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EQUIPE DE VÔLEI DE PALMEIRA D’OESTE 
É CAMPEÃ EM MERIDIANO-SP.

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

Com um torneio dividido em dois grupos, 
Grupa A e Grupo B, Palmeira D’Oeste se 
classificou como 1º do grupo, garantindo 
vaga para semifinais, enfrentado assim, o 
município de Fernandópolis.

Com o placar de 2 sets à 0 Palmeira D’Oeste 
venceu Fernandópolis respectivamente de 
25x23 e 25x20 e garantiu vaga na final do 
torneio.

Em seguida, na grande final, enfrentamos 
o time de Votuporanga e vencemos por 2 sets 
a 0 novamente e desta vez, o placar foi de 
25x20 e 25x21.

Recebemos as imagens do Evento do Joga-
dor Jô Ferreira, que é um dos atletas repre-
sentantes de nosso município.

O vôlei é um exercício que desenvolve a 
coordenação motora, aumenta a agilidade, a 
massa muscular, alivia o stress e emagrece. 
Deixamos o convite aos munícipes que gos-
tariam de treinar e participar da modalidade 
junto ao município

Agradecemos e parabenizamos os atletas 
pela participação e vitória no torneio!

ESTRADAS RURAIS - PALMEIRA D’OESTE
Ontem o Prefeito Dodô foi pes-

soalmente checar o andamento de 
obras na Estrada Rural que liga 
Palmeira D’Oeste a Santana da 
Ponte Pensa acompanhado do 
Fiscal da Prefeitura o Sr. Léo.

Neste local estão realizando 
algumas melhorias como, con-
servação, quebra de barrancos, 
nivelamento e para controle do 
escoamento da água também 
estão sendo feitos “bigodes”

O Prefeito Dodô tem mos-
trado muita preocupação com 
as estradas rurais, tornando 
comum aos munícipes que 
moram na zona rural, a ob-
servância de máquinas tra-
balhando nas estradas. O 
prefeito relembra uma fra-
se já dita nesse sentido que: 
“...estradas rurais não ligam 
apenas a propriedade rural ao 
município urbano, mas sim, 
leva itens de consumo alta-
mente necessários para nosso 

O deputado Itamar Borges, 
presidente da Frente Parlamentar 
do Empreendedorismo da Alesp, 
participou, nesta segunda-feira 
(6/5), em São Paulo, do primeiro 
debate sobre a Reforma Tributá-
ria, realizado pelo IREE - Insti-
tuto para Reforma das Relações 
entre Estado e Empresa.

O evento “Justiça Fiscal: Re-
forma ou Retrocesso?” contou 
com a presença do deputado 
Baleia Rossi, líder do MDB na 
Câmara Federal, que protocolou 
no início de abril uma PEC para 
alterar o sistema tributário.  

O economista Bernard Appy, 
diretor do Centro de Cidadania 
Fiscal, que desenvolveu a pro-
posta apresentada por Baleia, 
também foi um dos convidados, 
ao lado do ex-ministro da CGU 
(Controladoria-Geral da União) 
Valdir Simão e do presidente do 
IREE, Walfrido Warde.

O objetivo  é corrigir distor-
ções, simplificar e substituir cin-

co tributos que incidem sobre 
o consumo (ICMS, ISS, PIS/
Cofins e IPI) pelo IBS, Imposto 
sobre Operações com Bens e 
Serviços,  que será implantado 
de forma gradativa em até 10 
anos, para simplificar o sistema 
tributário sem reduzir a autonomia 
de estados e municípios.

De acordo com Bernard Appy, 
que também foi um dos formula-
dores do Simples Nacional, o re-
gime simplificado para pequenas 
empresas atual continuará exis-
tindo, mas o novo IBS será uma 
opção para as micro e pequenas 

empresas que desejarem. Outra 
boa notícia é que a substituição 
tributária será reduzida, e aplica-
da para poucos produtos. 

Para o deputado Itamar Borges, 
o debate é fundamental para que 
todos sejam beneficiados: em-
presários, governos e população. 

