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PREFEITO DODÔ REINAUGURA ESTÁDIO 
MUNICIPAL EM PALMEIRA D’OESTE

17 99711-9654
Informações / Plantão de Vendas

Plantão de vendas no escritório CONAB ENGENHARIA (Ao lado da Prefeitura Municipal)

,00250

ATENÇÃO Palmeira D' Oeste

R$
Por MÊS

SEM TAXAS DE JUROS MENSAL

ÔP R  do S LO
R E S I D E N C I A L

para ser FELIZ!
Não vai faltar espaço

Você que está esperando ou em dúvida em adquirir seu lote.
O Loteamento Residencial Pôr Do Sol está vendendo seus  

Lotes de 200m² por apenas:

Infraestrutura toda em andamento

No último domingo o prefeito 
Dodô sem muita cerimônia dis-
cursou sobre a reinauguração do 
Estádio Municipal Domingos 
Marques, mais conhecido como 
Minguitão. O Estádio Munici-
pal passou por melhorias para 
recuperação do patrimônio pú-
blico.

As obras foram iniciadas, 
aceleradas e rapidamente foi 
possível conferir como ficou bo-
nito o estádio. Além de grandes 
torneios como o que ocorre atu-
almente, 1ª Copa Palmeirinha 
de Futebol Amador, que trouxe 
consigo 24 equipes diferentes 
no que está sendo um dos gran-
des eventos da cidade, o estádio 
também apoiará projetos como 
o Bom de Escola, Bom de Bola, 
que visa melhorar o aproveita-
mento escolar dos estudantes 
que participam.

O gramado do estádio recebeu 
melhorias, sem contar a reforma 
nos vestiários e banheiros. A ar-
quibancada também foi benefi-
ciada e teve sua cobertura refor-
mada. Em seu entorno aonde só 
havia barro foi colocada grama 
natural e um novo estaciona-
mento foi adaptado com pedra 
brita. O Portal de entrada está 
com cara nova e toda essa estru-
tura recebeu uma bela pintura. E 
pra fechar, tem o Alambrado que 
ficou muitíssimo bom.

Logo após a reinauguração 
houve uma partida entre Pal-
meira D’Oeste (Cruzeiro) X 

Dirce Reis e vencemos de 3x0.
O prefeito Dodô agradece a 

presença de todos os vereado-

res, munícipes e atletas e ressal-
ta que continuará investindo no 
esporte certo que está ajudando 

no futuro de nossas crianças, 
entretenimento dos adultos além 
de apoiar o esporte.

É voz corrente que o sistema 
carcerário brasileiro deseduca 
em vez de reeducar (o detento) 
e que, da forma que funciona, é 
ineficiente. Tanto que as prisões 
estão lotadas e existem milha-
res de mandados de prisão sem 
cumprimento porque não há 
onde recolher seus pacientes. 
O que temos hoje é o resultado 
da incompetência, imprevisão, 
demagogia e até da incúria de 
sucessivos governos. Além de 
investir aquém das necessida-
des, ocorreu a famigerada ex-
ploração ideológica que optou 
pela política de enfraquecer a 
segurança pública e esvaziar 
presídios como se isso fosse 
democracia. O próprio sistema, 
com liberalidades impraticá-
veis, em vez de resultados po-
sitivos, ensejou o surgimento 
e expansão do crime organiza-
do. Recorde-se, por exemplo, 
da demagógica implosão do 
Carandiru, depois da rebelião 
de 1992. Em vez disso, o ideal 
teria sido não mais colocar ali 
8 mil detentos, como se fazia, 
e respeitar as 3.250 vagas ofi-
cialmente estabelecidas. Mas 
o clamor estabelecido levou à 
demolição em vez da revita-
lização.

Seria melhor não ter presí-
dios. Mas para que isso ocorres-
se, também não poderíamos ter 
crimes. Já que a criminalidade 
existe, o sistema é de alta ne-
cessidade. Existem milhares 

de teses sobre a recuperação do 
apenado, mas o que a prática 
tem demonstrado é uma reali-
dade sombria. Agora vemos, 
como uma luz no fim do túnel, a 
política do governador João Dó-
ria, de estabelecer o sistema de 
parcerias púbico-privadas, onde 
as prisões sejam construídas e 
geridas por concessionários, 
mediante fiscalização e direção 
da Secretaria da Administração 
Penitenciária. O secretário da 
área, cel. Nivaldo Cesar Res-
tivo, ex-comandante geral da 
Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, que conhece experiências 
do gênero Brasil afora, conside-
ra uma boa alternativa e lembra 
que, com essa parceria com o 
setor privado, o atendimento 
às necessidades e direitos do 
apenado será mais célere e os 

servidores da Administração 
Penitenciária, um pessoal espe-
cializado, será melhor aprovei-
tado naquilo que é a sua espe-
cialidade: garantir a segurança 
das unidades, a vigilância e a 
escolta dos reeducandos.

