senhor JOSÉ BENEDI-
TO EVANGELISTA, com valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos
reais) objetivando locação de imóvel à Rua São Paulo nº 1.467 -
1º andar - apartamento nº 09, para instalação de médicos refe-
rente  ao Programa "Mais Médicos para o Brasil", com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 26 de junho de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho -
Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 076/13 - Processo nº. 210/13, (Contrato 181/
13), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa LOPES & LOUZADA LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA LTDA, objetivando aquisição de próteses dentárias,
com prorrogação até 12 de setembro de 2014 - Paulo Dias Novaes
Filho - Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 096/13 - Processo nº. 283/13, (Contrato 257/
13), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa EDITORA VIEIRA AIRES LTDA, objetivando emissão
do Semanário Oficial, com prorrogação até 30 de novembro de
2014 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 027/12 - Processo nº. 601/12, (Contrato 516/12), que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, objetivando reforma da EMEB CHB Duílio Gambini, com
prorrogação até 25 de agosto de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho
- Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 010/13 - Processo nº. 312/13, (Contrato 362/13), que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, objetivando
elaboração de projeto para reforma e ampliação do posto de
abastecimento de combustível, com prorrogação até 16 de agos-
to de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

RESCISÃO
Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚ-
BLICO 007/13 - Processo nº. 540/13,  Contrato nº 008/14, que
fazem entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa M. Y. K. CLÍNICA MÉDICA LTDA, objetivando consultas
médicas de ginecologista. Rescindido em: 07/07/14 - Paulo Dias
Novaes Filho - Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 035/14 - Processo nº. 120/14, objetivando aquisição de material
de construção para execução do Projeto Polo Regional da Constru-
ção Civil, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal - Revogada
em: 04/07/14 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 059/14 - Processo nº. 181/14, objetivando aquisição de
gêneros alimentícios para jogos regionais 2014, conforme pre-
ceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula
473 do Supremo Tribunal Federal - Revogada em: 27/06/14 -
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 069/14 - Processo nº. 201/14, objetivando aquisição de tambor
de folha 200 lts, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal - Revogada
em: 04/07/14 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 075/14 - Processo nº. 211/14, objetivando aquisição de
medalhas e troféus para Secretaria de Esportes, conforme pre-
ceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula
473 do Supremo Tribunal Federal - Revogada em: 07/07/14 -
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

ANULAÇÃO
Fica ANULADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 070/14 - Processo nº. 202/14, objetivando aquisição de mó-
veis e eletrodomésticos para diversas secretarias, conforme
preceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. - Anulada
em: 07/07/14 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.
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Fica CANCELADA a publicação do dia 19 de junho de 2014,
referente ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/14 - Pro-
cesso nº. 212/14, objetivando aquisição de computadores para
a Farmácia Popular.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 041/14 - Processo nº. 219/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  AVAPLAN AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO AGRO-
AMBIENTAL LTDA - ME.
Objeto: Prestação de  serviços ambientais e recomposição florestal.
Valor Global: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/06/2.014

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 062/14 - Processo nº. 177/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MAGGI CAMINHÕES LTDA.
Objeto: Aquisição de 01 (um) ônibus 0 km urbano para transporte de alunos.
Valor Global: R$ 241.500,00 (duzentos e quarenta e um mil e
quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 03/07/2.014

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 041/14 - Processo nº. 146/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA (lo-
tes 01 e 02).
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de pneus.
Valor Global: R$ 465.019,00 (quatrocentos e sessenta e cinco
mil e dezenove reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/06/2.014

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 046/14 - Processo nº. 153/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de óleos e
graxas para diversos locais da municipalidade.
Valor Global: R$ 115.594,00 (cento e quinze mil quinhentos e
noventa e quatro reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/06/2.014

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 057/14 - Processo nº. 179/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: V.T. COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de divisórias para uso na SEMADES.
Valor Global: R$ 17.953,43 (dezessete mil novecentos e cinquenta
e três reais e quarenta e três centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 02/07/2.014

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 063/14 - Processo nº. 188/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MOON SEA COMERCIAL LTDA - ME.
Objeto: Aquisição de colchonetes para uso nos Centros de Edu-
cação Infantil Municipais.
Valor Global: R$ 17.800,00 (dezessete mil, oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 03/07/2.014

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 066/14 - Processo nº. 193/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES
LTDA (item 01).
Valor Global: R$ 19.608,00 (dezenove mil, seiscentos e oito reais).
Contratado: C. Q. C. TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNÓSTICOS
LTDA (item 02).
Valor Global: R$ 42.967,16 (quarenta e dois mil novecentos e
sessenta e sete reais e dezesseis centavos).
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de lancetas para o
Programa Insulino Dependente, Pronto Socorro Municipal, SAMU e UBS.
Data da Assinatura do Contrato: 02/07/2.014