“Já é um consenso entre todos os 
setores da sociedade de que é pre-
ciso buscar melhorias no sistema 
tributário atual. Uma tributação 
mais simples e justa vai não só di-
minuir a burocracia como também 
contribuir para o desenvolvimento 
da economia como um todo, aju-

dando as empresas, as indústrias e 
toda a cadeia produtiva, levando 
benefícios ao país. Quem sai ga-
nhando é a população”.  

Participaram também o diretor-
-executivo da Cerv Brasil, Paulo 
Petroni, o consultor da FREPEM( 
Frente Parlamentar do Empreen-
dedorismo), Silvério Crestana, 
o ex-prefeito de Rio Claro, Du 
Altimari e o empresário Gabriel 
Skaf.

Douglas Matos - MTB: 45558
Samantha Nascimento - MTB: 

87447
Assessoria de Comunicação

dia a dia, principalmente para 
nossa mesa...”

Por isso, o prefeito Dodô 
faz questão de acompanhar 
pessoalmente e confirma no 

desenvolvimento do seu tra-
balho que os produtores rurais 
para ele são prioridade.

Segundo o fiscal Léo, di-
versas obras já foram conclu-

ídas e entregues a população 
e desde o início do ano estão 
realizando um trabalho pontu-
al e intensificado em diversas 
estradas rurais. 

Itamar Borges participa de debate 
sobre a Reforma Tributária
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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

QUEM fAz A NOSSA CABEçA?
Um dos maiores intelectuais da 

atualidade, falecido em fevereiro 
de 2016, o italiano Umberto Eco, 
comentava a respeito da mania 
que as pessoas têm, nos tempos 
de hoje, em exprimir suas opi-
niões:

«As redes sociais deram o 
direito à palavra a legiões de 
imbecis que, antes, só falavam 
nos bares, após um copo de vi-
nho e não causavam nenhum 
mal para a coletividade (...). 
Nós os fazíamos calar imedia-
tamente, enquanto hoje eles 
têm o mesmo direito de palavra 
do que um prêmio Nobel. (...) 
O drama da internet é que ela 
promoveu o idiota da aldeia a 
portador da verdade. (...) É a 
invasão dos imbecis.»

Esse comentário, nada sutil, 
chama a nossa atenção para um 
fenômeno muito perigoso: con-
fundirmos palpite, opinião de 
pessoas não especializadas e, 
muitas vezes, mal-intencio-
nadas, com a realidade, com 
aquilo que é fato! Por detrás 
dessa atitude, pode-se perceber 
uma ausência de referências 
éticas, a dificuldade em discer-
nir o que é falso e verdadeiro, o 

que é bem e mal, o que é justo 
e injusto.

Justamente, em um mundo 
assim, é de fundamental im-
portância termos consciência 
de onde tomamos as notícias, 
informações e opiniões que fa-
zem a nossa cabeça. De modo 
geral, a maioria da população 
brasileira não lê jornais impres-
sos ou disponíveis em sites na 
internet, nem assina ou lê revis-
tas noticiosas especializadas, 
nem navega por sites mais sé-
rios e bem preparados que, não 
somente, transmitem notícias, 
mas as comentam e ajudam o 
leitor a compreendê-las. So-
mente para ficar em poucos 
exemplos, eis alguns desses si-
tes de boa informação: Instituto 
Humanitas Unisinos – Notícias 
(http://www.ihu.unisinos.br/); 
GGN – O Jornal de todos os 
Brasis (https://jornalggn.com.
br/) ; Outras Palavras (https://
outraspalavras.net/); Agência 
Pública (https://apublica.org/); 
El País – Edição Brasil (https://
brasil.elpais.com/) e Le Monde 
Diplomatique Brasil (https://
diplomatique.org.br/). Sem 
mencionar, é claro, os sites de 

grandes jornais de circulação 
nacional, especialmente de São 
Paulo e Rio de Janeiro, que tra-
zem uma ampla gama de notí-
cias e análises de comentaristas 
nacionais e internacionais.

No entanto, muitos se satisfa-
zem com “notícias” recebidas 
através de redes sociais (p. ex.: 
WhatsApp, Facebook, Insta-
gram, Twitter etc.). Não por 
acaso, o Brasil é considerado 
um dos países do mundo onde 
a população mais acredita em 
fake news, ou seja, notícias 
falsas ou muito distorcidas. 
Segundo o Instituto Ipsos, em 
pesquisa divulgada no final 
de 2018, no Brasil, 62% dos 
entrevistados admitiram já ter 
acreditado em alguma notícia 
falsa. Os outros países onde 
mais entrevistados já foram en-
ganados pelas fake news foram 
Arábia Saudita (58%), Coreia 
do Sul (58%), Peru (57%) e 
Espanha (57%).