Sem as amarras comuns ao 
setor público e movido pelo 
interesse empresarial dos con-
cessionários, o detento deverá 
ser melhor atendido, encon-
trar condições de saúde, estu-
do e profissionalização para, 
quando ganhar a liberdade, 
reintegrar-se à sociedade e não 
voltar ao crime. Em resumo, o 
Estado deverá continuar ad-
ministrando as prisões, mas a 
hotelaria e serviços alheios à 
estrutura de segurança ficarão 
por conta do parceiro particu-
lar. Um importante gargalo a 

resolver na sociedade brasileira 
é a recuperação do preso, sem 
o que a criminalidade sempre 
aumentará. Um apenado por 
crime de pequena monta, mes-
mo que vá para uma ala onde só 
tenham indivíduos que tenham 
praticados esse tipo de crime, 
terá de, para sua proteção, op-
tar por ser membro de alguma 
organização pertencente ao cri-
me organizado. A partir daí, lá 
dentro e principalmente quando 
sair, será obrigado a continuar 
no mundo do crime, para con-
tribuir financeiramente com os 
seus protetores. Sem romper esse 
círculo vicioso, não se resolverá 
o grave problema carcerário e 
da segurança púbica, que tanto 
incomoda a sociedade.   

 Tenente Dirceu Cardoso Gon-
çalves

OS PRESÍDIOS NA INICIATIVA PRIVADA
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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

EVANGELIZAR O MUNDO URBANO
A realidade atual do Brasil ne-

cessita ser bem analisada, sobre-
tudo por quem se propõe realizar 
um “projeto evangelizador”. A 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) assume essa 
responsabilidade ao elaborar as 
Diretrizes da Ação Evangeliza-
dora da Igreja no Brasil para o 
período de 2019 a 2023, por meio 
de um processo participativo ini-
ciado há um ano, que culmina na 
57ª. Assembleia Geral, de 1 a 10 
de maio de 2019. 

Como resultado desse proces-
so, focamo-nos especialmen-
te no mundo urbano. Por que? 
Quais desafios estamos identi-
ficando nessa realidade, hoje? 
Como esses desafios deverão 
ser tratados do ponto de vista 
evangelizador? Quais elementos 
fundamentais deverão compor 
esse “projeto evangelizador”, 
para que seja humanizador de 
nossa convivência e organização 
social? Quais práticas devem 
ser priorizadas pela Igreja nesse 
contexto?

O mundo urbano se apresenta, 
hoje, como um grande desafio 
para todos os setores da socieda-
de, em particular para a Igreja. 
Segundo o IBGE, 86% da popu-
lação brasileira vive nas cidades, 
sobretudo nos grandes centros 
urbanos, onde se concentram 
muitíssimos problemas sociais, 
agravados pelo alto índice de 
desemprego e pelas condições 
precárias de trabalho, com o con-
sequente crescimento da pobreza 
e o aumento da violência.

Os grandes centros urbanos 
continuam atraentes, sobretudo 
para jovens do campo e de peque-
nas cidades, em busca de oportu-
nidades de trabalho e estudo. No 
entanto, a indústria, o comércio e 
os serviços concentrados nesses 
centros, não atendem, suficien-
temente, à imensa demanda de 
trabalho e não oferecem condi-
ções dignas para se viver nessa 
realidade, na qual o consumo é 
intenso, o custo de vida é alto e 
o individualismo é acentuado.

A difícil sobrevivência na re-

alidade urbana, somada ao seu 
espírito mercantilista e consu-
mista, estimulam, sobretudo as 
novas gerações, à delinquência 
para conseguir o que necessitam e 
o que lhes é incutido pela publici-
dade. Nesse contexto, o necessá-
rio consumo, negado, mescla-se 
com o consumismo propagado, 
gerando um ser humano de iden-
tidade paradoxal: por um lado, 
desprezado; por outro, manipu-
lado; finalmente, desintegrado.

