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PALMEIRA D’OESTE RECEBE 
NOVA FROTA E EQUIPAMENTOS

Recebemos em Palmeira 
D’Oeste nos últimos meses, car-
ros e equipamentos para área 
da saúde, frutos de emendas 
parlamentares assinadas entre 
o Prefeito Pezão Montanari e 
o Deputado Missionário José 

Olímpio e que serão usadas da 
melhor maneira possível.

Além de aumentar o confor-
to e segurança de quem viajará 
especificamente para Barretos, 
internamente, teremos mais con-
forto e agilidade nos trabalhos.

No Posto de Saúde diversas sa-
las receberão AR-Condicionado 
e tanto os pacientes quanto os 
usuários do Posto de Saúde es-
tarão mais confortáveis.

Na sala de dentista, os pa-
cientes além de se sentarem em 

uma cadeira mais confortável 
e moderna, receberam atendi-
mento em equipamentos novos 
também.

O Prefeito Municipal, Vice e 
Vereadores agradecem os esfor-
ços do deputado em nos ajudar.

No dia 28 de novembro, o si-
nal analógico de TV será desli-
gado em 395 cidades do interior 
de São Paulo. Após essa data, só 
será possível assistir à progra-
mação aberta pelo sinal digital 
e quem não estiver preparado fi-
cará sem ver TV. Para ter acesso 
ao sinal digital, as pessoas que 
possuem televisores de tubo ou 
de tela plana fabricados antes de 
2010 devem instalar um conver-

sor e uma antena UHF. Quem 
possui televisores fabricados a 
partir de 2010 precisará apenas 
de uma antena digital. Para ve-
rificar se tem direito a um dos 
cerca de 875 mil kits gratuitos, 
distribuídos pela Seja Digital, e 
fazer o agendamento, a popu-
lação deve ligar gratuitamente 
para o número 147 ou acessar o 
site sejadigital.com.br/kit.

 AÇÃO DA SEJA DIGITAL

Uma tenda ficou montada du-
rante quatro dias em Palmeira 
D’Oeste das 8h às 17h. 

No local, mobilizadores da 
Seja Digital verificaram quem 
tem direito ao kit gratuito e fize-
ram agendamento para a retirada 
dos equipamentos, além de tirar 
dúvidas sobre o sinal digital de 
TV.

Nossos mobilizadores que 
são funcionários do Centro de 

Referência e Assistência Social 
de Palmeira D’Oeste fizeram 
um revezamento e atenderam 
grande quantidade de pessoas 
nos dias em que a Tenda ficou 
na Praça da Matriz. 

Vale lembrar que os interes-
sados em tirar dúvidas, podem 
ir até o CRAS de Palmeira 
D’Oeste ou discar, gratuita-
mente, para o número 147 e falar 
com o atendente.

SEJA DIGITAL – AÇÃO EM PALMEIRA D’OESTE
Região de Votuporanga
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DEPOIS DAS ELEIÇÕES
Parece incômodo. Nem terminou 

o processo eleitoral, e já se pensa no 
que vai vir depois. Mas, queiramos 
ou não, desta vez o desafio maior 
não são as eleições. Serão as de-
cisões a serem tomadas depois, 
de maneira inadiável.

Acompanhar estas decisões, 
e participar de sua elaboração e 
implementação, será a incum-
bência que nos caberá, como 
cidadãos convocados a assumir 
suas responsabilidades políticas.

Aí se coloca um claro desa-
fio. Deu para constatar, com 
suficiente clareza, o grande 
desinteresse dos eleitores em 
debater as propostas em jogo 
no processo eleitoral. Em decor-
rência, pode-se logo vislumbrar 
um desinteresse maior ainda em 
acompanhar as decisões que o 
país está esperando há tempo.

Existe pouco apetite pela po-
lítica. Isto é grave. Sabemos que 

a falta de apetite, para o organis-
mo, pode ser sintoma de doença 
que vai se agravar.

O Brasil já não suporta mais o 
adiamento de algumas reformas, 
que são indispensáveis.

A começar pela Reforma Políti-
ca, com a difícil tarefa de extirpar 
da legislação os mecanismos que 
vão agravando a “injustiça insti-
tucionalizada”, que vai produ-
zindo sempre maiores diferenças 
entre os poucos privilegiados, e a 
grande maioria dos que pagam as 
consequências de um sistema in-
justo que foi integrado em nossa 
legislação, e que é urgente extir-
par. Vejam-se, por exemplo, os 
mecanismos de ajustes salariais 
de algumas categorias de servido-
res públicos, que vão aumentando 
sempre mais as diferenças. 

Sem o respaldo da cidadania, 
o Congresso Nacional não terá 
condições de enfrentar as re-

sistências dos que vão se sentir 
ameaçados de perder seus pri-
vilégios.

Outra reforma que não pode 
mais ser adiada, é a Reforma da 
Previdência. Por tocar mais de 
perto a vida de milhões de pes-
soas, ela é vista com apreensão 
por muita gente. Será necessário 
muito discernimento, e coragem 
política para efetivá-la.