O Papa Francisco afirmou, 
na homilia da missa em Sko-
pje, capital da Macedônia do 
Norte, nesta terça-feira, 7 de 
maio: «(...) nos habituamos a 
comer o pão duro da desinfor-

mação, e acabamos prisioneiros 
do descrédito, dos rótulos e da 
infâmia; julgamos que o confor-
mismo saciaria a nossa sede, e 
acabamos por nos dessedentar 
de indiferença e insensibilida-
de; alimentamo-nos com so-
nhos de esplendor e grandeza, e 
acabamos por comer distração, 
fechamento e solidão; empan-
turramo-nos de conexões, e per-
demos o gosto da fraternidade. 
(...) nos encontramos oprimidos 
pela impaciência e ansiedade. 
Prisioneiros da virtualidade, 
perdemos o gosto e o sabor da 
realidade».

Para mim, esta última frase 
de Papa Francisco é muito forte 
e oportuna. De fato, muitos vi-
vem fora da realidade, acredi-
tando em tudo que recebe pelas 
páginas amigas de suas redes 
sociais. Por isso, pergunto a 
todos: Quem faz a sua cabe-
ça? De onde vêm as notícias e 
opiniões nas quais você mais 
acredita?

Concluo, citando o grande 
orador português, Padre An-
tónio Vieira: «Quem não lê, não 
quer saber; quem não quer saber, 
quer errar».

Prof. Dr. Pe. Telmo José Amaral de Figueiredo - Diocese de Jales – SP

   A análise política trabalha com 
dois conceitos para interpretar 
fenômenos ligados aos protago-
nistas da política, sejam pessoas 
físicas ou jurídicas, políticos ou 
governos: identidade e imagem. 
O primeiro se refere à índole dos 
protagonistas, seu caráter, pro-
gramas e ações, o que verdadeira-
mente representam; já a imagem é 
a projeção da identidade, signifi-
cando a percepção que deles têm 
os cidadãos, a maneira como as 
pessoas veem os integrantes da 
esfera política.

   A identidade do Brasil, 
por exemplo, abriga um con-
junto de elementos, dentre os 
quais o tamanho do território, 
suas riquezas naturais, a na-
tureza de sua população, os 
ciclos históricos, as tradições 
e costumes, enfim, tudo que 
possa realçar o porte do país. 
Convido o leitor a construir 
na mente o mapa da identi-
dade da Nação brasileira. Da 
mesma maneira, tente ima-
ginar a identidade do Estado 
e município onde mora. Faça 
uma comparação com outros 
entes federativos. E pense na 
questão: os governos do Es-
tado e do país correspondem 
efetivamente à dimensão dos 
territórios que governam?

   Escolhamos, a título de 
melhor associação de ideias, 
o governo Bolsonaro. Sem 
intenção de diminuir seu peso 
na balança da análise política, 
cresce a percepção de que a 
identidade do governo é baixa 
em relação à altura do Bra-

sil. É como se o país medisse 
um metro de altura e a admi-
nistração Bolsonaro apenas 
cinquenta centímetros. Con-
clusão: falta muito governo 
para cobrir o real tamanho do 
nosso território continental. 

   O que causa tal sentimen-
to? Vamos lá: a crise interna 
entre grupos, a ideologização 
que gera conflitos, o despre-
paro de perfis, a extrema re-
levância que se dá ao guru da 
família Bolsonaro e até mes-
mo o baixo nível na lingua-
gem usada por protagonistas. 
Eis o que disse durante a se-
mana a ministra dos Direitos 
Humanos: “a Funai tem de 
ficar com mamãe Damares, 
não com papai Moro”. Assim 
a titular da pasta de Direitos 
Humanos fez apelo para con-
servar sob sua órbita a Fun-
dação Nacional do Índio. Já 
o horoscopista elogiado pelo 
presidente e agraciado com o 
maior galardão do Itamaraty 
é o recordista no uso de pala-

vras chulas.
   Ora, há uma liturgia do 

poder, que obriga participan-
tes da esfera governamental 
a adotar posturas condizentes 
com o cargo, o que inclui o 
uso de expressão conveniente. 
O que se constata é a “infan-
tilização” da linguagem (essa 
de Damares) ou os adjetivos 
sacados do pântano por figu-
ras que posam de heróis. O 
próprio Bolsonaro faz afir-
mações que fogem à régua da 
liturgia presidencial.