Seres humanos desintegrados 
são egocêntricos, não nutrem 
amizades e laços familiares 
saudáveis, não criam vínculos 
comunitários, excluem-se da 
participação cidadã e até com-
batem iniciativas socializadoras. 
Esse estilo de vida que permeia o 
“Brasil urbano”, tem sua raiz sis-
têmica, de cunho economicista, 
evidentemente capitalista, o qual 
é extremamente contraditório: 
promete sucesso, mas produz 
situações sociais dramáticas, 
fracassos e tragédias.

Evangelizar seres humanos 

nesse contexto é desafiador. Não 
basta propor valores, teoricamen-
te. Necessitamos testemunhar 
estilos diferenciados de vida, que 
correspondam, realmente, à Boa 
Nova de Jesus Cristo, por meio de 
comunidades de fé, organizadas 
e atuantes em todos os ambientes 
sociais, em solidariedade desde 
e com os pobres, no cuidado do 
planeta, nossa “Casa Comum”, 
e em prol da vida em plenitude, 
sinal do Reino de Deus.

O “projeto evangelizador” da 
Igreja no Brasil, protagonizado 
pela CNBB, deverá, enfim, se 
realizar por meio de pessoas e co-
munidades autenticamente evan-
gelizadas, atuando em “rede”, 
com princípios comuns. Somente 
assim poderemos transformar a 
realidade, especialmente urbana, 
massacrante, simbolizada pela 
“Jerusalém que mata os profetas” 
(cf. Lc 13,34), em “cidade santa”, 
lugar real de “um novo céu e uma 
nova terra” (cf. Ap 21,1). 

Jales, 29 de abril de 2019.

Dom Reginaldo Andrietta, Bispo Diocesano de Jales

Expo 2019 terá Caça Talentos no 
rodeio com vagas para o profissional

Além das vagas para o rodeio profissional, os melhores irão entrar no circuito da Ekip Rozeta e Rancho Primavera.

Nos dias 21 e 22 de maio a 
Expo Fernandópolis 2019 irá rea-
lizar o campeonato Caça Talentos 
de rodeio em touros. Os melho-
res peões irão garantir vagas no 
rodeio profissional da festa que 
começa dia 23 e 2 vagas para os 
circuitos Ekip Rozeta e Rancho 
Primavera.

Os peões interessados devem 
realizar a inscrição com o Cario-
ca pelo telefone 17-99725-7339. 
“Esse campeonato é uma chance 
para os peões amadores mostra-
rem seu talento e conquistarem 
uma vaga no rodeio profissional 
e também nos circuitos”, afirma 
Adriano Bilico, responsável pelo 
rodeio da Expo.

O rodeio Caça Talentos terá 
a locução do Debrail de Brito e 
Goianinho e as tropas Scatolin 
e Vilela. “Será um grande espe-
táculo, assim como no rodeio 
profissional, com os melhores 
locutores e tropas”, revela Bili-
co. Lembrando que os dois dias 
terão entrada franca na Arena 
Crystal!

Depois do rodeio a Arena 
Crystal recebe os shows: dia 21 
se apresenta a dupla Matheus e 
Kauan (entrada franca); dia 22, 

aniversário de Fernandópolis, 
quem sobe ao palco é Jads e Ja-
dson (entrada franca); dia 23 é 
a vez do embaixador, Gustavo 
Lima; dia 24 serão os queridos 
Jorge e Mateus; no sabadão, dia 
25, Zé Neto e Cristiano prome-
tem um mega show e no dia 26 
será a grande final do rodeio (en-
trada franca).

Após os shows a festa conti-
nua no Bartoshow da Expo. Dia 

21 de maio a atração será a dupla 
Diego & Victor Hugo, dia 23 
Netto & Henrique, dia 24 Hugo 
& Guilherme e no sabadão, dia 
25, tem show do Bruninho e 
Davi, Larissa Law e o melhor 
do funk com Bob e Shunt.

Além dos shows, a Expo Fer-
nandópolis irá trazer o estrelado 
rodeio profissional em touros e 
cavalos, exposição de animais, 
parque de diversões, praça de ali-

mentação, museu, exposição dos 
produtores rurais e artesãos de 
Fernandópolis e região e muitas 
outras surpresas.