Mas a Reforma da Previdência 
vem estreitamente vinculada 
com a Reforma Tributária. É pre-
ciso garantir os recursos para as 
aposentadorias, mas é preciso 
também equilibrar as contas do 
governo.

E assim, outros problemas de-
verão ser enfrentados, se quere-
mos que o Brasil não inviabilize 
o seu futuro.

Tanto mais será necessária a 
participação da cidadania. Se 
houver impasses, que sejam usa-

Dom Demétrio Valentini  -  Bispo Emérito de Jales

dos os instrumentos de consulta 
popular previstos na Constituição, 
como o plebiscito e o referendo.

O certo é que se não houver a 
participação direta da cidadania, 
continuará se agravando o vácuo 
entre a cidadania e o Estado Bra-
sileiro.

Por isto, terminadas as eleições, 
continuam as preocupações!

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 053/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’ OESTE/SP

CONTRATADO: RFS CANDOLO CONSULTORIA LTDA, inscri-
ta no CNPJ Nº 29.588.389/0001-10, com sede á Rua Vereador 
Ernesto Lainetti, nº 429 – SALA 03, centro na cidade de Uchoa 
– SP., CEP 15.890-000.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de estudo e reforma do quadro de comissionados da 
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste -SP.

  
VALOR- R$10.000,00 (dez mil reais).

ASSINATURA: 19 de Setembro de 2.018.

VIGÊNCIA: 60 dias.

MODALIDADE: Dispensa nº 003/2018.

 Palmeira d’ Oeste/SP, 19 de Setembro de 2.018

         JOSÉ CESAR MONTANARI
         PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE 

Processo nº014 - 03/09/2018
Ref. Aposentadoria por Idade
Interessado: WALTER ADORNO

Decisão        
 

WALTER ADORNO, já qualificado nos autos, pleiteou sua 
aposentadoria por Idade, uma vez que o requerente apresentou 
todos os documentos comprobatórios da condição de segurado 
o que corroborou para a concessão do beneficio.

O processo está devidamente autuado com os documentos 
comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade 
da concessão do beneficio por Idade. 

o relatório.
Decido. A Aposentadoria por Idade é procedente visto que está 

devidamente comprovado pelos documentos constantes nos 
autos que o servidor completou todos os requisitos necessários, 
fazendo jus ao benefício com proventos Proporcionais, estando 
assim de acordo com o disposto no artigo 56 da Lei Complemen-
tar Municipal nº. 04/2005.

Publique. Registre. Intime-se
Palmeira D’ Oeste, (SP), 03 de Setembro de 2018.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE 

A fim de prevenir a perda auditi-
va ocupacional, a legislação adotou 
a marca de referência de 85 dB para 
8 horas de trabalho como limite 
de tolerância para a exposição ao 
ruído. Havendo exposição que ul-
trapasse esse limite estabelecido 
pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego, o trabalhador tem direito à 
aposentadoria especial, ainda que 
faça uso adequado do Equipamento 
de Proteção Individual (EPI).

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) reconhece o direito à apo-
sentadoria especial com o enten-
dimento de que o EPI pode reduzir 
o ruído, mas não diminui o risco 
de causar danos à saúde do traba-
lhador.

Condições insalubres, perigosas 
ou que indicam custeio da aposen-
tadoria especial: conheça a inter-
-relação entre os eventos S-2240 
e S-1200.

O que as pesquisas dizem?

De fato, as pesquisas científicas 
comprovam que os impactos ne-
gativos relacionados à exposição 
ao ruído prejudicam muito além 
da audição.

O Organização Mundial de Saú-
de (OMS) estabelece 50 dB como 
limite de conforto e considera que 
acima disso o organismo já começa 
a sentir os impactos do ruído. De 50 
a 55 dB o indivíduo fica em estado 
de alerta, com redução de concen-
tração e dificuldade para realizar 
atividades que exijam atenção. De 
65 a 70 dB (início das epidemias 
de ruído), na tentativa de se adap-
tar ao ambiente, o organismo reage 
apresentando várias alterações no 
seu funcionamento (como aumen-
to na produção de hormônios e no 
colesterol).

Acima de 70 dB o organismo 
fica sujeito a estresse degenera-
tivo e abalos na saúde mental. Os 
estudos crescentemente correla-

cionam a exposição continuada a 
ruído a diversos distúrbios, como a 
perturbação e desconforto, agravo 
do estresse, prejuízo cognitivo e 
de concentração, distúrbios do 
sono, irritabilidade e doenças car-
diovasculares – condições que 
afetam diretamente a eficiência 
do trabalhador.

Com a possibilidade de causar 
tantos prejuízos à saúde, o ruído 
passa a representar também uma 
grande ameaça à segurança dos 
trabalhadores, podendo aumentar 
o risco de acidentes nos ambientes 
de trabalho.

Entenda sobre o Programa de 
Conservação Auditiva – objetivos 
e benefícios para a sua empresa.