   A sensação de um gover-
no menor deriva também do 
fato de se fazer trocas (ou 
criação) de áreas – Coaf da 
Justiça para a Economia, Fu-
nai em negociação, política 
industrial saindo da Econo-
mia para Ministério da Tec-
nologia, renascimento de mi-
nistérios – não por questões 
de escopo técnico, mas por 
conveniências de natureza 
política. Diminuir poder de 
um e passar a outro. Onde está 

o tão propagado compromisso 
de evitar o “troca-troca”, o 
“toma lá dá cá”?

   Espraia-se a percepção 
de que a administração não 
é operada dentro de critérios 
técnicos. A taxa de improvi-
sação é alta. Há ilhas de quali-
dade, como é o caso da equipe 
econômica comandada pelo 
ministro Paulo Guedes ou o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
mas o arquipélago governa-
mental é povoado de perfis 
sem densidade/experiência 
na área em que atuam.

   Qual é, afinal, a coluna 
vertebral do governo? O ba-
rulho maior se dá em torno da 
reforma da Previdência. Mas 
a questão fiscal-tributária 
assola os Estados e não há 
indicações de saída para equi-
librar os entes federativos. O 
improviso está no ar. A prin-
cipal embaixada do Brasil no 
mundo, a dos Estados Unidos, 
não tem titular. O chanceler 
espera que um conselheiro 
seu amigo seja promovido a 
embaixador para nomeá-lo 
ao cargo.

   O “índice de coisas esta-
banadas”, que poderíamos 
designar doravante como ICE, 
tende a se expandir. E a esfa-
celar a identidade do governo 
Bolsonaro. Não à toa, forma-
-se em nossa cognição a ideia 
de que o Brasil tem um governo 
menor que sua grandeza exige.  

Gaudêncio Torquato

A IDENTIDADE DO PAÍS E DO GOVERNO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PALMEIRA D´OESTE

 EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 06/2019 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D´OESTE

CONTRATADA: ESCRITÓTIO SELLES ASSESSORIA CON-
TÁBIL

VALOR MENSAL: R$ 1.450,00 (um mil e quatrocentos e cin-
quenta reais)

DATA DA ASSINATURA: 02 de maio de 2019.

OBJETO: Prestação de serviços de consultoria contábil, aplica-
da ao setor público e envio infor-mações referente a prestação de 
contas ao Tribunal de Constas do Estado de São Paulo, através, 
do Sistema AUDESP.

VIGÊNCIA: 08 meses.

MODALIDADE: Dispensa  nº. 06/2019
Palmeira D´Oeste 02 de maio de 2019

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
Presidente do IPREM
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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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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
LEI MUNICIPAL N.º 2.722, DE 16 DE ABRIL DE 2019.
Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMP-

DEC do Município de Palmeira d’Oeste 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 REPRESENTANTES APROVOU E 
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica criada a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 
Civil – COMPDEC do Município de Palmeira d’Oeste, diretamente subor-
dinada ao Prefeito ou ao seu eventual substitu-to, com a finalidade de 
coordenar, em nível municipal, todas as ações de proteção e defesa civil, 
nos períodos de normalidade e anormalidade.

Art. 2º - Para as finalidades desta Lei denomina-se:
I – Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de socorro, assis-

tência e reconstrutivas, desti-nadas a evitar ou minimizar os desastres, 
preservar o moral da população e restabelecer a norma-lidade social.

II – Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados 
pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos huma-
nos, materiais ou ambientais e consequentes preju-ízos econômicos e 
sociais.

III – Situação de Emergência: reconhecimento legal pelo poder público 
de situação anormal, provocada por desastre, causando danos superá-
veis pela comunidade afetada.

