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O IDESP é uma espécie de me-
didor da qualidade das escolas e 
essa verificação acontece todos 
os anos em Palmeira D’Oeste e 
todas as outras escolas do Estado 
de São Paulo.

Todo aluno da rede pública de 
ensino tem o direito fundamental 
de aprender e aprender com quali-
dade. Pensando nisso, a Secretaria 
de Educação do Estado de São 
Paulo lançou o Programa de Qua-
lidade da Escola, que tem como 
principal finalidade promover a 
melhoria da qualidade do ensino 
da rede estadual paulista e a equi-
dade do sistema escolar. Assim, 
o programa apresenta, para cada 
escola, um indicador de qualidade 
do ensino (IDESP) e estabelece 
metas para o aprimoramento des-
ta qualidade. É ai que Palmeira 
D’Oeste aparece. A escola realiza 
o teste quando o aluno está passan-
do do ensino fundamental para o 
ensino médio, ou seja, quando 
está no 9º ano e também quando 
ira se formar no 3º ano do ensino 
médio. Segundo dados do órgão, 
o município teve um índice o apro-
veitamento 20% acima da meta e 
se destacou nas duas categorias 
em que são avaliadas. 

Outro ponto interessante anali-
sando as informações do IDESP é 
que a média da Diretoria de Ensi-
no de Jales para os formando do 

ensino fundamental ficou abaixo 
da média de Palmeira D’Oeste, 
ou seja, a Escola Orestes Ferrei-
ra de Toledo ajudou e muito no 
desenvolvimento do índice da 
diretoria, alavancando sua média 
nesta categoria. ACREDITEM: 
Palmeira D’Oeste, através da 
escola estadual Orestes Ferrei-
ra de Toledo chega a estar com 
aproveitamento 50% maior do 
que Diretorias de Ensino de São 
Paulo Capital!

Conversando com a Diretora 
da Escola, Sandra Regina e com 
a Coordenadora Pedagógica Ma-
ria Rosila, identificamos uma 
postura de profissionais altamen-
te comprometidos com a escola 
Orestes e que estão determinadas 

a fazer com que esse índice suba 
ainda mais! Ambas nos contam 
que a escola como um todo bus-
ca uma melhoria conjunta para 
alcançar o sucesso educacional 
dos alunos e que o exemplo de 
compromisso se inicia no corpo 
docente, professores, coordena-
ção, direção e todos os funcio-
nários unidos para que os alunos 
tenham dentro de todo contexto 
escolar o melhor atendimento 
possível.

Essa semana foi realizada a 
divulgação dos resultados e foi 
comemorado por todos e que em 
reunião firmaram o compromis-
so de seguirem firmes e confian-
tes para o próximo ano.

A prefeitura municipal de 

Palmeira D’Oeste, através do 
Prefeito Dodô, vem cooperan-
do muito com a escola Orestes, 
mesmo sendo uma Escola Es-
tadual e a prefeitura não tendo 
responsabilidades diretas com 
a instituição, o prefeito pronta-
mente se apresenta se colocan-
do a disposição da direção para 
parcerias e cooperação conjunta 
para; e pela população de Pal-
meira D’Oeste.

Continuaremos acompanhan-
do o desenvolvimento escolar 
dos alunos e pedimos aos pais 
que cooperem com a escola o 
máximo possível e saibam que 
lá dentro existem pessoas que 
realmente se importam com seus 
filhos.

ESCOLA ESTADUAL ORESTES FERREIRA DE 
TOLEDO RECEBE DESTAQUE EM NOTA DO IDESP

Hoje vamos falar um pouco sobre o IDESP – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado 
de São Paulo e também vamos verificar como estamos neste índice em Palmeira D’Oeste.

A empresa PROCEDE VIS-
TORIAS é uma empresa creden-
ciada junto ao Detran-SP, que 
atua no mercado automobilístico 
realizando serviços de vistorias 
veiculares.

Em Palmeira D’Oeste os em-
presários Ricardo Paranhos So-
ares e Priscila Zanellati Soares 
entendendo que existe uma de-
manda que merece ser atendida 
em uma empresa com a missão 
de realizar serviços da mais alta 
qualidade e tratando o cliente 
com atendimento qualificado, 
trazem ao município a PROCE-
DE VISTORIAS.

Segundo Ricardo a empresa 
trás um novo conceito no ser-
viço de transferência e regu-
larização de veículo. Para ele 
a consulta eletrônica e análise 
de procedência são algumas de 
muitas outras soluções que a 
empresa apresenta para os mu-
nícipes de Palmeira D’Oeste, 
São Francisco, Marinópolis e 
Aparecida D’Oeste.

Ressalta ainda que a PROCE-
DE VISTORIAS em Palmeira 
D’Oeste realiza vistorias de 
acordo com as recomendações 
técnicas e operacionais para a 
realização de serviços veicu-
lares, atendendo as portarias 
e resoluções do CONTRAN, 
DENATRAN e DETRAN,  cer-
tificada ISO 9001:2015, assim  
todos os usuários podem ficar 
tranquilos com os serviços pres-
tados.

Vamos listar os serviços que a 
PROCEDE VISTORIAS realiza 
em Palmeira D’Oeste, confira:

TRANSFERÊNCIA
Vistoria Veicular com a fina-

lidade de averiguar a autentici-
dade da identificação, documen-
tação e legitimidade do veículo. 

Obrigatória para o processo de 
transferência de documentação 
durante a compra ou venda de 
um veículo.

ANÁLISE VEICULAR
Fornece um Laudo Imparcial 

(Perícia), com a verificação 
completa da procedência do 
veículo, auxiliando tanto quem 
compra quanto quem vende.