Reduzir ruídos é um bom ne-
gócio

Pode-se considerar que buscar 
a redução de ruído nos processos 
produtivos é um grande negócio. 
Mais do que atender às exigências 

legais, especialmente do eSocial, 
referente a gerenciamento de risco 
e melhorias no ambiente de tra-
balho, esta ação tem impacto em 
melhor qualidade de vida para os 
trabalhadores (conforto, disposi-
ção, motivação, saúde), menores 
custos com saúde, menores riscos 
de doenças e acidentes, melhoria 
no desempenho e produtividade, 
melhor qualidade do produto, 
menores gastos com questões 
trabalhistas e previdenciárias e, 
consequentemente, maior com-
petitividade da indústria.

Entenda a correlação entre os Fa-
tores de Risco do Meio Ambiente 
do Trabalho e as Atividades Peri-
culosas, Insalubres e/ou Especiais 
informados no evento S-2240 e 
como quantificá-los.

Locais de trabalho seguros e 
saudáveis fazem bem aos traba-
lhadores e às empresas. Vale a pena 
investir nessa mudança.

Alerta ao ruído: ponto de 
atenção com a saúde do trabalhador
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j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

tel. (17) 3651-1298 - 
Palmeira d’Oeste - SP

Ata da 15ª Sessão Ordinária da 2ª. Sessão Legislativa da 14ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Palmeira d’Oeste - SP, rea-
lizada em 01 de outubro de 2018. 

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, às vin-
te horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Palmeira d’Oeste para 
realização de sua décima quinta Sessão Ordinária da Segunda 
Sessão Legislativa da Décima Quarta Legislatura com a presença 
dos Senhores Vereadores, sob a Presidência do primeiro: Valdir 
Semensati de Moraes, Antonio Ponce Soler, Cristiane Perineti, 
Edimar Antonio Dias, Jesuz Donizeti Zucatto, José Roberto Bor-
toloze, Nelson Sotana, Valter Montanari e Vilson Pereira Reis. 

Havendo quorum regimental verificado após a chamada dos 
vereadores e vereadoras, foram iniciados os trabalhos. 

Em seguida foi instaurada a FASE DO EXPEDIENTE, sendo 
lida a Pauta do dia que apresentava as seguintes matérias: Pro-
jeto de Lei nº. 037 de 28 de setembro de 2018: DISTRIBUIÇÃO 
- “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Palmeira 
d’Oeste SP para o exercício de 2019”; Indicação nº. 50 de 24 
de Setembro de 2018, de autoria dos vereadores Antonio Ponce 
Soler, Cristiane Perineti, Jesus Donizeti Zucatto, José Roberto 
Bortoloze e Valdir Semensati de Moraes: “Indicam construção de 
galpão para abrigar pneus velhos e produtos inseticidas destina-
dos à vigilância sanitária e equipe de vetores”; Indicação nº. 51 
de 26 de Setembro de 2018, de autoria dos vereadores Edimar 
Antonio Dias, Nelson Sotana, Valter Montanari e Vilson Pereira 
Reis: “Indicam reconstrução da frente do Estádio Municipal, de-
molição do muro, quebra do barranco e colocação de alambrado”; 
Indicação nº. 52 de 26 de Setembro de 2018, de autoria dos ve-
readores Edimar Antonio Dias, Nelson Sotana, Valter Montanari 
e Vilson Pereira Reis: “Indicam quebra do barranco da Estrada 
Municipal no Bairro Macumãzinho (PLO371) nas propriedades 
do Senhor Antonio Curral e Albino Aluizio”; Indicação nº. 53 de 
26 de Setembro de 2018, de autoria dos vereadores Edimar 
Antonio Dias, Nelson Sotana, Valter Montanari e Vilson Pereira 
Reis: “Indicam colocação de 15 (quinze) mata-burros nas estra-
das dos bairros rurais do Córrego do Cervo, Córrego do Jaguara, 
Córrego do Banhado, Córrego da Laranjeira, Córrego do Macumã 
e Córrego do Jaguari”; Indicação nº. 54 de 28 de Setembro de 
2018, de autoria dos vereadores Antonio Ponce Soler, Cristiane 
Perineti, Jesus Donizeti Zucatto, José Roberto Bortoloze e Valdir 
Semensati de Moraes:  “Indicam reforma urgente no telhado da 
residência do zelador do estádio Municipal, senhor Geraldo Félix 
dos Santos, danificado em razão das chuvas”; Moção de Aplau-
so nº. 09 de 01 de Outubro de 2018, de autoria dos vereadores 
Antonio Ponce Soler, Cristiane Perineti, Jesus Donizeti Zucatto, 
José Roberto Bortoloze e Valdir Semensati de Moraes:  “À Kizze 
Ribeiro Perri e toda equipe do CRAS de Palmeira d’Oeste pela 
realização da III Tarde Sertaneja”; Moção de Aplauso nº. 10 de 
01 de Outubro de 2018, de autoria dos vereadores Antonio Ponce 
Soler, Cristiane Perineti, Jesus Donizeti Zucatto, José Roberto 
Bortoloze e Valdir Semensati de Moraes:  “ à 1ª Igreja Batista 
em Palmeira d’Oeste pela realização da 17ª Feira Missionária”; 
Moção de Aplauso nº. 09 de 01 de Outubro de 2018, de autoria 
dos vereadores Antonio Ponce Soler, Cristiane Perineti, Jesus 
Donizeti Zucatto, José Roberto Bortoloze e Valdir Semensati de 
Moraes:  “Aos organizadores do Leilão Beneficente realizado em 
prol do Lar dos Idosos de Dalas”.  