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item
II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a
necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por
se tratar de  fornecimento de diesel e gasolina, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária por se tratar de combustível para a
Frota Municipal, onde não pode ser paralisada pela falta do mesmo.
Fornecedor : Ciapetro Distribuidor de Combustíveis Ltda.
Empenhos : 6001, 6014/2014
Valor : R$  45.500,00
Avaré, 12 de julho de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

de serviço essencial de coleta de lixo da municipalidade, para o
qual são utilizados os caminhões locados pela empresa citada.
Fornecedor : Embrascol Comercio e Serviços Ltda
Empenhos : 253/2014
Valor : R$ 64.000,00
Avaré,  12 de julho de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
publicações na Imprensa Oficial.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenhos : 7898/2014
Valor : R$ 5.199,52
Avaré, 12 de julho de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento  de cota de gás e
aquisição de cabo flexível para cilindro de gás P45, tal quebra de
ordem cronológica se justifica para manutenção de 07 unidades
de cilindro de gás para preparação de refeições dos funcioná-
rios da Garagem Municipal.
Fornecedor : Evelyn Cristina Torcineli
Empenhos : 8355, 8026, 8230/2014
Valor : R$ 2.685,00
Avaré, 12 de julho de 2014

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de  serviço prestado com projeto de
bombeiro e elaboração de projeto técnico de Segurança Contra
Incêndio para o Camping Municipal, tal quebra de ordem se justifi-
ca conforme negociação efetivada com base na Lei nº1782/2014.
Fornecedor : Valdir da Costa & Cia Ltda
Empenhos : 1583/2012, 4714/2011
Valor : R$ 7.230,00
Avaré, 12 de julho de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviços médicos para exame
tipo DOPPLER para atender pacientes para avaliação médica e
diagnóstico, tal quebra de ordem se faz necessária para atendi-
mento da Secretaria da Saúde.
Fornecedor : Unidade Radiológica S/C Ltda
Empenhos : 3187/2014
Valor : R$  41.133,04
Avaré, 12 de julho de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor : Phabrica de Produções Serv.de Prapaganda/Publi-
cidade ltda
Empenhos : 9088, 8149/2014
Valor : R$ 1.615,00
Avaré, 12 de julho de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de suplementos alimentares, tal
quebra de ordem cronológica é necessária para o  atendimento de
pacientes cadastrados de avaliação social no Centro de Saúde.
Fornecedor : BCR Com. De Prod. Nutricionais e Hosp. Ltda
Empenhos : 3757/2014
Valor : R$  2.080,00
Avaré, 12 de julho de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO
Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Cronoló-
gica da Tec-Wi Com. Imp. Equip. Wirelles Ltda,  ref. Semanário
Oficial,  edição número  674,  de 27/06/2014:
Onde se lia:

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de aquisição de material de informática
e rádio com antena integrada, tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para atender ao Almoxarifado da Saúde.
Fornecedor : Tec-Wi Com. Imp. Equip. Wirelles Ltda Me
Empenhos : 6521, 6522/2014
Valor : R$ 725,00
Avaré, 27 de junho de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

Agora se lê:
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de aquisição de material de informática
e rádio com antena integrada, tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para atender ao Almoxarifado da Saúde.
Fornecedor : Tec-Wi Com. Imp. Equip. Wirelles Ltda Me
Empenhos : 6521, 6522/2014
Valor : R$ 721,00
 Avaré, 12 de julho de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

USTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviços de atividades de recu-
peração de dependentes químicos do álcool e das drogas, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para o atendi-
mento indispensável dos dependentes químicos em tratamento.
Fornecedor : Comunidade Terapeutica Nova Jornada
Empenhos : 9172/2014
Valor : R$ 12.833,74
Avaré, 12 de julho de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de locação com doação de cami-
nhões e equipamentos e locação de caminhões para coleta de
lixo, tal quebra de ordem cronológica se justifica para prestação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço prestado com adesivagem
de placas, tal quebra de ordem cronológica é necessária para
confecção e montagem de placas de obra com informações da
Prefeitura Municipal.
Fornecedor : L.V . Comunicação V isual Eireli ME
Empenhos : 2372/2014
Valor : R$ 2.900,00
Avaré,  12 de julho de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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HOMENAGEM

“Minha visão de
pintura procura o

sentimento da vida”.

Na Semana Djanira
Luciana Chen, do 5º ano C da EMEB “Maneco Dionísio”, aluna do professor Cristiano de

Oliveira, recebe o prêmio da VII Semana Djanira, pelo seu desenho inspirado nas obras da
consagrada artista avareense "O Circo" e "Casas das Dunas", no concurso promovido em
conjunto pelas Secretarias Municipais da Educação e da Cultura no começo de junho.

Evento acontece na

Concha Acústica

Tradicional festa junina
promovida pela Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré por meio da Secreta-
ria de Cultura, o "Arraiá do
Nhô Musa"começa hoje a
partir das 18h na estrutura
para a transmissão dos jo-
gos da Copa do Mundo
2014, na Concha Acústica.

Amanhã, sábado, e do-
mingo, 13, a festa tem iní-
cio às 15h. Atrações musi-
cais animarão os três dias
da 22ª edição do tradicio-
nal evento avareense: Thi-
ago Sanches e Tadeu, na
sexta-feira, 11; no sábado,
a dupla Kakau e Nelly Mo-

Arraiá do Nhô Musa
agita o fim de semana

rais lançará seu CD, além da
apresentação de Juliano e
Fabiano; no domingo é a
vez de Maria Fernanda
Show. Os artistas são cedi-
dos pela Rede Guma com

shows sem custo aos cofres
públicos.

Como é costume, duran-
te o evento,  16 entidades
assistenciais e escolas mu-
nicipais promovem a ofer-

ta de comidas e bebidas tí-
picas em barracas monta-
das na praça para confra-
ternização da comunidade.