IV – Estado de Calamidade Pública: reconhecimento legal pelo poder 
público de situação anormal, provocada por desastre, causando sérios 
danos à comunidade afetada, inclusive à inco-lumidade ou à vida de seus 
integrantes.

Art. 3º - A COMPDEC manterá com os demais órgãos congêneres 
municipais, estaduais e fede-rais estreito intercâmbio com o objetivo de 
receber e fornecer subsídios técnicos para esclareci-mentos relativos à 
Proteção e Defesa Civil.

Art. 4º - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COM-
PDEC constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Proteção e 
Defesa Civil.

Art. 5º A COMPDEC compor-se-á de:
I – Coordenador;
II – Conselho Municipal;
III – Secretaria;
IV – Setor Técnico; 
V – Setor Operativo
Art. 6º - O Coordenador da COMPDEC será indicado pelo Chefe do 

Executivo Municipal e compete ao mesmo organizar as atividades de 
Proteção e Defesa Civil no município.

Art. 7º - Poderão constar dos currículos escolares nos estabeleci-
mentos municipais de ensino, noções gerais sobre procedimentos de 
Proteção e Defesa Civil.

Art. 8º - O Conselho Municipal será composto por:
I – Presidente, podendo recair sobre o Chefe do Executivo ou outro 

indicado por ele.
II – Representante da Secretaria Municipal de Obras;
III – Representante da Secretaria Municipal de Educação.
IV - Representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Meio Ambiente.
V – Representante da Secretaria Municipal da Saúde
VI – Representante da Polícia Militar
VII – Representante da Polícia Civil
Art. 9º - Os servidores públicos designados para colaborar nas ações 

emergenciais exercerão essas atividades sem prejuízos das funções que 
ocupam, e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remune-
ração especial.

Parágrafo Único. A colaboração referida neste artigo será considerada 
prestação de serviço rele-vante e constará dos assentamentos dos res-
pectivos servidores.

Art. 10 - A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo Mu-
nicipal, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua publicação.

Art. 11 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em con-trário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 
16 DE ABRIL 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’OESTESP
PORTARIA Nº. 126, DE 29 DE ABRIL DE 2019.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado 

de São Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais;
RESOLVE, nomear, a partir de 02 de maio de 2019, para exercer 

o Cargo de Chefe do Setor de Obras e Engenharia da Secreta-
ria Municipal de Obras e Serviços Públicos, de Provimento em 
Comissão, o Senhor VINICIUS VERZOTTO TEIXEIRA, portador 
da Carteira de Identidade RG. nº. 44.689.097-2 e do CPF nº. 
395.569.128-43, competindo-lhe perceber a remuneração referente 
à “Referência – 26”.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, a partir de 02 
de maio de 2019, revoga-das as disposições em contrário.

REGISTRE-SE       PUBLIQUE-SE  C I E N T I F I Q U E - S E        
CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 
29 DE ABRIL DE 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
PORTARIA N.º 135, DE 30 DE ABRIL DE 2019.
Dispõe sobre a nomeação de membros da Coordenadoria Municipal 

de Proteção  e Defesa Civil - COMPDEC
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado 

de São Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais;
RESOLVE, 
Artigo 1º - Nomear, nos termos da Lei Municipal n. º 2.722/2019, os 

servidores abaixo relacio-nados para comporem a Coordenadoria Muni-
cipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, sem ônus para os cofres 
públicos desta municipalidade:

I – Coordenador:
Natanael Braz da Silva    RG. 48.789.166-1
II – Conselho Municipal:
Marcela Rodrigues Picinin     

RG. 48.305.379-X
III – Secretário:
Luiz Carlos Felício      

RG. 13.114.759
IV – Setor Técnico:
Uesley Gutierrez de Araujo     

RG. 15.586.35-9
Setor Operativo:
Renan Biudes Maziero   RG. 49.985.313-1
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.
REGISTRE-SE       PUBLIQUE-SE   CIENTIFIQUE-SE           

CUMPRE-SE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 

30 DE ABRIL DE 2019.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
PORTARIA N.º 136, DE 30 DE ABRIL DE 2019.
Dispõe sobre a nomeação de membros da Conselho Municipal do 