O Presidente designou a discussão das atas da 5ª, 6ª e 13ª 
Sessões Ordinárias distribuídas na Sessão anterior, as quais 
foram aprovadas por unanimidade e sem discussão. Posterior-
mente o Presidente designou a entrega das atas da 8ª e 14ª 
Sessões Ordinárias, que serão discutidas e votadas na próxima 
sessão ordinária. Designou também a entrega da ata da Reunião 
da Comissão de Justiça, Constituição e Redação Final realizada 
em 21 de setembro de 2018, lendo o conteúdo desta, conforme 
segue: “Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e de-
zoito, às quatorze horas, reuniu-se a Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final Câmara Municipal de Palmeira d’Oeste 
para discussão do Ofício nº. 135/2018 do Ministério Público de 
São Paulo protocolado nesta Casa Legislativa. Presentes os 
membros da Comissão: Presidente Edimar Antonio Dias,  Relator 
Valdir Semensati de Moraes, Membro: José Roberto Bortolo-
ze.  Instalada a reunião, discutiram os membros da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação Final sobre quais medidas 
deveriam ser tomadas diante o Ofício nº. 135/2018 do Ministério 
Público de São Paulo. Decidiram os membros da Comissão que 
o Poder Legislativo aguardará as decisões do Judiciário para 
que se tome providências internas referentes ao senhor verea-

dor Valter Montanari. Nada mais havendo, o senhor Presidente 
declarou encerrada a Sessão, da qual, para constar, foi lavrada a 
presente Ata que, depois de lida, discutida e votada, se aprovada, 
será signatada pelo Senhor Presidente e Senhor 1º Secretário”. 

Posteriormente a palavra foi franqueada aos vereadores para 
que se pronunciassem verbalmente sobre as matérias de suas 
autorias ou as que desejassem solicitar. 

Pediu a palavra o vereador Edimar Antonio Dias que argu-
mentou sobre as matérias que compôs a autoria. Falou sobre a 
necessidade de reconstrução da frente do estádio municipal para 
adequar acesso e visibilidade ao local, que poderão ser obtidos 
com a demolição do muro, quebra do barranco e colocação de 
alambrado. Falo também sobre a quebra do barranco da Estrada 
Municipal no Bairro Macumãzinho (PLO371) nas propriedades 
do Senhor Antonio Curral e Albino Aluizio e da colocação de 15 
(quinze) mata-burros nos seguintes pontos das estradas rurais: 
Córrego do Cervo – Sr. Donizete Garcia Antonio; Córrego do 
Jaguara – Sr. Afonso Marcelino de Souza; Córrego do Banha-
do – Sra. Izaura Dungue; Córrego da Laranjeira – Srs. Dalvino 
Turco, Eugênio Games, Devanir Ferreira Lima e Sr. Gonçalves; 
Córrego da Laranjeira (PLO 457) – Sr. Mário Baldo de Toledo e 
Sra. Creudevance de Luci Leite; Córrego do Macumã – Srs Pedro 
Brazeiro e Rubens Sabião;  Linha 01 – Sr. Aloísio; Córrego do Ja-
guari – Srs. João Frederico Marques, Elmo de Souza e Sr. Paulo. 
Finalizou parabenizando os demais vereadores pelas matérias 
solicitadas e os responsáveis pela organização do Leilão Bene-
ficente em prol do Lar dos Idosos de Dalas, da Feira Missionária 
da Igreja Batista e ao CRAS pela realização da Tarde Sertaneja. 

Pediu a palavra o vereador José Roberto Bortoloze, que rei-
terou indicações já solicitadas a respeito da colocação de mata-
-burros nas estradas rurais do município. Ressaltou a importância 
de atender também a estes pedidos antigos pois os senhores 
proprietários frequentemente solicitam  auxílio para colocação 
dos respectivos mata-burros. Finalizou falando da responsabi-
lidade de todos diante o IPREM pelo fato de todos serem muní-
cipes e de certa foram, serem responsáveis pela previdência do 
município.

Pediu a palavra o vereador Vilson Pereira Reis que parabe-
nizou os senhores vereadores pelas matérias solicitadas, falou 
sobre reunião feita anteriormente à Sessão para discutir proble-
ma enfrentado pelo IPREM, ressaltando o empenho que será 
destinado para que se encontre a melhor forma de solucioná-lo e 
reiterou as os agradecimentos aos organizadores e participantes 
dos eventos beneficentes e culturais realizados no município, 
lembrando que o Leilão de Dalas teve recorde do valor arreca-
dado em prol do Lar dos Idosos de Dalas. Agradeceu ao auxílio 
dado pelo Deputado Major Olímpio na aquisição dos veículos 
que estão expostos na praça central da cidade. Finalizou fazendo 
votos de que todos os eleitores de Palmeira d’Oeste façam as 
melhores escolhas em seus votos. 