FESTA CAIPIRA
Promovido pela Prefei-

tura desde 1993, o "Arraiá
do Nhô Musa" homenageia
a figura do trovador João

Francisco Soares, popular-
mente conhecido como
Nhô Musa. Barbeiro e radi-
alista, ele viveu a maior
parte de sua vida em Ava-
ré, tendo escrito trovas po-
pulares no jornal "O Avaré"
e publicado o livro "Só Po-
esia".
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ESPORTES

Gestantes participam de confraternização no Caisma

A equipe avareense de
Basquete Feminino conquis-
tou a medalha de ouro nos
Jogos Regionais em Soroca-
ba. O time, comandado pela
técnica Neusânia Martins,
derrotou Tatuí por 65 a 11 e
consagrou-se campeão jo-
gando com as atletas: Evel-
lin, Laiz, Nathalia, Bruna e
Fernanda, Thainara, Marcela,
Ellen, Mariana, Andressa,
Naiara e Bianca.

Duas equipes disputaram
o Basquete Feminino da se-
gunda divisão. Diante disso,
a organização decidiu que a
medalha de ouro seria deci-
dida no melhor de três parti-
das. Como as avareenses
derrotaram Tatuí na quarta-
feira, dia 9, a equipe acabou
ficando com o ouro.

NATAÇÃO - A equipe de
natação encerrou sua parti-
cipação nos Regionais com 33
medalhas, sendo 10 de ouro,
12 de prata e 11 de bronze. O

conquista  o Ouro nos Regionais
Avaré está na 6ª colocação com 47 pontos na classificação geral até o fechamento desta edição na sexta-feira

Basquete feminino

Judô avareense também fez
uma bela participação com a
conquista de 31 medalhas.

ATLETISMO - O atleta
Maykon Roberto dos Santos
Garramoso garantiu o 4º lu-
gar no lançamento do dardo.
Já Edvaldo Lorenco Pereira
(Camarguinho) ficou na 12ª
colocação nos 5 mil metros
rasos. Na classificação geral
do Atletismo, Avaré está na
11ª posição com 14 pontos. A
líder é a equipe de Mairin-
que com 270 pontos.

ELIMINADOS - Avaré foi
desclassificada no Futebol,
Handebol, Vôlei de Praia e Bo-
cha e também se despediu da
disputa no Futsal (masculino e
feminino) e no Vôlei (masculi-
no e feminino). No Biribol, nos-
sa equipe ficou na 5ª posição e
no Tênis Masculino terminou a
competição em 4º.

GERAL
Até o fechamento desta

edição do Semanário Oficial

na sexta-feira, Avaré ocupa-
va a 6ª colocação com 47 pon-
tos na classificação geral dos
Jogos. Salto lidera com 96

pontos, seguido por Itapeva
(94), Mairinque (74), Cerqui-
lho (71) e Registro (56). Itaí
está na 16ª posição com 23

SAÚDE

Aconteceu no últ imo
dia 5 o Encontro Mensal de
Gestantes do Centro de
Atenção Integral à Saúde

ve sorteio de brindes e foi
servido um lanche de con-
fraternização entre a equi-
pe do Caisma, gestantes e
seus maridos.

As gestantes e seus
companheiros estão convi-
dados para se reencontrar
no sábado, 9 de agosto, a
partir das 8h, na Praça Rui
Barbosa, nº 45.

PRÉ-NATAL DO HOMEM
- Iniciado no Caisma em ou-
tubro do ano passado, o
"Pré-Natal do Homem" é
uma iniciativa da Secreta-
ria Municipal da Sáude que
já tem grande adesão.

Dentre vários procedi-
mentos, são feitos exames
laboratoriais, inclusive de
próstata para os homens
com mais de 40 anos. "O
programa é mais uma etapa
para o êxito na formação de
gerações saudáveis e na fe-
licidade das famílias com a
melhora da qualidade de
vida", enfatiza a enfermeira
Hilda.

Na acionar os serviços da
Assistência Social.o dia 16 de
agosto, a partir das 8h, na
sede do Caisma, está progra-
mado o "Encontro Especial
para os Futuros Papais".

da Mulher de Avaré (Cais-
ma). "Futuras mamães e
futuros papais tiveram a
oportunidade de assistir a

uma palestra instrutiva das
enfermeiras Bruna Coelho
e Fabiana Maróstica", in-
formou a coordenadora do
evento, enfermeira Hilda
Gambini Uiema.

"Entendemos que a pre-
sença dos futuros papais é
importantíssima, pois ha-
verá resultados relevantes,
com o pré-natal  do ho-
mem, nos cuidados com
ele, com a mãe, e a crian-
ça, durante a gestação e
após o nascimento do
bebê", avaliam as organiza-
doras.

No final da reunião hou-

pontos e Arandu é a 22ª co-
locada com 18.
Colaboração: Marcelo de Castro
Sabuguinho e Marcelo Ribeiro
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A fim de contribuir com
o resgate da cidadania e a
mudança de vida de pesso-
as que vivem na rua em si-
tuação de vulnerabilidade
social, a Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré,
através da Secretaria de
Assistência e Desenvolvi-
mento Social (Semads) co-

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Campanha orienta atendimento
a pessoas em situação de rua
CREAS pretende conscientizar a comunidade sobre a abordagem social correta

meça na próxima sexta-fei-
ra, dia 18/07, a campanha com
o lema "Não dê esmola, dê
informação".