Serviço:
Expo Fernandópolis
21 a 26 de maio de 2019
Arena Crystal – Fernandópo-

lis/SP
www.expofernandopolis.com.

br

Câmara Municipal de São Francisco
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 02/2019 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de São Francisco/SP - 

51.842.201/0001-77
CONTRATADO: ADEMIR DA GUIA SANTOS TEIXEIRA, CPF/

MF sob nº 250.416.878-03, situada na Rua Juvenal Câmara, 
1091, centro, CEP: 15.710-000 – São Francisco (SP), CNPJ: 
23.071.698/0001-31.

VALOR:  R$ 1.200,00 (Um Mil Duzentos  Reais) Mensal. Re-
ais).

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de Limpeza e Manutenção, com a disponibili-
zação de mão-de-obra, para realização de limpeza do Prédio da 
Câmara Municipal de Santa Salete.

VIGÊNCIA:  para 01 mês a partir de 19/04/2019 a 19/05/2019 
MODALIDADE: Dispensa
São Francisco, SP, 18 de abril de 2019.
Cleunice Fernandes Moreira Dionízio- Presidente da Câmara

CâMARA MUNICIPAL DE 
SÃO FRANCISCO
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j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

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

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
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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.
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EXTRATO DE HOMOLO-
GAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

ORIGEM: Pregão Presen-
cial n° 12/2019 - Processo 
de Licitação n° 22/2019

OBJETO: A seleção e 
Contratação de empresa 
no ramo para a organiza-
ção e contratação de servi-
ços para a realização das 
Festividades do 61° ani-
versário do município de 
São Francisco-SP, a se re-
alizar nos dias 02, 03 e 04 
de Maio de 2019, na praça 
da Matriz.  Homologo para 
que surta os efeitos legais, 
a decisão proferida pela 
Comissão Permanente de 
Licitação, figurando como 
adjudicatória,de todos os 
Itens licitados, a empresa: 
GENIUS PRODUCOES E 
EVENTOS VOTUPORAN-
GA LTDA,  CNPJ/MF n° 
24.107.078/0001-78, Rua 
Chile, nº 4745, na cidade 
de Votuporanga, conforme 
Ata registrada no Proces-
so.

São Francisco-SP, 30 de 
ABRIL de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 

 

 

 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS 

 
A Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São Paulo na pessoa 

do Srº. REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São Paulo, 

usando de suas atribuições legais:- 

Convoca as candidatas aprovadas no Concurso Público Municipal nº. 

02/2.016, abaixo relacionado, conforme resultado publicado por Edital anteriormente, a 

comparecer no próximo dia 02 de maio de 2.019, às 7h00min no DEPARTAMENTO DE 

PESSOAL situado à Avenida Dr. Francisco Felix Mendonça nº. 49-55, com o fim específico de 

tomar posse do cargo pleiteado. O não comparecimento no dia e horário marcado implicaram na 

desistência da vaga. 

 

CARGO CLASSIF. NOME 
 

MEDIA 

ATENDENTE DE 
SAUDE 

5º GABRIELA DA SILVA LIMA 62,50 

 6º ANDREZA DOS SANTOS FARIA 60,00 

 

Palmeira d’Oeste - SP, 26 de abril de 2.019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reinaldo Savazi 
                             Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Palmeira D’Oeste – Estado de São Paulo 

Av.Dr. Francisco Felix Mendonça, 4955 Centro 

Fone/Fax (17) 3651-1212 = CEP 15720-000 

CNPJ 46.609.731/0001-30 

E-mail pmpalmeira@ig.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS 

 

A Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São Paulo na pessoa do Srº. 

REINALDO SAVAZI,  Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São Paulo, usando de suas 

atribuições legais:- 

Convoca os candidatos aprovados no Processo Seletivo Público Municipal nº. 02/2.017, 

abaixo relacionado, conforme resultado publicado por Edital anteriormente, a comparecer no próximo dia 02 

de maio de 2.019, às 7h00min no DEPARTAMENTO DE PESSOAL situado à Avenida Dr. Francisco 

Felix Mendonça nº. 49-55, com o fim específico de tomar posse do cargo pleiteado.  

O não comparecimento no dia e horário marcado implicara na desistência da vaga. 

CARGO CLASSIF. NOME 
 

MEDIA. 