CONSULTA ELETRÔNICA
A Consulta Eletrônica foi 

desenvolvida para o cliente 
que deseja saber a respeito dos 
dados cadastrais do veiculo 
e possíveis apontamentos que 
constam nas bases de dados es-
tadual e nacional. Bases de dados 
consultadas: BIN (Base de Índice 

PROCEDE VISTORIAS – PALMEIRA D’OESTE

Nacional), Sinistro (Segurado-
ras), Leilão, Histórico de Roubo 
e Furto, Gravame, Pendências 
Judiciais.

A PROCEDE VISTORIAS 

FICA NA RUA CARLOS GO-
MES, 45-73 EM PALMEIRA 
D’OESTE, EM FRETE A OAB.

Telefone de Contato: 
(17) 9.9735-3040
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CAMAC
Fone: (17) 3651-1423
Fone/Fax: 3651-1339

CANÁRIO - MAteRIAIs pARA CONstRuções

RuA BRAsIl, Nº 56-100 - CeNtRO - pAlMeIRA d’Oeste-sp

Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

CONFIRA DICAS DO DETRAN.SP PARA 
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS
No chiste atualizado, o vene-

zuelano chega perto de Deus e 
indaga: por que o Senhor tem 
sido tão injusto com a Humani-
dade? O subsolo do nosso país 
contém uma das maiores re-
servas do mundo em petróleo. 
Temos um herói que dá brilho à 
nossa história, o timoneiro Si-
mon Bolívar, hoje mera estam-
pa atrás da cadeira de Nicolas 
Maduro. Padecemos grandes 
necessidades: a fome, a misé-
ria, a emigração de 3 milhões 
de pessoas, uma inflação de 
2,5 milhões por cento ao ano.

Deus disse: tenho procurado 
ser justo. Vejam o Japão. É uma 
tripinha de terra com tufões, 
mas um gigante tecnológico.  
Olhe os Estados Unidos, a 
maior potência mundial, po-
rém atormentada por ciclones 
que devastam regiões. E o frio 
que, este ano, em algumas re-
giões chegou a menos 50º C., 
matando gente? Passeie pelos 
encantos e da Índia e contemple 
as belas paisagens africanas, 
mas fuja da miséria daquelas 
paragens. Há nessas regiões 
muita pobreza.

Já viu algo mais  lindo que 
os fiordes da Noruega? Veja o 
gelo que joguei lá. Botei muito 
petróleo no subsolo da Arábia 
Saudita e do Kuwait. Sabe por 
que? Para compensar a tristeza 
de viver sob costumes quase 
desumanos. O venezuelano se 
deu por vencido quando Deus 
arrematou: e o Brasil, com seu 
imenso território, sol o ano 
inteiro, costa monumental ba-
nhada pelo Atlântico, terras 
férteis, sem terremotos, ci-

clones e guerras? A pergunta 
veio na bucha: e por que tanta 
condescendência? Deus foi ta-
xativo: vejam o povinho que 
coloquei lá.

Pois é, a brincadeira é conhe-
cida, mas o brasileiro, ao viajar, 
não é um “canibal” que carrega 
tudo que vê, roubando até “o 
assento salva-vidas do avião”, 
conforme disse à Veja o minis-
tro da Educação, o colombiano 
Ricardo Vélez Rodriguez. Se 
ele, porém, falar da incúria, do 
desleixo, da irresponsabilidade 
dos gestores públicos, acertaria 
na mosca. Por quê o RJ vive um 
“estado de crise”? Por causa do 
desastre ambiental provocado 
pelas chuvas. Sexta pela ma-
nhã, um incêndio no Centro de 
Treinamento do Flamengo ma-
tou 10 pessoas. Ora, o caos que 
vive o mais lindo cartão postal 
do Brasil tem como origem a 
incúria dos governantes. Onde 
está o planejamento urbano? 
O que se faz para prevenir os 
impactos de enchentes nesse 
Estado onde a natureza faz 
questão de deixar sua marca? 

Não é sabido, por exemplo, que 
no ciclo de chuvas, a região 
serrana do Estado registra ca-
tástrofes?

O que se dizer da tragédia 
de Mariana e a mais recente, 
a de Brumadinho, em MG, um 
Estado rico em minérios, cheio 
de montanhas? A ganância, a 
ambição, o ataque feroz à natu-
reza, perpetrado por conglome-
rados, são os responsáveis pela 
devastação e ocupação dos ce-
mitérios. Se não há por nossas 
plagas terremotos, maremotos, 
há fenômenos tão devastado-
res quanto aqueles, produzidos 
pela decisão humana.  Minas 
e Rio de Janeiro estampam a 
estética da barbárie.

As normas de boa conduta 
são jogadas na cesta do lixo. 
Temos boas leis, um conjunto 
de disposições para proteger 
o meio ambiente. São despre-
zadas. Quando as catástrofes 
ocorrem, uns jogam a culpa em 
outros. Laudos são “calibrados” 
para ajudar grupos. Pressões 
políticas orientam decisões que 
driblam o roteiro técnico.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
EDITAL DE PREGÃO N.º 05/2019
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município 

de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que 
se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura Municipal 
de São Francisco-SP, o EDITAL DE PREGÃO N.º 05/2019, Proc. 
011/19, para a Contratação de Empresa(s) do ramo, para a aqui-
sição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS DE LIMPEZA 
e USO GERAL, em atendimento ao Programa de Atenção Básica 
Integral à Familia-PAIF, desenvolvido no Setor de Desenvolvi-
mento Social desta municipalidade, durante o exercício de 2019, 
conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante 
deste Edital.  O Credenciamento, Arquivo Magnético da Proposta, 
o envelope de Proposta impressa, o  Envelope de Documentação  
deverão ser apresentadas na Divisão de Licitação da Prefeitura 
Municipal, sito à Avenida Oscar Antonio da Costa, 1187, até as 
13h30 do 12 de março de 2019, nos dias úteis e horários de 
expediente. 