Pediu a palavra o vereador presidente Valdir Semensati de 
Moraes que argumentou sobre as indicações que teve iniciativa 
na autoria, afirmando ter sido procurado pela Vigilância Sanitária 
do Município para auxiliar na resolução do armazenamento ade-
quado de pneus velhos e dos inseticidas utilizados no combate 
ao mosquito da dengue, que segundo o que fora relatado, não 
possui local ideal para descarte. Conforme sugestão da Vigilância 
Sanitária, o ideal seria a construção de um galpão para que o 
material fosse armazenado. Falou sobre o problema enfrentado 
pelo zelador do estádio municipal em sua residência localizada 
no recinto da FEPEB, que em dias chuvosos precisa abrigar toda 
a família em um único cômodo em razão das péssimas condições 
do telhado danificado pela chuva, solicitando auxílio à Prefeitura 
Municipal para que seja feito o conserto do telhado com urgência. 
Sobre a colocação de mata-burros, reiterou as indicações de sua 
autoria feitas anteriormente, solicitando que sejam feitos junto 
aos demais que serão realizados. Finalizou com os cumprimen-
tos aos homenageados nas Moções de Aplauso, ressaltando a 
solidariedade do município como característica relevante, pois a 
participação em todos os eventos beneficentes realizados, inde-
pendentemente de quem os organizem, sempre recebem o apoio 
e participação dos munícipes. 

Não havendo novas manifestações, o Presidente declarou 
aberta a FASE DA ORDEM DO DIA. As matérias apresentadas 
em pauta foram aprovadas por unanimidade e sem discussão.

Em seguida foi declarada aberta a FASE DAS EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS.

Pediu a palavra o vereador José Roberto Bortoloze que agra-

deceu ao Deputado José Olímpio pelas emendas concedidas 
ao município, tal como o deputado Itamar Borges que enviou 
patrulha rural ao município.  Agradeceu ao senhor Antonio Rural 
e senhor Albino pelo diálogo que teve, no qual foi autorizada a 
quebra do barranco na estrada rural para solucionar os proble-
mas inerentes a ele. 

Pediu a palavra o vereador Jesus Donizeti Zucatto que fez 
considerações a respeito da eleição, ressaltando a importância 
do voto livre e consciente para mudança do país, sugerindo que o 
eleitor faça uma pesquisa sobre seu candidato e se comprometa 
a fazer um país melhor através do seu voto. 

Pediu a palavra o vereador Antonio Ponce Soler, expressando 
seu apoio e comprometimento na resolução do atual problema 
enfrentado pelo Iprem. Disse ter sido o deputado José Olímpio 
um dos que mais ajudaram Palmeira d’Oeste, sugerindo ao Pre-
feito Municipal, após o pleito eleitoral, a colocação de uma placa 
na praça central com a relação dos deputados que ajudaram o 
Município, pois disse saber que muitos deputados que nunca 
auxiliaram o município hoje buscam votos com os eleitores aqui 
residentes e que talvez possam ser mais votados do que aqueles 
deputados que sempre trabalharam em benefício do município. 
Disse que as promessas feitas pelo deputado Major Olímpio 
serão cumpridas, desde que ele receba votos no município, res-
saltando que seu voto será destinado a ele. Parabenizou todos os 
organizadores dos eventos realizados durante a semana . Sobre 
o Lar da Terceira Idade, afirmou que para muitos dos que lá es-
tão, o que mais falta é o calor humano pois não recebem visitas, 
sugerindo àqueles que tenham interesse que visitem o Lar dos 
Idosos de Dalas. Finalizou sugerindo que as pessoas que fazem 
críticas isoladas nas redes sociais e nos aplicativos de celulares 
aos vereadores os procurem para relatar os problemas, atitude 
que contribuirá de forma mais significativa para a resolução, já 
que após serem informados, poderão tomar as medidas cabíveis. 