PROFESSOR PEB I 12º CARLA VALERIA DE FREITAS 
GASQUES 

     50,00 

 13º EDICLEIA ANTUNES DA SILVA      50,00 
 14º PRISCILA SOARES CARDO      50,00 

 

                                 Palmeira d’Oeste - SP, 29 de abril de 2.019. 
 
 
 
 
 

Reinaldo Savazi 
                                           Prefeito Municipal 
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DETRAN.SP INFORMA: CHEGOU A VEZ DE LICENCIAR 
VEÍCULOS COM PLACA TERMINADA EM 2

Seu veículo tem placa terminada 
em 2? Se a resposta for sim, você tem 
até o dia 31 de maio para regularizar o 
licenciamento, alerta o Departamen-
to Estadual de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP). O calendário anual obri-
gatório começou em abril e vai até 
dezembro, de acordo com o final de 
placa. O valor da taxa é de R$ 90,20 
e por mais R$ 11 o motorista pode 
receber o documento em casa.

O Detran.SP ressalta que não basta 
apenas pagar a taxa, é preciso que 
haja a emissão do documento. Por 
isso não é aconselhável deixar para 
a última hora. Os mais esquecidos 

podem contar com a ajuda do De-
tran.SP e receber gratuitamente um 
alerta 30 dias antes do vencimento via 
SMS e push no celular. Para isso, é só 
cadastrar o celular no portal detran.
sp.gov.br e autorizar o recebimento.

Hoje, o Estado de São Paulo tem 
mais de 30 milhões de veículos re-
gistrados. Para circular, todo veículo 
precisa estar com o licenciamento 
em dia, independentemente do ano 
de fabricação.

Confira o cronograma anual do li-
cenciamento que vale para todos, ex-
ceto para caminhões - cujo calendário 
obrigatório começa em setembro:

O passo a passo para fazer 
o serviço pode ser consultado 
em detran.sp.gov.br, na área de 
“Veículos”>”Licenciamento Anu-
al”. A página disponibiliza um “tira 
dúvidas” e também um chat online 
para o motorista se informar melhor 
sobre o licenciamento.

Como licenciar – O valor do li-
cenciamento em 2019 é de R$ 90,20 
para todo tipo de veículo. Não é ne-
cessário ir às unidades do Detran.
SP ou imprimir boleto para pagar 
a taxa. Basta informar o número 
do Registro Nacional de Veículos 
Automotores (Renavam) ao caixa 
bancário ou selecionar essa opção nos 
terminais eletrônicos das agências ou 
no internet banking. É preciso quitar 
possíveis débitos de IPVA, seguro 
obrigatório e multas, por exemplo. 
Algumas unidades do Detran.SP 
dispõem de máquina para pagamento 
com cartão de débito. Não precisa 
esperar chegar o mês do final de placa 
do veículo. É possível licenciar de 
forma antecipada.

Retirada do documento – Com o 
comprovante de pagamento e um do-
cumento de identificação em mãos, 
o condutor pode ir ao Detran.SP ou 
posto Poupatempo para solicitar a 
emissão do documento. Se preferir, 
pode pagar junto com a taxa o custo 
de envio pelos Correios, de R$ 11, 
para receber o documento em casa. 
A entrega pode ser acompanhada 
pelo portal www.detran.sp.gov.br, 
em “Serviços Online”.

Apreensão do veículo – Licen-
ciamento em atraso gera a remoção 
do veículo ao pátio. Além disso, o 
proprietário recebe multa de R$ 
293,47 e sete pontos na habilitação 
por conduzir veículo que não este-
ja devidamente licenciado, o que 
é infração gravíssima, conforme 
o Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB).

Pagar o licenciamento em atraso 
também gera a cobrança de multa e 
juros. Caso não seja feito, o dono do 
veículo pode ter o nome inscrito no 
Cadastro Informativo dos Créditos 
não Quitados (Cadin) e na dívida ati-
va do Estado pelo débito em aberto.

EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM: Pregão Presencialn° 12/2019 - 

Processo de Licitação n° 22/2019
OBJETO: A seleção e Contratação de em-

presa no ramo para a organização e con-
tratação de serviços para a realização das 
Festividades do 61° aniversário do município 
de São Francisco-SP, a se realizar nos dias 02, 
03 e 04 de Maio de 2019, na praça da Matriz.