COMPDEC
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado 

de São Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais;
RESOLVE, 
Artigo 1º - Nomear, nos termos da Lei Municipal n. º 2.722/2019, os 

servidores abaixo relacio-nados para comporem o Conselho Municipal 
do COMPDEC, sem ônus para os cofres públicos desta municipalidade:

I – Presidente:
Reinaldo Savazi      

 RG, 17.515.786-8
II – Representante da Secretaria Municipal de Obras:
Valdir Ramos Pereira      

 RG. 9.137.646
III – Representante da Secretaria Municipal de Educação:
Nara Regina Prudencio      

RG, 46.254,418-7  
IV – Representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Meio Ambiente:
Larissa Garbiati Mariano Brunassi     

RG. 40.573.259-4
V - Representante da Secretaria Municipal da Saúde:
Izildinha Aparecida Quiérico     

 RG.19.243.716
VI – Representante da Polícia Militar:
PM/Antonio Henrique Balieiro     

RG. 19.578.398
VII – Representante da Polícia Civil
Dr. Júlio César Nascimento     

 RG. 22.349.017
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.
REGISTRE-SE       PUBLIQUE-SE   CIENTIFIQUE-SE           

CUMPRE-SE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 

30 DE ABRIL DE 2019.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
Portaria nº 139 de 07 de maio 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 07/05/2019, o Srº FLAVIO FERNAN-

DO BORTOLOTTI, brasileiro, solteiro, residente e domiciliada na 
Rua Norberto da SILVA nº 331 Centro na cidade de Marinópolis – SP, 
portador da Carteira de Identidade RG. nº 40.147.978-X; CPF nº 
337.816.068-30, habilitado através do Concurso Publico Municipal 
realizado na forma do Edital nº 01/2.019, datado de 31/01/2.019 para 
o emprego de “MOTORISTA, fazendo jus aos vencimentos mensais 
do cargo.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São Paulo, 07 

de maio 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

_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
Portaria nº 140 de 07 de maio 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 07/05/2019, o Srº CICERO APARECIDO 

DOS SANTOS, brasileiro, casado, residente e domiciliada na Avenida Rio 
Branco nº 51-57 Centro na cidade de Palmeira d’Oeste – SP, portador da 
Carteira de Identidade RG. nº 24.345.138; CPF nº 067.430.968-57, habi-
litado através do Concurso Publico Municipal realizado na forma do Edital 
nº 01/2.019, datado de 31/01/2.019 para o emprego de “MOTORISTA, 
fazendo jus aos venci-mentos mensais do cargo.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São Paulo, 07 

de maio 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
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
Portaria nº 141 de 07 de maio 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 07/05/2019, o Srº GENILSON DONIZETE 

PEREIRA BISPO, brasileiro, solteiro, residente e domiciliada na Alvaro 
Cristovam Bonfart nº 30-210 Parque dos Limoeiros na cidade de Palmeira 
d’Oeste – SP, portador da Carteira de Identidade RG. nº 28.054.334-4; 
CPF nº 215.904.628-07, habilitado através do Concurso Publico Municipal 
reali-zado na forma do Edital nº 01/2.019, datado de 31/01/2.019 para o 
emprego de “MOTORISTA, fazendo jus aos vencimentos mensais do 
cargo.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São Paulo, 07 

de maio 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
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
Portaria nº 142 de 07 de maio 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 07/05/2019, o Srº RODRIGO ORLANDI, 

brasileiro, casado, re-sidente e domiciliado na Avenida Catanduva nº 45-
31 Centro na cidade Palmeira d’Oeste – SP, portador da Carteira de Iden-
tidade RG. nº 25.971.301-6; CPF nº 119.931.608-33, habilitado através 
do Concurso Publico Municipal realizado na forma do Edital nº 01/2.019, 
datado de 31/01/2.019 para o emprego de “MOTORISTA, fazendo jus aos 
vencimentos mensais do cargo.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São Paulo, 07 

de maio 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
_______________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
Portaria nº 143 de 07 de maio 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 07/05/2019, o Srº SINVAL DONIZETI 