Obs. As empresas que retirarem o Edital via site, deverão 
solicitar ao Setor de Licitação o envio do Arquivo Magnético da 
Proposta.

Melhores informações e Edital completo serão obtidos no 
endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone (17) 3693-1101 
– Zilda Lucas e no site da Prefeitura Municipal (saofrancisco.
sp.gov.br).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. 
AOS  21 de Fevereiro de 2019. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO 
PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
EDITAL DE PREGÃO N.º 65/2019
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município 

de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que 
se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura Munici-
pal de São Francisco-SP, o EDITAL DE PREGÃO N.º 06/2019, 
Proc. 012/19, para a “Contratação de Empresa(s) do ramo, para 
a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, em atendimento ao 
Programa Piso Variável- do governo federal, desenvolvido no 
Setor de Desenvolvimento Social desta municipalidade, durante 
o exercício de 2019”, conforme especificações constantes do  
ANEXO I, parte integrante deste Edital.   O Credenciamento, Ar-
quivo Magnético da Proposta, o envelope de Proposta impressa, 
o  Envelope de Documentação  deverão ser apresentadas na 
Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Oscar 
Antonio da Costa, 1187, até as 15h30 do 12 de março de 2019, 
nos dias úteis e horários de expediente. 

Obs. As empresas que retirarem o Edital via site, deverão 
solicitar ao Setor de Licitação o envio do Arquivo Magnético da 
Proposta.

Melhores informações e Edital completo serão obtidos no 
endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone (17) 3693-1101 
– Zilda Lucas e no site da Prefeitura Municipal (saofrancisco.
sp.gov.br).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. 
AOS  21 de Fevereiro de 2019. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO 
PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP.

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

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

A grandeza de uma Nação 
não é apenas a soma de suas 
riquezas materiais, o produto 
nacional bruto. É o conjunto de 
seus valores, o sentimento de 
pátria, a fé e a crença do povo, 
o sentido de família, o culto 
às tradições e aos costumes, 
o respeito aos velhos, o amor 
às crianças, o respeito às leis, 
a visão de liberdade, a chama 
cívica que faz correr nas veias 
dos cidadãos o orgulho pela 
terra onde nasceram.

A anulação desse escopo es-
piritual faz das Nações uma 
terra selvagem. No afã de al-
cançar resultados, grandes 
lucros, despreza-se a força da 
natureza, a maior do universo. 
Os homens até conseguem, 
com obras monumentais de 
engenharia, driblar as forças 
naturais. Sua força tecnológica 
cresce a olhos vistos. Estão aí 
os diques, os túneis debaixo 
dos rios e dos mares, ícones da 
grandeza criativa do homem. 
Mas os furacões e terremotos 
que devastam espaços, não 
fazendo concessões aos mais 
avançados bastiões da tecno-
logia, provam que a natureza 
não pode ser ludibriada. 

O povo, dizia Lincoln, não 
pode ser enganado em sua to-
talidade durante todo tempo. 
Por isso o povo, mesmo o mais 
sofrido, aquele do qual se tiram 
as energias pelas doenças, pe-
las sequelas, mazelas e omissão 
dos governantes, começa a usar 
a sua arma: a capacidade de 
tirar os dirigentes, a força para 
escolher seu próprio caminho.

 Gaudêncio Torquato

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

CONTRATANTE: Prefeitura do Município Palmeira d’ Oeste – SP.
CONTRATADA: A Z BERTOLASSI ENGENHARIA - ME, com sede na 

Av. Dr. Francisco Felix de Mendonça, nº 49-15, Bairro centro, na cidade 
de Palmeira d’ Oeste, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 21.057.408/0001-70

ASSINATURA: 22 de Fevereiro de 2019.
OBJETO: “Objetiva a prorrogação no prazo de vigência contratual do 

Contrato nº 040/2.017, celebrado em 25 de Agosto de 2017, por mais 180 
(cento e oitenta) dias, com fulcro no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, 
e suas alterações”.

MODALIDADE: Tomada de Preço 002/2017.
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
                 
Prefeitura do Município de Palmeira d’ Oeste, aos 22 de Fevereiro de 

2.019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
PALMEIRA DOESTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.714, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉ-

DITO ADICIONAL ESPECIAL ATÉ O VALOR DE R$ 48.702,90 
(QUARENTAE OITO MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E NO-
VENTA CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 
Estado de São Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL, POR SEUS REPRE-
SENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A 
SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 
em sua Contadoria, Crédito Adici-onal Especial, destinados a 
empenhar INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATEN-
-ÇÃO BÁSICA, conforme a seguinte classificação orçamentária:

1    Prefeitura Municipal de Palmei-
ra d’Oeste

02    Prefeitura Municipal
02.08    Saúde
02.08.01 Fundo Municipal de Saúde
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0030 Fundo Municipal da Saúde
10.301.0030.1008.0000 Incremento Temporário do Piso 

da Atenção Básica
         3.3.90.30.00 Material de Consumo ...........................

........................R$ 48.702,90
            (Código de aplicação: 

300.008)       
Total do Crédito Adicional Espe-

cial............................................................................R$ 48.702,90
Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial de que 

trata o artigo anterior, será utiliza-do recurso do Ministério da 
Saúde e fica incluído o projeto especificado no Art. 1º no PPA e 
LDO 2019.

Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em con-trário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP, 19 DE FEVEREI-RO DE 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL N.º 2.715, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE 

BENS PÚLICOS  PER-TENCENTES AO PATRIMÔNIO MUNI-
CIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL, POR SEUS REPRE-
SENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A 
SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo, em conformidade com o 
Inciso VII, do Artigo 18, da Lei Orgânica do Município, autoriza-
do a alienar, mediante licitação, os seguintes veículos de sua 
propriedade:-

01 Motoniveladora 140S IE, à diesel, marca HWB, em precárias 
condições de uso;

01 Caminhão Basculante, a diesel, marca – GMC 12.170, 
ano de fabricação 1998, ano modelo – 1998, chassi – 9BG-
654NHWWC003473, Placa – BYE - 2540, em precárias condi-
ções de uso;

01 CAR/Camioneta, a diesel, marca - Ford/Ford F-1000, ano 
de fabricação 1982, ano modelo 1982, chassi – LA7NAT30657, 
Placa – CVO – 0153, em bom estado de conservação;

01 Trator TS 110/0109,  a diesel, marca – New Holland, ano de 
fabricação 2.008, em precárias condições de uso;

01 CAR/Reboque/CAR. ABERTA, marca – R/Robust – CRG, 
ano de fabricação 2002, ano mo-delo 2002, chassi – 9A9G-
GR0512RDL8064, Placa – DFH – 5302, em precárias condições 
de uso;

01 – PAS/Ônibus, a diesel, marca M.B/Mercedes Bens/
LPO/344, ano de fabricação 1971, ano modelo 1971, chassi 
34505014001400, Placa – BXB – 8507, em precárias condições 
de uso;

01 PAS/Ônibus, a diesel, marca M.B/Mercedes Bens/
LPO/344, ano de fabricação 1971, ano mo-delo 1971, chassi 
34505014001625, Placa – BFY – 2524, em precárias condições 
de uso;

01 PAS/Ônibus, a diesel, marca M.B/Mercedes Bens/0371/R, 
ano de fabricação 1991, ano mode-lo 1992, chassi 
9BM364209MCO70941, Placa – BWH – 8032, em precárias 
condições de uso;

01 PAS/Ônibus, a diesel,  marca M.B/Mercedes Bens/0371/R, 
ano de fabricação 1991, ano mo-delo 1992, chassi 
9BM364209MCO71029, Placa – JKW – 1290, em bom estado 
de conservação; 

01 PAS/Ônibus/C. Fechada. A diesel, marca COMIL/CON-
DOTTIERE, ano de fabricação 1996, ano modelo 1996, chassi 
9B91RMP1OTECE6220, Placa – BXJ – 4742, em precárias 
condições de uso;

01 PAS/Ônibus, a diesel, marca MBENZ/MPOLO VICI-
NO/ON., ano de fabricação 2002, ano modelo 2002, chassi 
9BM6881562B297248, Placa – CMW – 0047, em razoável estado 
de con-servação;

01 ESP/CAMIONET/AMBULANCIA, álcool/gasolina, marca 
– FIAT/DOBLO CARGO FLEX, ano de fabricação 2008, ano 
modelo 2008, chassi 9BD22315582013199, Placa – DBA – 2481, 
em razoável estado de conservação;

01 PAS/AUTOMOVEL, álcool, marca – FORD/ DEL REY 
1.8 GL, ano de fabricação 1990, ano modelo 1990, chassi 
9BFZZZ557LBO42908, Placa – GMO – 2274, em razoável estado 
de con-servação.

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP, 19 DE FEVEREI-RO DE 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI COMPLEMENTAR Nº 002, DE 19 DE FEVEREIRO DE 

2019. 
“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE CARGO NO ANEXO I, 

QUADRO B, E CRIAÇÃO DE CARGOS NO ANEXO II, QUADRO 
A, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 004, DE 11 DE SETEMBRO DE 
2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 
Estado de São Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL, POR SEUS REPRE-
SENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A 
SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica alterado no Anexo I, Quadro B (Quadro Perma-
nente de Cargos de Provimento Efetivo Educação), provida do 
seguinte Cargo:

01 (Um) Cargo de Diretor de Escola – Efetivo – 30 horas sema-
nais, com vencimentos mensais, constantes da referência “19”.

Artigo 2º - Fica criado no Anexo  II, Quadro A (Quadro Perma-
nente de Cargos de Provimento Efetivo Educação, provida dos 
seguintes cargos:

03 (Três) Cargos de Diretor de Escola – Efetivo – 40 horas 
semanais, com vencimentos mensais, constantes “19.1”.

Artigo 2º - As despesas decorrentes desta Lei onerarão verbas 
orçamentárias próprias, suplemen-tadas se necessário. 