CONTRATO N° 34/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 

São Francisco
CONTRATADO: “GENIUS PRODUCOES E 

EVENTOS VOTUPORANGA LTDA” 
CNPJ. Nº 24.107.078/0001-78
VALOR TOTAL- R$ 41.900,00(quarenta e um mil 

e novecentos reais).
DATA DE ASSINATURA: 30 de Abril de 

2019.

MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SÃO FRANCISCO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
DECRETO Nº. 016, DE 29 DE ABRIL DE 2019.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHA-MENTO E CON-

TROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI-MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CONSELHO DO FUNDEB:

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

D  E  C  R  E  T  A:-

Art. 1º - Fica por este Decreto nomeado o Conselho Municipal de Acompa-nhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação, em conformidade com as Leis Municipais nºs. 2.034, de 03 de abril de 2007 
e 2.209, de 28 de janeiro de 2010, da seguinte forma:

I)      Representantes da Secretaria Municipal de Educação indicado pelo     Poder Executi-vo:
Titular: Patricia de  Faria Ribeiro Zucato
RG. 41.499.668-9 - CPF 360.194.678-56
Suplente: Alessandra Velho Marin de Souza Santos
      RG. 23.850.596-0 - CPF 119.929.848-40
Titular: Elisabete Neves Santos Jesus
RG.26.292.059-1 - CPF 137.115.428-75
Suplente: Marcia Regina Beraldo Oel Pintor
RG. 20.118.475-8 - CPF 121.755.888-82
II)       Representantes dos Professores das Escolas Publicas Municipais:

Titular: Adriana Rosa Lofego de Farias
RG. 30.433.244-6 - CPF 258.945.298-59
Suplente:  Marilza Aparecida de Mori Ponce
RG. 21.727.535-7 -  CPF 245.556.138-05
III)  Representantes dos Diretores das Escolas Públicas Municipais:

Titular: Wilma Delaci Graminholi dos Santos
RG. 8.797.874  - CPF 974.278.708-59
Suplente: Brasiliana Giovanini Cardoso 
RG. 20.019.768-X - CPF 102.836.158-00
IV)  Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas Muni-

cipais:
Titular: Maderli Botolozo Barbieri
RG. 29.213.954-8 - CPF 219.644.238-05
Suplente: Vilma Sueli Frenhan Garcia
RG. 16.399.216-2 - CPF 159.302.378-24
V)       Representantes de Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais:
Titular: Jesus Antonio Soares da Silva
RG. 33.579.020-3 - CPF 278.436.998-64
Suplente: Jemima  Gonçalves de  Menezes  Santos
RG.  21.993.152-5 - CPF 894.501.244-34
Titular: Ana Claudia da Silva Pereira
RG. 27.801.268-1 - CPF 195.204.568-13
Suplente: Alexandra Alves de Oliveira
RG. 33.774.332-0 -  CPF 221.938.778-07

VI)       Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública:
Titular: Jose Luiz de Carvalho 
RG. 23.181.606-6 - CPF 070.568.328-14
Suplente: Vanessa Telles Rocha Oliveira
RG. 32.430.721-4 - CPF 378.990.688-35
Titular: Izabel Rezende Silveira e Silva
RG. 12.344.197-3 - CPF 018.509.908-40
Suplente: Edna Francisco de Amorim
RG. 26.762.240-5 - CPF 344.932.708-96
VII) Representantes do Conselho Municipal de Educação
Titular: Selma Lucia de Almeida Coghi
RG. 19.582.922-0 - CPF 067.432.908-23
Suplente: Floriano Regino do Nascimento
RG. 24.696.220-3 - CPF 067.434.918-02
VIII) Representantes do Conselho Tutelar:
Titular: Vilma Marim Toledo
RG. 8.631.755  - CPF 018.724.628-98
Suplente: Marilena Verzotto Teixeira

RG. 16.101.923-7 - CPF 106.352.948-42
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 29 DE ABRIL DE 2019.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado conforme lei pertinente, em data supra.

Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
______________________________________________________________________________

Decreto Nº. 015, de 26 de Abril de 2019.