O presidente Valdir Semensati de Moraes pediu a palavra e 
concordou com o vereador Antonio Ponce Soler, afirmando que é 
necessário reconhecer os trabalhos dos deputados que auxiliam 
o município para obter aquilo que se faz necessário. Reiterou os 
auxílios concedidos pelo deputado José Olímpio e também men-
cionou os concedidos pelo deputado Fausto Pinato. Posicionou-
-se sobre dois casos de manifestações de críticas feitas aos 
vereadores em redes sociais e aplicativos para uso em celular. 
Quanto as referentes à área da saúde, afirmou que a mudança no 
horário de agendamento das consultas foi feita a pedido dos mu-
nícipes e que não tem o vereador o poder de contratar médicos 
ou comprar medicamentos. Ressaltou que a verba destinada à 
Câmara Municipal tem previsão orçamentária e deve ser utilizada 
apenas para a manutenção das atividades legislativas, cabendo 
ao Poder Executivo fazer a contratação dos médicos dentro dos 
parâmetros legais. Mencionou ainda sobre a hipótese de quando 
a Câmara Municipal não utiliza todo a verba destinada a ela, 
sendo então devolvida ao Poder Executivo que poderá aplicá-
-la onde julgar conveniente, caso a Câmara Municipal não seja 
consultada a título de cordialidade sobre o destino a ser dado à 
verba devolvida. A respeito das críticas feitas sobre a ausência 
dos vereadores na cobrança de conserto de caminhão no almo-
xarifado, disse tratar-se de inverdade, considerando que está 
acompanhando o trâmite das compras das peças necessárias 
para o conserto, as quais estão sendo difíceis de encontrar, além 
de ressaltar que a crítica fora feita por servidora pública direta-
mente responsável pelo conserto do caminhão, considerando as 
funções exercidas por ela no almoxarifado municipal. Ressaltou 
a contrariedade da manifestação diante a afirmação recebida da 
servidora responsável, a qual já afirmou que não trabalha para 
atender as solicitações dos vereadores, e caso algum munícipe 
necessite, deverá entrar em contato diretamente com ela por 
telefone. Finalizou afirmando que está à disposição para realizar 
visitas diárias ao almoxarifado municipal para acompanhar os 
trabalhos diários realizados. 

Nada mais havendo, o senhor Presidente declarou encerrada 
a Sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, 
depois de lida, discutida e votada, se aprovada, será signatada 
pelo Senhor Presidente e Senhor 1º Secretário. 

 “Sala das Sessões Vereador Antônio Freddi”, 02 de outubro 
de 2018.

Valdir Semensati de Moraes          Antonio Ponce Soler                                     
Presidente                                                              1º Secretário

 CâMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
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EXTRATO DE ADITAMENTO - REALINHAMENTO DE PREÇO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2018.
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 002/2018.
CONTRATO Nº 005/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE – SP.

OBJETO: Objetiva a contratação de empresa para forneci-
mento de combustíveis: Óleo diesel, Óleo diesel S-10, Gasolina 
e Etanol, à Frota Municipal durante o exercício de 2018, com 
abastecimento diário.

CONTRATADA: AUTO POSTO CASTELLANI LTDA-EPP,  
inscrita no CNPJ sob. nº 02.987.411/0001-48 com sede à Rua 
Brasil, nº66-20, centro na cidade de Palmeira d’ Oeste – SP. - 
CEP 15.720-000

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR, passa a vigorar com pre-
ço reajustado conforme reajuste do preço num total de 4,948%, 
exemplificado por notas fiscais em anexo, para o fornecimento de 
GASOLINA onde o preço era de R$ 4,54 e passa para R$ 4,70 e 
aumento do preço num total de 7,547%, exemplificado por notas 
fiscais em anexo, para o fornecimento de ETANOL onde o preço 
era de R$ 2,40 e passa para R$ 2,58 a vigorar a partir da data da 
assinatura deste aditivo de contrato.

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO: 03 de Outubro de 
2018.

VIGÊNCIA: 31/12/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE 

EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO Nº 018/2018
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018
CONTRATO 056/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE – SP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA REALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE 27.000 M² DE RECA-
PEAMENTO ASFÁLTICO COM FRESAGEM, RECICLAGEM E 
CAMADA DE C.B.U.Q NA VIA/VICINAL PLO-050 QUE LIGA O 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’OESTE À SP 563 - RODOVIA DR. 
EUPHLY JALES, SENTIDO AO MUNICÍPIO DE MARINÓPOLIS, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA com fornecimento de ma-
terial, mão de obra e equipamentos.

CONTRATADA: NOROMIX CONCRETO S/A, inscrita no CNPJ 
sob. nº 10.558.895/0001-38, estabelecida à Rod. Péricles Belini, 
s/nº, Km 121,7, Zona Rural – CEP 15.507-000 – Votuporanga – 
SP.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO R$ 1.073.811,93 (Um 
milhão setenta e três mil oitocentos e onze reais e noventa e três 
centavos).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 05 de Outubro de 
2018.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE 

EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO Nº 034/2018
PREGÃO Nº 020/2018
CONTRATO 055/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE – SP.

OBJETO: Aquisição de um veículo ambulância tipo A, de sim-
ples remoção 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano 
posterior e demais equipamentos de segurança exigidos pelo 
código brasileiro de trânsito, conforme Termo de Compromisso 
nº 353520171219132308.

CONTRATADA: NOBELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 
EPP, com sede Avenida Imperatriz Leopoldina, nº 1248, Conj. 507 
Sala 1 – VI. Leopoldina – São Paulo – CEP 05305-002, inscrita 
no CNPJ nº 12.648.292/0001-52.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO R$ 73.200,00 (setenta e 
três mil e duzentos reais)

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de Setembro de 
2018.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE 

LICITAÇÃO Nº 034/2018
PREGÃO Nº 020/2018
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 JOSÉ CESAR MONTANARI, Prefeito Municipal de Palmeira 

d’Oeste/SP, no uso  das atribuições legais que lhe são conferidas 
por Lei,...