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 
e, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2019, revogadas 
as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ 
OESTE-SP, 19 DE FEVEREI-RO DE 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA Nº. 082, DE 19 DE FEVEREIRO  DE 2019.
CONSTITUI O COMITÊ MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA A 

MORTE MATERNA, IN-FANTIL E FETAL DO MUNICÍPIO DE 
PALMEIRA D’OESTE

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 
Estado de São Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais;

R  E  S  O  L  V  E:-
Art. 1º - Fica constituído o COMITÊ MUNICIPAL DE VIGILÂN-

CIA A MORTE MA-TERNA, INFANTIL E FETAL, do Município de 
Palmeira d’Oeste, com a seguinte composição:

Representante da Secretaria Municipal da Saúde 
Izildinha Aparecida Quiérico Liboni 
Representante da Classe Medica
Dr. Nery Silva Junior - Pediatra
Drª. Maria Christina B.M.Yassoyama
Representante da Classe de Enfermagem
Emilia Angela Aloizio Pasqualine
Representante da Vigilância Epidemiológica
Eliane Souza Oliveira Padovez
Representante da Vigilância Sanitária
Eduardo de Castro Liette
Representante  do Conselho Municipal de Saúde
Larissa Cristina Xavier Pereira
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-

ção, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE   PUBLIQUE-SE    

CUMPRA-SE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE-SP, 19 DE FEVEREI-RO DE 2019.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal 

de Palmeira d’Oeste-SP, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria nº 073 de 11 de fevereiro de 2.019
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’ Oeste 

Estado de São Paulo, no exer-cício das atribuições que são 
conferidas por lei:

NOMEIA, a partir desta data 11/02/2019, a Srª PATRICIA 
MARTINS BORDIN, brasileira, solteira, residente e domiciliada 
na Sitio São Joaquim – Córrego da Anta no município de Pal-
meira d’Oeste – SP, portadora da Carteira de Identidade RG. nº 
40.573.554-6; CPF nº 318.387.258-73, habilitada através do Con-
curso Publico Municipal realizado na forma do Edital nº 02/2.016, 
datado de 06/10/2.016 para o emprego de “ENFERMEIRO, 
fazendo jus aos ven-cimentos mensais do cargo.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário.

                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São Pau-

lo, 11 de fevereiro de 2019.
Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura de Palmeira 

d’ Oeste  SP, em data supra.
Luiz Carlos Felicio

Secretario Munic.Ad. Planejamento
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO 004/2019
PREGÃO PRESENCIAL 002/2019 
CONTRATO Nº 007/2019

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

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA 
ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, NO MUNI-
CÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE, COM UMA CARGA HORÁRIA 
DE 09 HORAS SEMANAIS, POR 12(DOZE) MESES.

CONTRATADA: VINICIUS ROCHA BEZZON - ME, com sede a 
Av. Carlos Gomes, nº 47-41 B, cento no município de Palmeira d’ 
Oeste - SP, inscrita no CNPJ nº 32.448480/0001-44.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 32.400,00 (Trinta e 
dois  mil e quatrocentos reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22 de Fevereiro de 
2019.

VIGÊNCIA: 12 meses.
________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 006/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’ OESTE/SP

CONTRATADO: RENAN DIAS LEITE - ME, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ sob nº 21.750.382/0001-40 com sede na Rua 
Tenente Dercio Lupiano de Assis, n° 175, centro, no município de 
Três Fronteiras - SP – CEP: 15.770-000.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na realiza-
ção do Carnaval de Rua 2019 nos dias 02,03 e 04 de março, 
consistente na contratação de Show Musical de Bandas, locação 
de palco com c/ camarim anexo, com fornecimento de toda a 
estrutura, equipamentos, materiais, mão de obra, tudo conforme 
especificações contidas no Anexo I.

VALOR- R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais).

ASSINATURA: 22 de Fevereiro de 2.019.

VIGÊNCIA: 60 dias.

MODALIDADE: Carta Convite nº 001/2019
PROCESSO LICITATORIO: 005/2019.

Palmeira d’ Oeste/SP, 22 de Fevereiro de 2.019

REINALDO SAVAZI
PREFEITO MUNICIPAL
________________________________________________

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 001/2019
PROCESSO Nº 005/2019

                                                              REINALDO SAVAZI, Pre-
feito Municipal de Palmeira d’ Oeste/SP, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas por Lei,...

                                FAZ SABER, a todos quantos interessa-
dos possa, examinado a presente licitação, Carta Convite nº 
001/2018, e, considerando o PARECER da Comissão Perma-
nente de Licitação designada para realizar os procedimentos 
licitatórios desta Prefeitura, bem como todo o processo, verificou 
que a mesma está em conformidade com a Lei nº 8.666/93, 
com suas alterações e o Edital. Perfeitamente em ordem, todo o 
processo, sem irregularidade 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, consi-
derando satisfatória a proposta apresentada e classificadas em 
primeiro lugar, com preço compatível com edital, o que satisfaz 
plenamente os interesses econômicos desta Prefeitura Municipal, 
ADJUDICO como adjudicado a firma; RENAN DIAS LEITE - ME, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 21.750.382/0001-40 com 
sede na Rua Tenente Dercio Lupiano de Assis, n° 175, centro, 
no município de Três Fronteiras - SP – CEP: 15.770-000, para a 
Contratação de empresa especializada na realização do Carna-
val de Rua 2019 nos dias 02,03 e 04 de março, consistente na 
contratação de Show Musical de Bandas, locação de palco com 
c/ camarim anexo, com fornecimento de toda a estrutura, equi-
pamentos, materiais, mão de obra, tudo conforme especificações 
contidas no Anexo I, parte integrante deste Edital. Valor global de 
R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     
CUMPRA-SE 

  Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São 
Paulo, 22 de Fevereiro de 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
PROCESSO 004/2019
PREGÃO PRESENCIAL 002/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

                               
                               REINALDO SAVAZI, 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, examinado a presente licitação, Pregão nº 002/2019, 
e, considerando o PARECER da Equipe de Apoio designada para 
realizar os procedimentos licitatórios do Pregão desta Prefeitu-

ra, 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 irregularidade 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 proposta apresentada e classificadas em primeiro 
lugar, com preço compatível com edital, o que satisfaz plenamen-
te os interesse econômico desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO 
como adjudicado a firma; VINICIUS ROCHA BEZZON - ME, com 
sede a Av. Carlos Gomes, nº 47-41 B, cento no município de 
Palmeira d’ Oeste - SP, inscrita no CNPJ nº 32.448480/0001-44., 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA ATEN-
DIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, NO MUNICÍPIO 