A iniciativa, que será co-
ordenada pela equipe do
Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência So-
cial (Creas) pretende motivar
a população a acionar os ser-
viços da Assistência Social e
assim desestimular a oferta
de esmola.

"Nosso foco é conscienti-
zar a sociedade sobre os efei-
tos negativos gerados pela
vivência nas ruas, como uso
de drogas e de álcool, prosti-
tuição, exploração sexual,
rompimento familiar e diver-

sos tipos de violência", expli-
cam os organizadores da
campanha.

Para tanto estão sendo
preparadas ações como a
veiculação de folders, car-
tões informativos, faixas nas
ruas, adesivos para os carros,
além de mensagens veicula-
das em carros de som.

A campanha "Não dê es-
mola, dê informação" vai
abranger também o comér-
cio local e estabelecimentos
escolares. A expectativa da
Semads é ter como parceiros
nessa iniciativa instituições
importantes como a Associ-
ação Comercial e Industrial
(ACIA) e o Sindicato dos Em-

pregados no Comércio (SEC).
ABORDAGEM SOCIAL -

Atualmente, para atender a
demanda, a secretaria realiza
o atendimento deste público
através de convênio com o
Conselho de Obras Sociais de
Avaré (Cosa), que desenvol-
ve a abordagem social diária
e encaminha pessoas em si-
tuação de rua para a Casa de
Passagem/Abrigo Institucio-
nal (antigo Albergue Munici-
pal). No local, essas pessoas
podem fazer sua refeição ain-
da que não passem noite nas
dependências do serviço. Lá
existe uma equipe preparada
para o acolhimento digno des-
sas pessoas.

"Pessoa em situação de
rua pode ser definida como
aquela que não possui mo-
radia e que pernoita em es-
paços públicos, como pra-
ças, calçadas, marquises e
jardins, ou em casarões
abandonados, depósitos e
terrenos baldios", definem
os técnicos da Semads.

PARTICIPE!
Para colaborar com a cam-

panha ou obter informações
sobre os serviços de apoio às
pessoas de rua os interessa-
dos podem entrar em conta-
to com o Serviço de Aborda-
gem (Cosa) pelo 3732-8229
ou com a Casa de Passagem
pelo telefone 3731-1595.

Instrumentistas

concorrem a

R$ 6 mil em

prêmios

Pelo sexto ano consecuti-
vo, a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, através de
sua Secretaria da Cultura pro-
move o Festival de Música Ins-
trumental de Avaré (FESMIA),
programado para ocorrer en-
tre os dias 22 e 26 de julho, no
espaço das Oficinas Culturais
José Reis Filho, no antigo CAC.

para o VI Festival de Música Instrumental
Abertas as inscrições

Gilson Câmara, secretário
municipal de Cultura, expli-
ca que a proposta do festival
é divulgar, incentivar, reve-
lar talentos e promover o in-
tercâmbio entre artistas. "A
ideia é estimular a expressão
artística de instrumentistas e
conjuntos instrumentais de
Avaré nos mais diversos es-
tilos e gêneros", diz.

O VI FESMIA aceita a ins-
crição de músicos solistas e
de grupos instrumentais
com até 6 integrantes com
qualquer tipo de formação
instrumental. Os interessa-

dos podem obter o regula-
mento do festival e se inscre-
ver até o próximo dia 21, das
9h às 16h, no Centro Avare-
ense de Integração Cultural -
CAIC Djanira, que fica na Rua
Minas Gerais, 279.

Os participantes vão con-
correr a três prêmios princi-
pais: 1º lugar (R$ 3 mil), 2º
lugar (R$ 2 mil) e 3º lugar (R$
1 mil), após julgamento fei-
to por comissão julgadora in-
tegrada por especialistas do
ramo musical.

Outras informações pelo
telefone (14) 3732-5057.

CULTURA
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GESIEL JÚNIOR

Rua Dona Carmem Dias Faria
Via é a principal ligação para a Zona Norte

A Rua Carmem Dias Faria sendo aberta em 1987 e vista pelo mesmo ângulo na atualidade.

A via em obras no ano de 1939, quando era o começo da estrada Avaré-São Manuel.

Vista aérea da via antes da urbanização, 1971.Antigo portal da rodovia, 1940.

A urbanização do acesso
principal aos bairros da Zona
Norte deu-se na gestão do
prefeito Paulo Dias Novaes
(1928-2007). Antes de pavi-
mentá-la com lajotas em
1987, a prefeitura implantou
sob a nova ligação uma ex-
tensa galeria para escoamen-
to de águas pluviais.

Entre as décadas de 1940
e 1960, quando ainda inexis-
tia a rodovia SP-255, nesse
mesmo trecho começava a
ligação de Avaré a São Manu-
el por uma estrada de terra,
a SP-251.

A expansão urbana moti-
vou a abertura de loteamen-
tos, a construção de conjun-
tos habitacionais e também
de mais obras viárias. Surgiu

assim a Rua Dona Carmem
Dias Faria, hoje situada en-
tre o fim da Rua Santa Catari-
na perto da Praça da Paz até
o bairro Avaré I, numa exten-

são de cerca de dois quilô-
metros.