Com o Intuito de manter os serviços essenciais em funcionamento, bem como evitar situações de 
risco, torno público o Decreto Municipal conforme segue:

REINALDO SAVAZI - Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste - Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

Considerando a realização do Processo Seletivo 01/2017, homologado dia 27 de Abril de 2017;

Considerando a prorrogação do Processo Seletivo 01/2017 pelo prazo de um ano vencido em 26 
de Abril de 2018;

Considerando a prorrogação do Processo Seletivo 01/2017 pelo prazo de mais um ano, vencido 
em 26 de Abril de 2019;

Considerando que referidos servidores são contratados para cargos temporários, para ocupação 
de cargos e serviços que visam necessidades permanentes e de excepcionalidade interesse público;

Considerando o limite de prorrogação prevista;

Considerando que após a realização do Concurso Público 001/2019, houve denuncia re-
alizada no Ministério Público do Estado de São Paulo, circunstanciada pela representação 
43.0361.0000068/2019-0;

Considerando a necessidade de apuração por parte do Excelentíssimo Senhor Doutor Promotor de 
Justiça da Comarca de Palmeira d’Oeste-SP;

Considerando a necessidade de convocação de Servidores Públicos Municipais para preenchimento 
das vagas que deveriam ser ocupadas pelos candidatos aprovados, cujos serviços são essenciais 
para continuidade dos Serviços Públicos Municipais;

Considerando ainda a necessidade de ocupação dos cargos de Padeiro e Técnico de Enfermagem:
Considerando também a prudência administrativa em aguardar a conclusão da representação 

43.0361.0000068/2019-0, contudo sem causar prejuízos ao Município, e diante da impossibilidade 
de realização de novo Processo Seletivo;

D E C R E T A

Artigo 1º - Fica prorrogado o Processo Seletivo 001/2017, para os cargos de Padeiro e Técnico de 
Enfermagem, até ulterior deliberação do Chefe do Poder Executivo de Palmeira d’Oeste-SP.

                                              Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

  Gabinete do Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste-SP, em 26 de Abril de 2019. 

   REINALDO SAVAZI
       -Prefeito Municipal-

Registrado e publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste-SP., em data 
supra.

Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento

A Diocese de Jales promove 
no dia 31 de maio o Show Vo-
cacional com Antonio Cardoso, 
o evento será no Santuário Dio-
cesano da Santíssima Trindade 
– Escola Vocacional, com praça 
de alimentação a partir das 19h.

A arrecadação do evento é 
para ajudar o Seminário Dio-
cesano, na formação dos fu-
turos padres da Diocese, que 
atualmente conta com 13 se-
minaristas.

Antonio Cardoso é um can-
tor, casado, que se dedica a 
fazer shows com mensagens 
especialmente para famílias. 
Cantou muito tempo no grupo 

do Pe. Zezinho. Ele já se apre-
sentou em mais de 2500 cida-
des brasileiras. Com produção 
do Padre Zezinho, suas canções 
e seus CDs são premiados por 
sua notável facilidade de can-
tar a vida em Família. A sua 
produção mais recente “UMA 
CASA ILUMINADA POR 
JESUS”, ganhou o TROFÉU 
LOUVEMOS O SENHOR com 
a melhor canção mensagem de 
2016. Seu trabalho é visto por 
educadores e comunicadores 
como uma oportunidade singu-
lar para refletir sobre o futuro 
da família.

Na apresentação que ele fará 

no dia 31 de maio em Jales, as 
canções se entrelaçam com 
mensagens, e uma motivação 
própria para vivência da mís-
tica do Senhor na construção 
da família no encerramento do 
mês Mariano. Antonio trans-
forma as suas apresentações 
numa celebração ao AMOR de 
pais e filhos.

Os Ingressos são limitados e 
estão sendo vendidos, no valor de 
R$20,00 nas paróquias e comuni-
dades, com a ajuda das Pastorais 
e Movimentos.

Show Antonio Cardoso – 
Tema: Uma Casa Iluminada por 

Jesus
Santuário Diocesano da San-

tíssima Trindade - Escola Voca-
cional de Jales

31 de maio de 2019, sexta-feira
Horário: 19h
Renda pró Seminário Dioce-

sano de Jales

Edivaldo Mella Janasco
MTB 0084659/SP
Assessor de Comunicação
Diocese de Jales
(17) 36321370 / (17) 

988077711
imprensa@diocesedejales.

org.br
www.diocesedejales.org.br

Diocese de Jales promove Show Vocacional 
em Prol ao Seminário Diocesano