DE PALMEIRA D’ OESTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 09 
HORAS SEMANAIS, POR 12(DOZE) MESES, NO MUNICÍPIO 
DE PALMEIRA D’ OESTE. Com valor estimado em R$ 32.400,00 
(Trinta e dois  mil e quatrocentos reais).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Pau-
lo, 22 de Fevereiro de 2019.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-

PREFEITURA  MUNICIPAL DE PALMEIRA D OESTE

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

R$ 1

RECEITAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
(a)

RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre

(b)

SALDO NÃO 

(c) = (a-b)
REALIZADO

1.000,00RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) 1.000,00 0,00

DESPESAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(d)

LIQUIDADAS
SALDO NÃO 

(f) = (d-e)

EXECUTADO
INSCRITAS EM

PAGAR NÃO
PROCESSADOS

RESTOS A 

(e)

DESPESAS
EMPENHADAS

DESPESAS

DESPESAS DE CAPITAL 6.359.614,88 1.937.405,02 2.619.167,621.803.042,243.740.447,26

 ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,000,000,00

 ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,000,000,00

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 6.359.614,88 1.937.405,02 2.619.167,621.803.042,243.740.447,26

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -6.358.614,88 -3.740.447,26 -2.618.167,62
<(a-d)> <(b-e)> <(c-f)>- -

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA  MUNICIPAL DE PALMEIRA D OESTE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA  MUNICIPAL DE PALMEIRA D OESTE

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2018 -  Janeiro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DA  RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

R$ 1

RECEITAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
SALDO

A REALIZAR
(a) (b) (a-b)

RECEITAS
REALIZADAS

RECEITAS DE ALIENAÇÃO 830.000,00 830.000,000,00
   ATIVOS(I) 830.000,00 830.000,000,00
     Alienação de Bens Móveis 194.000,00 194.000,000,00
     Alienação de Bens Imóveis 636.000,00 636.000,000,00

DESPESAS

(f)

DE RESTOS
PAGAMENTOS

(g)=(d-e)

A PAGAR
SALDO

EMPENHADAS
DESPESAS

LIQUIDADAS
DESPESAS

(e)

PAGAS
DESPESAS

(d)

ATUALIZADA
DOTAÇÃO INSCRITAS EM

RESTOS A
PAGAR NÃO

PROCESSADOS
A PAGAR

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  ATIVOS(II) 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Investimentos 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Inversões Financeiras 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Amortização da Dívida 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Regime Geral da Previdência Social 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS
2017 SALDO ATUAL
(h) (i)=(Ib-(IIe+IIf)) (j)=(IIIh+IIIi)

2018

VALOR(III) 0,00 0,000,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA  MUNICIPAL DE PALMEIRA D OESTE Portaria Nº 495 de 2017

j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

tel. (17) 3651-1298 - 
Palmeira d’Oeste - SP
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Foi assinado em São Paulo 
Convênio para recapeamento 
TOTAL da prainha de Dalas e de 
mais 4 ruas do Distrito de Dalas.

Na ocasião estavam Prefeito Pe-
zão Montanari, Deputado Estadual 
Paulo Corrêa Júnior e o Presidente 
do Patriotas, Adilson Barroso.

A Prainha de Dalas e o Distrito 
de Dalas estavam precisando 
desse Recap e o Prefeito Pezão 
não mediu esforços para tal 
emenda.

O Vereador Vilson de Dalas 
nos passou que feitos como este 
estão ligados ao esforço conjun-
to do Prefeito Pezão, do Vice 
Dodô e todos os Vereadores.

A pavimentação asfáltica, 
como qualquer estrutura, sofre 
desgastes causados por fenôme-
nos climáticos, ação do tempo e, 
claro, pela própria rodagem de 
veículos. Torna-se necessária, 
periodicamente, a realização de 
serviços visando a conservação 
ou o reparo da malha de asfalto.

Normalmente, antes de qual-
quer intervenção, faz-se estu-
do da condição do pavimento, 
sempre precedido de duas ava-

liações, uma funcional e outra 
estrutural. O objetivo destas 
análises é a coleta de dados da 
condição da superfície pavimen-
tada para que sejam defi nidas 
as opções de restauração apro-
priadas.

Numa avaliação funcional, 
é observado se a área de roda-
gem apresenta trincos, racha-

duras, deformações defi nitivas 
ou superfi ciais. Em relação à 
estrutura, observa-se possíveis 
defl exões na superfície sob car-
ga ou a presença de bacias de 
deformação.

Na correção de defeitos fun-
cionais são empregados alguns 
tipos de revestimento, como 
lama asfáltica, com selagem de 

trincas e rejuvenescimento, tra-
tamento superfi cial simples ou 
duplo, que restaura a aderência 
superfi cial, microrrevestimento 
asfáltico, para minimizar con-
dição abrasiva acentuada, entre 
outros produtos e técnicas.

Parabéns a todos os envolvi-
dos! Principalmente a população 
de Dalas e Prainha de Dalas.

DALAS E PRAINHA DE DALAS

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO ASSINA DOIS 
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O prefeito Maurício Honório 
de Carvalho esteve na capital 
São Paulo nessa terça-feira 03/
julho/2018 de Solidariedade do 
Governo do Estado de São Pau-
lo para assinatura do convênio 
Artesão.