FAZ SABER, a todos quantos interessados possa, que, exami-
nado a presente licitação, Pregão nº 020/2018, e, considerando 
o PARECER da Equipe de Apoio designada para realizar os 
procedimentos licitatórios do Pregão desta Prefeitura, bem como 
todo o processo, verificou que o mesmo esta em conformidade 
com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, com suas alterações e o 
Edital. Perfeitamente em ordem, todo o processo, sem irregula-
ridade ou nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a 
presente licitação nos termos do art. 43 inciso VI da mencionada 
Lei nº 8.666/93. Nesses termos, considerando satisfatória a pro-
posta apresentada e classificadas em primeiro lugar, com preço 
compatível com edital, o que satisfaz plenamente os interesses 
econômico desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudi-
cada a firma; NOBELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, 
com sede Avenida Imperatriz Leopoldina, nº 1248, Conj. 507 
Sala 1 – VI. Leopoldina – São Paulo – CEP 05305-002, inscrita 
no CNPJ nº 12.648.292/0001-52, para Aquisição de um veículo 
ambulância tipo A, de simples remoção 0 km, modelo do ano da 
contratação ou do ano posterior e demais equipamentos de segu-
rança exigidos pelo código brasileiro de trânsito, conforme Termo 
de Compromisso nº 353520171219132308. Com valor estimado 
em R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais). 

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Pau-
lo, 27 de Setembro de 2018.

JOSÉ CESAR MONTANARI
-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE 

Concorrência nº 001/2018 
Processo nº 018/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

JOSÉ CESAR MONTANARI, Prefeito Municipal de Palmeira 
d’Oeste/SP, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 
por Lei,...

FAZ SABER, a todos quantos interessados possa, que, exa-
minado a presente licitação, Concorrência nº 001/2018, e, con-
siderando o PARECER da Comissão Permanente de Licitação 
designada para realizar os procedimentos licitatórios desta Pre-
feitura, bem como todo o processo, verificou que a mesma esta 
em conformidade com a Lei nº 8.666/93, com suas alterações e 
o Edital. Perfeitamente em ordem, todo o processo, sem irregula-
ridade ou nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a 
presente licitação nos termos do art. 43 inciso VI da mencionada 
Lei nº 8.666/93. Nesses termos, considerando satisfatória a pro-
posta apresentada e classificada em primeiro lugar, com preço 
compatível com edital, o que satisfaz plenamente os interesses 
econômicos desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudi-
cado a firma: NOROMIX CONCRETO S/A, inscrita no CNPJ sob. 
nº 10.558.895/0001-38, estabelecida à Rod. Péricles Belini, s/nº, 
Km 121,7, Zona Rural – CEP 15.507-000 – Votuporanga - SP. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALI-
ZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE 27.000 M² DE RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO COM FRESAGEM, RECICLAGEM E CAMADA DE 
C.B.U.Q NA VIA/VICINAL PLO-050 QUE LIGA O MUNICÍPIO DE 
PALMEIRA D’OESTE À SP 563 - RODOVIA DR. EUPHLY JALES, 
SENTIDO AO MUNICÍPIO DE MARINÓPOLIS, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMEN-
TÁRIA E CRONOGRAMA com fornecimento de material, mão de 
obra e equipamentos, constante da sua proposta da referida To-
mada de Preço, no valor de R$ 1.073.811,93 (Um milhão setenta 
e três mil oitocentos e onze reais e noventa e três centavos).

REGISTRE-SE       PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Pau-
lo, 05 de Outubro de 2018.

JOSÉ CESAR MONTANARI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
JOSÉ CESAR MONTANARI, Prefeito Municipal de Palmeira 

d’Oeste/SP, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 
por Lei,...

FAZ SABER, a todos quantos interessados possa, que, examina-
do a presente Dispensa de Licitação nº 003/2018, e, considerando a 
justificativa de Dispensa e o PARECER JURÍDICO, bem como todo 
o processo, verificou que a mesma esta em conformidade com a Lei 
nº 8.666/93, com suas alterações. Perfeitamente em ordem, todo o 
processo, sem irregularidade ou nulidade a se corrigir ou sanar. As-
sim, HOMOLOGO a presente dispensa nos termos do art. 43 inciso 
VI, da mencionada Lei nº 8.666/93. Nesses termos, considerando 
satisfatória o orçamento apresentado e classificado em primeiro lu-
gar, com preço compatível com mercado, o que satisfaz plenamente 
os interesse econômico desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO 
como adjudicado a firma; RFS CANDOLO CONSULTORIA LTDA, 
inscrita no CNPJ Nº 29.588.389/0001-10, com sede á Rua Vereador 
Ernesto Lainetti, nº 429 – SALA 03, centro na cidade de Uchoa – SP., 
CEP 15.890-000, para Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de estudo e reforma do quadro de comissio-
nados da Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste -SP. Valor total 
estimado R$10.000,00 (dez mil reais).