 Além de encampar áreas
residenciais e comerciais, a
importante via serve de tra-

jeto de linhas de ônibus que
transportam ao centro os
moradores dos conjuntos ha-
bitacionais Alto da Boa Vista,
Padre Emílio Immoos, Dr. An-

tônio Ferreira Inocêncio,
Avaré I e dos bairros Jardim
Vera Cruz e Camargo.

A HOMENAGEADA - Mãe
de uma grande família de as-
cendência portuguesa, Car-
mem Dias Faria, filha do ca-
sal de lavradores Anna e Ma-
noel Pereira Dias, nasceu em
1903. Casou-se com o imi-
grante lusitano José Faria
em 1924, de cuja união nas-
ceram Manoel (Nello), Tere-
za, Altino (Z inho), Ovídio
(Vidico), Lilian, Áurea, Que-
rubina e José (Zezé). Criou
com carinho a prole numa
chácara que ficava nas ime-
diações da rua que  hoje leva
seu nome. Dona Carmem fa-
leceu em 1981.
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INEDITORIAIS

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento  Social

Conselho Municipal da Assistência Social
CMAS

Lei Federal nº 8.742/93                Lei Municipal nº 237/98
 Decreto  nº 2.616/2010

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assis-
tência Social de Avaré (CMAS). ATA nº
Ao sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e catorze, na
sala dos Conselhos Municipais, situada na Avenida Carmem Dias
Faria, 2161, Bairro Alto, nesta cidade de Avaré, Estado de São
Paulo, inicia às nove horas e quinze minutos, reunião extraordi-
nária do então Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS);
nesta reunião estavam presentes os seguintes membros: Nilson
Zanlucki Neto, presidente do CMAS e representante da Secreta-
ria da Saúde, Orlando Cruz Deolim, representante do Lar São
Vicente de Paulo, Daniela Farah Tunuchi Gobeth, Gestora finan-
ceira FMAS, Jacqueline Luz Vicente Daniel, representante do
RAFA, Maria do Socorro S. Souza, representante titular dos
representantes de usuários, Camila de Oliveira Cheche Souza,
representante do CREAS, Elvira Brígida Bona, representante da
APAE e Mariana C. Machado, representante da SEMADS. O Pre-
sidente Nilson Zanlucki Neto agradeceu a presença de todos e
deu inicio à reunião com a leitura da Justificativa/Ofício 222/
2014, da SEMADS, acerca das dificuldades de  utilização do
recurso Estadual destinado aos serviços de Liberdade Assisti-
da e aos Usuários do Projeto "Vila Dignidade" no primeiro semes-
tre de 2014. Após, procedeu a leitura do relatório circunstancia-
do de atividades do tipo de concessão de transferência fundo a
fundo e do relatório de execução financeira do 1º semestre de
2014, meses de janeiro a junho. Após análise dos Conselheiros
foi deliberado a aprovação integral da presente prestação de
contas  do 1º semestre de 2014, meses: janeiro a junho, refe-
rente ao Recurso Estadual de Proteção: Básica, L. A. e Especial,
executada pela Prefeitura Municipal de Avaré. Nada mais haven-
do a tratar, eu ________________Adriana Gaspar Vendrametto,
Secretária dos Conselhos Municipais, lavrei a presente Ata que,
após lida e aprovada pelos presentes será assinada por todos.

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal do Idoso - CMI
Lei Federal nº 8.842/2004                       Lei Municipal 33/97

Decreto - 3.501/13

Ouvidoria Municipal

3711-2500

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal do Idoso Sra. Lúcia de Sou-
za Pinto vem por meio deste convocar Conselheiros Titulares e,
ou Suplentes do CMI, para reunião Ordinária que será realizada
no dia 17/07/14  às 09h00,  na sala de reuniões do CREAS,
situada na Rua Rio de Janeiro, 1032 (fundos), ao lado do Labo-
ratório IPAT. Pauta:
Acolhida com boas vindas e agradecimentos;
" I - Comunicação da Presidente,
" II - Informes da Secretaria Executiva e
" III - Ordem do Dia.
" Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior e ;
" Leitura, análise, discussão e deliberação de Ofícios recebidos;
" Leitura, análise, discussão e deliberação de Ofícios enviados;
" Semana Nacional e Internacional da Pessoa Idosa de 27 a 30/
09 e 01/10. Trocar ideias e Sugestões entre os Conselheiros.
" Diálogo entre os Conselheiros e/ou representantes e demais
presentes sobre: Visitações e Atividades com nossos Idosos.
" Assuntos de interesse;
" Encerramento.
Atenção: Próxima reunião prevista para: 21.08.14.
Contamos com a  presença de todos
em caso de imprevistos, favor comunicar com Antecedência e
por escrito.
cmi@avare.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento  Social

 Conselho Municipal da Assistência Social
CMAS

Lei Federal nº 8.742/93                Lei Municipal nº 3.519/13
    Decreto - nº 3.519/13

RESOLUÇÃO CMAS nº 12, de 07 de julho de 2014.
(Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas do 1º

Semestre 2014, meses de janeiro a junho do Recurso
Estadual Executado pela Prefeitura Municipal de Avaré

através da SEMADS)