O convênio Artesão tem por 
oferecer gratuitamente cursos 
de qualifi cação profi ssional 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade e que buscam 
uma recolocação no mercado 
de trabalho

O vice-prefeito José Yone-
zawa o Issau, acompanhou o 
prefeito Maurício nessa viagem.

Já de retorno à São Francisco 
na quarta-feira 04/julho/2018 
o prefeito Maurício recebeu 
um uma ligação telefônica da 
Secretaria de Habitação do Go-
verno do Estado, onde deveria 
estar de regresso à capital na 
quinta-feira dia 05/julho/2018 
para assinatura de um impor-

tante convênio.
Assim sendo o prefeito Maurício 

em um “bate-volta”, rapidamente 
retornou à São Paulo onde esteve 
na Secretaria da Habitação do Es-
tado de São Paulo e na presença do 
secretário Paulo Cesar Matheus da 
Silva, assinou um convênio no va-
lor de R$174.814,46 (cento setenta 
e quatro mil, oitocentos e quatorze 
reais e quarenta e seis centavo) 
para a construção de uma praça 
no Conjunto Habitacional José 
Honório de Carvalho “COHAB 
ZÉ HONÓRIO” a praça levará o 
nome de Praça da Bíblia.

Vale lembrar que esse convênio 
tem a participação do deputado 
estadual Orlando Bolçone e do 
ex-prefeito de São José do Rio 
Preto Valdomiro Lopes.

Por: Anderson Pimenta 
PREFEITURA DO MUNICÍ-

PIO DE SÃO FRANCISCO SP.
GOVERNO DO POVO – CI-

DADE FELIZ

13 de Julho de 2018 - Ano III - Nº 250 - Circulação: Palmeira d’Oeste, São Francisco, Marinópolis, Aparecida d’Oeste e Dirce Reis - Periodicidade: semanal

O campeonato regional de fut-
sal, tradicionalmente realizado 
em Palmeira D’Oeste no meio 
do ano trouxe junto contigo uma 
homenagem especial para uma 
pessoa muito especial, o Senhor 
Reinaldo Castellani.

O troféu Dim Castellani, faz re-
ferência a uma pessoa que dedicou 
muito dos seus esforços ao espor-
te. Por isso, o Professor Floriano, 
Secretário de Esporte, não pensou 
duas vezes ao realizar a homenagem 
ao Senhor Reinaldo Castellani. A 
família esteve presente durante o 
torneio e também fez uma nota de 
agradecimento. Oito equipes dis-
putaram o prêmio de R$ 4.000,00 
além to troféu de 1º lugar e elas são:

Campeonato Regional de Futsal – Palmeira D’Oeste 2018

# PALMEIRA D’OESTE 
(Time 1) - # Sorveteria Saborosa 
(Time 2 de Palmeira D’Oeste)

# Santa Fé do Sul - # Parana-
íba - # Selvíria - # Nova Canaã 
- # Pereira Barreto e # General 

Salgado
Em dois grupos com 4 times, 

todos se enfrentaram em suas 

chaves e os classifi cados foram 
direto para semifi nal. A grande 
fi nal foi disputada pelos times 

de Santa Fé e Paraní-
ba, onde a equipe de 
Santa Fé levou a me-
lhor.

Parabenizamos a 
todos os times pelo 
comportamento em 
campo, pela arbi-
tragem que mandou 
super bem, ao pro-
fessor Floriano (Tio 
Girão) pela organi-
zação do campeo-
nato e pela homena-
gem. Agradecemos 
também ao Prefeito, 

sempre solícito aos torneios es-
portivos de Palmeira D’Oeste, ao 
Vice Dodô e todos os Vereadores.

Página 813 de Julho de 2018
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IMPRENSA OFICIAL OFERECE MAIS DE 300 
LIVROS COM DOWNLOAD GRATUITO

 São Paulo, 12 de feverei-
ro de 2019 – Além do amplo 
catálogo de livros à venda, a 
Livraria virtual da Impren-
sa Oficial do Estado também 
oferece mais de 300 títulos 
para download gratuito. Em 
2018, o site registrou 62,3 mil 
downloads de obras, 22% a 
mais que no ano anterior. 

As três obras mais baixadas 
do ano passado foram Educa-
ção Inclusiva: o que o profes-
sor tem a ver com isso? (coe-
dição da Imprensa Oficial com 
Ashoka Brasil), coordenado 
por Marta Gil; Rede Manchete: 
aconteceu, virou história, de 
autoria de Elmo Francfort; e 
Odorico Paraguaçu: O Bem-

população. “Fomentar a cultura 
e a educação é uma das dire-
trizes da Imprensa Oficial do 
Estado. É interessante observar 
que um material de orientação 
aos professores sobre a inclu-
são em sala de aula foi o livro 
mais baixado de 2018, o que 
reitera nosso papel social em 
avaliar e disponibilizar esses 
conteúdos”, afirma. 

Para realizar o download dos 
livros, acesse: 

http://livraria.imprensaofi-
cial.com.br/somente-down-
load 

Sobre a Editora da Imprensa 
Oficial

 Desde 1942, publica livros 
e coleciona prêmios literários 

e de excelência gráfica. Des-
tacam-se 50 Prêmios Jabuti, o 
maior reconhecimento literá-
rio do País, conquistados em 
diversas categorias. Entre as 
obras laureadas, duas ganha-
ram o prêmio de Melhor Livro 
de Ano: “Resmungos”, de Fer-
reira Gullar; e “Monteiro Loba-
to: livro a livro”, em coedição 
com a editora Unesp, de Marisa 
Lajolo e João Ceccantini. 