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 
19 de Setembro de 2018.

JOSÉ CESAR MONTANARI
-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE 
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Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

Telefone (17) 3651-3347 
Av. Inocêncio Figueiredo, nº 53-58 - 

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

Brasília (05/10/2018) - Os pri-
meiros três meses de vigência 
do Plano Agrícola e Pecuário 
2018/2019 apresentam alta de 
32% nos valores contratados, 
na comparação com o mesmo 
período do ano anterior. Entre 
julho e setembro, produtores 
brasileiros contrataram R$ 50 
bilhões do crédito rural, tota-
lizando 204.356 operações.

A maior parte do desem-
bolso se destinou a operações 
de custeio, R$ 29,8 bilhões, 
seguida por operações de co-
mercialização, com R$ 9,3 
bilhões,  programas de inves-
timento, que totalizaram R$ 
8,5 bilhões, e industrialização, 
com R$ 2,5 bilhões. Relativa-
mente às disponibilidades de 
recursos para a safra, foram 
contratados 26% do volume, 
ante 20% em igual período na 
safra anterior.

Para o secretário de Polí-
tica Agrícola do Ministério 

CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO RURAL 
EM ALTA DE 32% NO TRIMESTRE

Entre julho e setembro, produtores brasileiros contrataram R$ 50 bilhões

de recursos e que os produ-
tores rurais estão confiantes 
no seu negócio, investindo na 
atividade. “É um indicativo 
que caminhamos para termos 
novamente uma boa safra em 
2018/2019”, ressalta. 

O financiamento dos progra-
mas de investimento também 
teve crescimento expressivo no 
período, de 30,2%, dentre os 
quais se destaca o Programa de 
Modernização da Agricultura 
e Conservação dos Recursos 
Naturais (Moderagro), com 
crescimento de 391%, seguido 
pelo Programa para Constru-
ção e Ampliação de Armazéns 
(PCA), com 151%, e pelo Pro-
grama de Baixa Emissão de 
Carbono (ABC), com 112%.

O Programa de Modernização 
da Frota de Tratores Agrícolas 
e Implementos Associados e 
Colheitadeiras (Moderfrota), 
com participação de 35% no 
total dos recursos contratados 

para investimentos, teve cres-
cimento de 59%. Estas linhas 
devem manter o crescimento, 
porque nos meses de agosto, 
setembro e outubro a demanda 
maior é pelo custeio, por conta 
do período de plantio das lavou-
ras, lembra o secretário. “E, nos 
próximos meses, devemos ter 
maior demanda por linhas de 
investimentos”.

Os números do levantamen-
to, feito mensalmente pelo 
Departamento de Crédito e 
Estudos Econômicos da Se-
cretaria de Política Agrícola, 
são acompanhados constante-
mente pela equipe. “Estamos 
monitorando os programas de 
investimento e podemos au-
mentar os recursos para aque-
le que tiver maior demanda, 
transferindo de outros que não 
tenham tanta procura.  Vamos 
evitar a falta de recursos para 
investimentos e também para 
comercialização”, disse Araújo.

da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Wilson Vaz 
de Araújo, a avaliação do pe-
ríodo é positiva, em função 
da demanda muito superior 

à do ano passado. “O incre-
mento de 32% ganha maior 
relevância, uma vez que houve 
crescimento em todas as fina-
lidades: custeio, investimento, 

industrialização e comercia-
lização”. 

Segundo ele, o desempe-
nho do crédito rural mostra 
que houve oferta oportuna 



Detran/SP realiza licenciamento de veículos 
com placas terminadas em 8 agora em outubro

Donos de caminhões com placas 
terminadas em 3, 4 e 5 também 

devem obter o documento 
até o dia 31 deste mês; o valor do 

licenciamento é de R$ 87,38
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O Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran.
SP) informa que no mês de ou-
tubro é a vez dos donos de ve-
ículos com placas terminadas 
em 8 realizar o licenciamento 
anual obrigatório. Quem tem 
caminhão com final de placa 3, 
4 e 5 também deve obter o novo 
documento até o dia 31/10. A 
taxa para licenciar é de R$ 
87,38 para todo tipo de veículo.

Já a multa para quem conti-
nuar circulando sem o licen-
ciamento de 2018 a partir de 1º 
de novembro custa R$ 293,47. 
A atitude é considerada infra-
ção gravíssima e gera também 
a remoção do veículo ao pátio, 

implicando em mais gastos com 
guincho e diária para o proprie-
tário, conforme prevê o Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB).

O Detran.SP ressalta que 
não é bom deixar para regula-
rizar a situação na última hora. 
Quem quiser ser lembrado do 
licenciamento pode cadastrar 
o número do celular no portal 
www.detran.sp.gov.br e acei-
tar receber mensagem com o 
alerta de vencimento do prazo 
pelo departamento de trân-
sito de forma gratuita. Todo 
veículo precisa ser licenciado 
anualmente para poder rodar, 
independentemente do ano de 
fabricação. 