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS do municí-
pio de Avaré, no uso de suas atribuições legais e;
1. Considerando o relatório circunstanciado de atividades do
tipo de concessão de transferência - fundo a fundo, do órgão
executor - Prefeitura Municipal de Avaré através da SEMADS
para o programa de proteção social básica - Vila Dignidade -
período de referência 1º semestre 2014, meses de janeiro a
junho, descrição do serviço - centro de convivência do idoso;
2. Considerando o relatório circunstanciado de atividades do
tipo de concessão de transferência - fundo a fundo, do órgão
executor  - Prefeitura Municipal de Avaré através da SEMADS
para o programa especial de média complexidade - CREAS-
período de referência 1º semestre 2014, meses de janeiro a
junho, descrição do serviço - medida socioeducativa em meio
aberto - liberdade assistida (LA);
3. Considerando os relatórios da execução financeira do 1º
semestre 2014, meses de janeiro a junho dos programas esta-
duais de proteção social: Básica, L.A, Especial;
4. Considerando que ocorreu reunião extraordinária do CMAS
realizada em 07.07.2014 que deliberou sobre a presente pres-
tação de contas do 1º semestre 2014,  meses de janeiro a
junho, referente ao recurso estadual apresentado pelo órgão
executor;
R E S O L V E
Artigo 1º -APROVAR a prestação de contas do 1º semestre
2014, meses janeiro a junho, referente ao Recurso Estadual de
Proteção: Básica, L.A. e Especial, executada pela Prefeitura
Municipal de Avaré.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, estando
afixado na Sala do Conselho Municipal.
Estância Turística de Avaré, aos 07 de julho de 2014.

Nilson Zanlucki Neto
Presidente do CMAS

CMPD - Conselho Municipal do Plano Diretor
CONVITE PARA REUNIÃO DE REVISÃO DO

PLANO DIRETOR

Ficam, por meio deste, CONVIDADOS os Conselheiros do Con-
selho Municipal do Plano Diretor - CMPD, bem como a sociedade
civil em geral, para REUNIÕES DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR
a se realizarem na próxima semana nos dias, locais e horários
especificados abaixo:
- 14/07 (segunda-feira) - 19:00h - AREA
- Assistência Social, Educação e Saúde
- Transporte/Mobilidade, Segurança Pública e Habitação

- 15/07 (terça-feira) - 19:00h - AREA
- Plenária mensal

- 16/07 (quarta-feira) - 19:00h AREA
- Zoneamento

- 17/07 (quinta-feira) - 19:00h - AREA
- Zoneamento
- Agricultura e Meio Ambiente

Eduardo Augusto Zanella
Presidente do CMPD

CMPD - Conselho Municipal do Plano Diretor
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

Ficam os Conselheiros do CMPD - Conselho Municipal do Plano
Diretor CONVOCADOS para REUNIÃO ORDINÁRIA que se reali-
zará no próximo dia 15 de julho  de 2014 (terça-feira) às dezenove
horas na sede da AREA, localizada à Rua dos Engenheiros, 26.
Pauta da Reunião:
1) Comunicações do Presidente;
2) Aprovação da ata da reunião de 16/06/2014 enviada por
correio eletrônico;
3) Apontamentos da Secretaria
"Comentários referente ao Vídeo do Jornal Valor Econômico que
discorre sobre o Plano Diretor.
"http://www.valor.com.br/video/3582928157001/novo-plano-di-
retor-quer-deixar-para-tras-modelo-urbano-dos-anos-30
4) Falta dos conselheiros
5) Distribuição de Processos
6)  Deliberação de Processos
I. Processo 180/2014 -  Santin Manoel Vargem - desmembramento
de imóveis da Rua São Pedro n. 39, 43 e 47 - Resolucão 112/13
- relator:  Ludmila - integrantes: Plinio, Carlos, Lambertus.
II. Processo 181/2014 -  Comercial Ibiaçu de Empreendimentos
Ltda -inclusão da matrícula 65 510 - com área de expansão
urbana do Município - perímetro urbano - Comissão de
Zoneamento. Integrantes - relator - Lambertus; assistentes -
Paulo Ciccone, Plinio, Rodrigo, Rico.
7) Assuntos de Interesse
As reuniões do CMPD são abertas à população.

EDUARDO AUGUSTO ZANELLA
PRESIDENTE CMPD

COMUNICADO
IMPORTANTE

Prezados moradores, vimos por meio desta infor-
mar que, de acordo com a Lei Municipal nº 176,
de 14 de Novembro de 1.997, alterada pela Lei nº
552, de 15 de Março de 2.000, fica terminante-
mente proibido jogar lixo, entulhos e resíduos de
qualquer espécie em áreas não edificadas, pra-
ças, jardins, áreas verdes, vias públicas, cantei-
ros centrais, bocas de lobo, logradouros públicos,
entre outros.
Salientamos que os moradores que infringirem as
Leis serão notificados e multados.
Contamos com a colaboração de todos!!!
Avaré, 26 de Junho de 2014.
Secretaria de Obras, Habitação e Serviços