Além de livraria própria na 
capital paulista (Rua Quinze 
de Novembro, 318 - Centro), 
os livros da Editora da Impren-
sa Oficial podem ser encon-
trados em sua livraria virtual 
e também em grandes redes de 
livrarias em todo o País.

-Amado de Dias Gomes, de 
José Dias. Elas registraram, 
respectivamente, 15.538, 8.302 

e 6.533 downloads. 
De acordo com o diretor-pre-

sidente da Imprensa Oficial do 

Estado, Nourival Pantano Jú-
nior, o acervo de livros gratui-
tos visa incentivar a leitura da 

Livraria virtual registra aumento de 22% no número de downloads em 2018

1.     Neste momento, acaba 
de ser apresentado o projeto de 
reforma (PEC 06/19).

2.     Importante destacar que 
a OAB SP não se opõe a alte-
rações legislativas, desde que 
observados os regramentos 
constitucionais, legais e regi-
mentais vigentes, bem como o 
atendimento de forma justa e 
democrática do seu destinatário 
principal que é cada cidadão 
brasileiro.

3.     A Previdência Social 
deve sempre acompanhar a 
evolução social. No entan-
to, toda e qualquer alteração 
precisa ser amplamente dis-
cutida com a sociedade em 
conjunto com uma equipe 
multidisciplinar, incluindo 
a OAB, pois uma legislação 
aprovada de forma precoce 
e imatura pode trazer efeito 
devastador, causando pre-
juízo irreparável à nação. A 
OAB SP defende que é pre-
ciso avançar nos direitos 
sociais e não retrocedê-los.

4.     Desta forma, não se 
pode realizar modificações 
em atropelo aos direitos so-
ciais igualmente previstos na 
Carta Magna, conquistados 

com muito sofrimento e difi-
culdade pelo povo brasileiro.

5.     A OAB SP é a favor 
do debate mais qualificado, 
amplo e democrático, dentro 
e fora do Congresso Nacio-
nal, a fim de que se discuta 
o modelo a ser proposto, o 
efetivo equilíbrio financei-
ro e atuarial, a cobrança dos 
devedores da Previdência 
e agilidade na recuperação 
de créditos, a Desvincula-
ção das Receitas da União 
(DRU), a desvinculação das 
fontes de financiamento, me-
didas de gestão previdenciá-
ria, desonerações tributárias 
e, ao mesmo tempo, em que 
mantenha uma legislação 
equilibrada em uma socie-
dade livre das amarguras 
do desemprego, da fome e da 
pobreza.

6.     Para contribuir com o 
debate, a OAB SP realizará Au-
diência Pública sobre o tema, 
no próximo dia 26 de março, às 
13h30, no auditório da sede ins-
titucional, na Rua Maria Paula, 
25, em São Paulo.

 
Comissão de Direito Previ-

denciário da OAB SP

NOTA PÚBLICA
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

 A Comissão de Direito Previdenciário da Seção 
São Paulo da Ordem dos Advogados (OAB SP), após 

deliberação, resolve pronunciar-se acerca da Reforma 
da Previdência que está sendo conduzida pelo Governo 

Federal, nos seguintes termos:

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO REFORMA 
O CRAS E FAZ ENTREGA DE CAMISETAS

No dia 15 de fevereiro de 
2019, o Prefeito Maurício, 
Vereadores, e a equipe de 
profissionais  alocados na 
Assistência Social do mu-
nicípio estiveram presentes 
no  prédio do CRAS, sito à 
Rua Pernambuco nº 1250 
- centro, para realizarem a 
reinauguração do espaço e 
conferirem a reforma e a 
nova pintura  interna e ex-
terna recebida.  Haja vista 
que, em 2018, o município 
de São Francisco através 
do  setor de Assistência 
Social recebeu o Recurso 
Federal tido como Apoio 
Financeiro, e assim, plane-
jado pela Gestão juntamente 
com a equipe, apresentado 
e aprovado pelo Conselho 
Municipal de Assistência 
Social (CMAS), pelo Pre-
feito Maurício e também 

pela Câmara Municipal de 
Vereadores, puderam execu-
tar as atividades planejadas 
como  reforma e a pintura 
do CRAS,  proporcionar à 
equipe de profissionais da 
Assistência Social, blusas 
de identificação dos serviços 
socioassistenciais existentes 
no município  e também as 
camisetas de identificação 
do Serviço de Convivência 
e Fortalecimentos de Vín-

culos, entregues às crian-
ças participantes do Projeto 
Rumo para o Futuro, com a 
faixa etária de 06 a 15 anos. 

Ainda, através do recur-
so Apoio Financeiro, foram 
comprados as tintas utiliza-
das na respectiva pintura, 
materiais de consumo para o 
setor de Assistência Social e 
também a realização de Ca-
pacitação Permanente para a 
equipe que atua no Serviço 

de Proteção e Atendimento 
Integral à Família - PAIF e 
o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
- SCFV. 

O planejamento, a execução 
e a finalização dos serviços 
deram-se de forma satisfató-
ria e positiva para o município 
e à população, graças à união 
dos Poderes Executivo e Le-
gislativo, representados pelo 
Prefeito Maurício e a Câmara 
de Vereadores, do Conselho 
Municipal de Assistência So-
cial - CMAS, Departamen-
to Municipal de Assistência 
Social e CRAS (responsável 
pelo acompanhamento dos 
serviços com os Idosos - CCI 
e também pelo Projeto Rumo 
para o Futuro). 

Texto: Márcia Rodrigues 
(Assistente Social do Mu-
nicípio)