Prefeitura Municip al da Estância T urística de Avaré.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 4000525-35.2013.8.26.0073 O(A) Doutor(a) Luciano José Forster Junior, MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Foro de Avaré, da Comarca de de Avaré, do Estado de
São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente virem ou dele conhecimen-
to tiverem e interessar possam, em especial o requerido  ALLAN MARTINS LOPES FONSECA,
brasileiro, maior, portador do RG: 43.205.830-8 e do CPF: 366.022.198-8, que perante este Juízo
da Segunda Vara Cível desta Comarca de Avaré-SP, se processa uma Ação de Procedimento
Ordinário, proc. 4000525-35.2013.8.26.0073, promovida por FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIO-
NAL DE AVARÉ - FREA; tendo o seguinte pedido na petição inicial:- A autora celebrou com o
requerido contrato de prestação de serviços educacionais para o curso EDUCAÇÃO FÍSICA-
BACHERALADO, cursando sua graduação nos anos de 2006 a 2010, mas, no entanto, deixou de
efetuar os pagamento de um acordo formalizado em 01 de março de 2.010, sendo tal débito
parcelado em uma entrada de R$ 900,00 com vencimento para o dia 04/03/2010 e 48 parcelas no
valor de R$ 160,55 cada uma, com vencimentos entre o dia 04/04/2010 a 04/03/2014. O valor
atualizado do débito acima referido totaliza R$ 10.940,42 (dez mil novecentos e quarenta reais e
quarenta e dois centavos), que foi corrigido monetariamente até a data da propositura da ação.
Assim, requer a citação do requerido, para que pague o valor, no prazo legal, ou, caso deseje,
conteste a ação, no prazo legal, e que ao final seja julgada procedente a ação, com a condenação
da requerida ao pagamento do valor acima citado, devidamente atualizado, com correção monetá-
ria desde o ingresso da ação, juros de 1% ao mês, a partir da citação, honorários advocatícios,
tudo calculado na forma da tabela DEPRE. Protesta em provar o alegado por todos os meios
admitidos em direito, especialmente pelo depoimento pessoal da requerida, sob pena de confesso.
Dá-se à causa o valor de R$ 10.940,42 (dez mil novecentos e quarenta reais e quarenta e dois
centavos). Nestes termos P. Deferimento. Av., 25/02/2014 (a.) Dra. Nathália Caputo Moreira OAB/
SP 230.001, e. Dr. Frederico de Albuquerque Plens OAB/SP 92.781. declarando que o requerido
encontra-se em lugar incerto em não sabido, determinando a citação por este edital. CIENTIFICIANDO-
O que o prazo para contestação será de quinze (15) dias. É o presente edital expedido na forma
e sob as penas da lei, com prazo de trinta (30) dias. E para que não se alegue de futuro, ignorância,
foi expedido o presente e afixada uma das vias no átrio do Forum. Avare, 30 de junho de 2014.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0013322-82.2011.8.26.0073 - ORDEM Nº 3195/2011O(A) Doutor(a) Fabrício Orpheu
Araújo, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Foro de Avaré, da Comarca de de Avaré,
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER ao requerido GUTEMBERGUE PEREIRA
DA SILVA JÚNIOR ,CPF 339.909.518-07, RG 48350033, que lhe foi proposta uma ação de Procedi-
mento Ordinário por parte de Fundação Regional Educacional de Avaré Frea, alegando em síntese
que foi celebrado contrato de prestação de serviços educacionais, onde o requerido esteve
matriculado e frequentou o curso de Educação Física, no ano letivo de 2006 e 2007 e trancou sua
matrícula, tendo se responsabilizado em efetuar os pagamentos das respectivas mensalidades e
outras despesas inerentes ao respectivo contrato, e deixou de pagar as mensalidades de 10/01/
2007 a 10/06/2007, no valor de R$362,00 cada. O valor das mensalidades atualizado até novem-
bro de 2011 era de R$7.924,32. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determi-
nada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos arti-
culados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei, sendo este Fórum localizado na Praça: Paulo Gomes de Oliveira, 57, Centro - CEP 18701-
030, Fone: (14) 3733-8989, Avare-SP. Avare, 26 de junho de 2014.

Decreto nº 3.943, de 10 de julho de 2014.
((Dispõe sobre denominação de vias públicas do Loteamento Jardim Dona Laura.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1º. Ficam denominadas as vias públicas do Loteamento Jardim Dona Laura, nesta cidade,
abaixo descritas:-
RUA 1 - Passa a denominar-se: RUA MARCELO MARIANO DE OLIVEIRA "MARCELO CHEBRA";
RUA 2 -  Passa a denominar-se : RUA MATEUS SUGIZAKI;
RUA 3 - Passa a denominar-se: RUA JAIR MARIOTTO "PICASSO";
RUA 4 - Passa a denominar-se: RUA PEDRO PARRA MONSO JUNIOR;
RUA 5 - Passa a denominar-se: RUA MANOEL MARQUES;
RUA 6 - Passa a denominar-se: RUA MARIA ALVES SIQUEIRA;
RUA 7-  Passa a denominar-se: RUA LUIZ ANTONIO INNOCENTE.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 10 de julho de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

PLANTÃO FARMÁCIA
Centro de Saúde I

(Posto da Rua Acre)
Sábado, das 8h às 14h | Domingo, das 8h às 12h

Rua Acre, 1281 Tel: 3711.2400

DECRETOS
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Resolução COMDEMA n.º 002/2013
Dispõe sobre paineira rosa localizada no interior da escola Maneco Dionísio.

O COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, usando as atribuições que lhe
são conferidas através da Lei n.º 1434/1984, em atendimento ao Regimento Interno e ao aprova-
do na reunião ordinária de 11/03/2013, ao que ser refere o processo COMDEMA n.º 008/2013,
CONSIDERANDO tratar-se de árvore paineira-rosa, espécie nativa de grande porte, com idade
avançada, superior à 50 anos, localizada no interior do terreno da escola Maneco Dionísio;
CONSIDERANDO que o Poder Público tem o dever de zelar pela vida e pela integridade física
dos alunos e funcionários da escola;
CONSIDERANDO que a quadra, a casa do zelador e a cozinha, por necessidade, foram
construídas muito próximas da Paineira;
CONSIDERANDO que a madeira da Paineira é pouco resistente e de baixa durabilidade;
CONSIDERANDO o risco de queda de galhos grandes e pesados durante as chuvas e temporais;
CONSIDERANDO que a área do entorno do prédio tombado deve ser considerada como área de
amortecimento de impactos ambientais, ou seja, área que deve ser especialmente protegida;
CONSIDERANDO que o prédio da escola é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Artístico e Cultural de Avaré (CONDEPHAC);
CONSIDERANDO o teor dos ofícios da EMEB "Maneco Dionísio" nºs 127/12, de 24 de outubro de
2012 e 02/13, de 24 de janeiro de 2013, bem como o teor da Anuência Para Poda nº 44/12, de
02 de maio de 2012, emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
CONSIDERANDO que o brasão da escola, criado pelo professor, jornalista e historiador José
Franzolin traz consigo símbolos referentes à árvore em questão, fazendo parte da história da
escola e do município;
Resolve:
Art. 1º.  Deferir a realização imediata e em caráter EMERGENCIAL e PREVENTIVO, de poda de
limpeza, leve, reduzindo a projeção da copa, com cortes em bisel (45 graus, aproximadamen-
te), usando ferramentas adequadas, eliminando-se os galhos e ramos mortos, ressecados e
mal formados.
Parágrafo primeiro:  A poda deverá eliminar ramos e galhos velhos e os que estão sobre à casa
do zelador e sobre a quadra, bem como aqueles que aparentam risco de queda.
Parágrafo segundo: No ato da poda garantir a permanência de parte da copa para que a planta
possa florescer e dar frutos (painas).
Parágrafo terceiro.:  Utilizar produto cicatrizante nos locais dos cortes, evitando o acúmulo de
água e o ataque de fungos e outros microorganismos.
Art. 2º. Indicar a realização de limpeza com a retirada do excesso de liquens, musgos, trepa-
deiras, erva-de-passarinho e epífitas da superfície dos troncos principais utilizando-se de
escova-de-aço própria ou outro equipamento adequado.
Art. 3º. Determinar a coleta de frutos e sequencialmente a retirada das sementes para repro-
dução de mudas em viveiro e posterior plantio de no mínimo um exemplar na praça no entorno
do Colégio.
Art. 4º. Sugerir que a escola juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realize
atividade de conscientização ambiental com o plantio das mudas da referia árvore.
Art. 5º.  Analisar mediante nova solicitação e após o plantio das mudas que trata os artigos
anteriores a possibilidade de abate da referida árvore.
Art. 6º.  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Avaré,  de março de 2013.

Paul Anton Josef Bannwart
Presidente COMDEMA



LAZER
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A educação depende do conhecimento maior ou
menor que o educador possua de si mesmo
2014 – Centenário de nascimento

do filósofo avareense
José Herculano Pires

HOMENAGEM

A duplicação de 7,1 quilô-
metros da SP-255 entre os
quilômetros 254,3 e o km 261,4
deverá melhorar as condições
de segurança no tráfego do
trecho urbano da rodovia João
Mellão. A obra também favo-
recerá o crescimento empre-
sarial no entorno da cidade.
Orçada em R$ 177 milhões, a
duplicação foi aprovada pelo
Governo do Estado e também
pela Agência Reguladora de
Transportes do Estado de São
Paulo (Artesp) e agora passa-
rá por possíveis modificações
que atendam necessidades
locais.

Os detalhes do projeto de
duplicação enviado pela CCR
SP Vias, concessionária que
administra a rodovia, foram
tema de debate entre repre-
sentantes da Prefeitura e da
iniciativa privada na última
quinta-feira, 10.

Após a exibição dos di-
versos trechos que compre-
endem a duplicação, muní-
cipes e empresários de di-
versos segmentos que mar-
geiam a SP-255 propuseram
ajustes nos acessos à cidade,
bairros e também nas vias
marginais que serão pavi-
mentadas em paralelo à ro-
dovia. Foram discutidos ain-
da os impactos em áreas re-

Trecho urbano da SP 255 terá
mais segurança com a duplicação
Obra entre os entre os quilômetros 254 e 261 também favorecerá o desenvolvimento empresarial da cidade

Projeto apresentado pela CCR-SPVias prevê novas alças de acesso à cidade

sidenciais vizinhas à estrada.
Todas as sugestões serão

enviadas para apreciação da
CCR-SPVias, que deverá
agendar nova reunião em
Avaré para apresentar o pro-
jeto final a ser executado.

A obra tem prazo de 18
meses para ser concluída e
deverá ter início nos próxi-
mos meses.

Apresentações musicais animarão o Largo do Mercado

Começa no próximo dia 26 de julho, sá-
bado, mais um programa familiar ofereci-
do pela Prefeitura por meio da Secretaria
de Cultura. É o Coreto Cultural - Música na

Praça, que ocorrerá mensalmente no coreto
do Largo do Mercado. A apresentação musical
terá duas edições: às 9h da manhã e às 2h da
tarde.

Coreto Cultural começa no dia 26