CHRISTIANO, brasilei-ro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Fran-
cisco de Almeida nº 32-22 Bairro Santo Expe-dito na cidade Palmeira 
d’Oeste – SP, portador da Carteira de Identidade RG. nº 21.993.783; 
CPF nº 109.504.598-95, habilitado através do Concurso Publico Muni-
cipal realizado na forma do Edital nº 01/2.019, datado de 31/01/2.019 
para o emprego de “MOTORISTA, fazendo jus aos vencimentos men-
sais do cargo.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São Paulo, 07 

de maio 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
______________________________________________________
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Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 057/19 

Data de Protocolo: 28/03/2019 CEVS: 353520001-960-000027-
1-2 Data de Validade: 08/05/2020 Razão Social: CÉLIA MARIA 
QUIÉRICO 07056860869 CNPJ/CPF: 17.727.502/0001-11 

Endereço: Avenida CARLOS GOMES, 4774 CENTRO Municí-
pio: PALMEIRA D’OESTE CEP: 15720-000 UF: SP Resp. LEGAL: 
CÉLIA MARIA QUIÉRICO                     CPF: 07056860869 

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Es-

tabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste 
documento 

PALMEIRA D’OESTE, Quarta-feira, 8 de Maio de 2019 
________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 077/19 
Data de Protocolo:  26/04/2019 CEVS: 353520001-931-000001-
1-6 Data de Validade: 30/04/2020 Razão Social: FRANCIELLI 
CAIRES DE OLIVEIRA GARBIATI MARIANO CNPJ/CPF: 

29.424.159/0001-15 Endereço: Rua MARECHAL H. A. CASTE-
LO BRANCO, 50-26 CENTRO 

Município: PALMEIRA D’OESTE CEP: 15720-000 UF: SP 
Resp. LEGAL: FRANCIELLI CAIRES DE OLIVEIRA CPF: 
36832236859 Resp. Técnico: FERNANDA SQUICIATO ALOIZIO 

PORTELA CPF: 39534645826 CBO: 224120 Conselho Prof.: 
CREF No. Inscr.:118707-G 

UF:SP 
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Es-

tabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste 
documento 

PALMEIRA D’OESTE, Terça-feira, 30 de Abril de 2019 
________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 068/19 
Data de Protocolo: 

11/04/2019 CEVS: 353520001-865-000014-1-4 Data de 
Validade: 25/04/2020 Razão Social: MARINA COSTA PIRES 
CNPJ/CPF: 28658598861 Endereço: Rua XV DE NOVEMBRO, 
4846 SALA 2 CENTRO Município: PALMEIRA D’OESTE CEP: 
15720-000 UF: SP Resp. LEGAL: MARINA COSTA PIRES CPF: 

28658598861 Resp. Técnico: MARINA COSTA PIRES CPF: 
28658598861 CBO: 223605 Conselho Prof.: CREFITO No. 
Inscr.:66121-F UF:SP 

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabeleci-

mento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste 
documento 

PALMEIRA D’OESTE, Quinta-feira, 25 de Abril de 2019 
________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 075/19 
Data de Protocolo: 25/04/2019 CEVS: 353520001-863-000002-
1-3 Data de Validade: 30/04/2020 Razão Social: MED VIDA 
SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 05.744.364/0001-08 

Endereço: RUA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CAS-
TELO BRANCO, 4676 CENTRO 

Município: PALMEIRA D’OESTE CEP: 15720-000 UF: SP 
Resp. LEGAL: DUMAR CARLOS REZENDE CPF: 49631322815 
Resp. Técnico: DUMAR CARLOS REZENDE CPF: 49631322815 

CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:15.504 UF:SP 
Resp. Técnico: DUMAR CARLOS REZENDE JUNIOR CPF: 
26808386889 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Ins-
cr.:101.678 UF:SP 

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Es-

tabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste 
documento 

PALMEIRA D’OESTE, Terça-feira, 30 de Abril de 2019
________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 067/19 
Data de Protocolo: 10/04/2019 CEVS: 353520001-960-000034-
1-7 Data de Validade: 25/04/2020 Razão 

Social: NÁDIA FRANCINI MENDONÇA DA SILVA CNPJ/CPF: 
41638483809 Endereço: Rua XV DE NOVEMBRO, 4846 SALA 
01 CENTRO Município: PALMEIRA D’OESTE CEP: 15720-000 

UF: SP Resp. LEGAL: NADIA FRANCINI MENDONÇA DA 
SILVA CPF: 41638483809 

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabeleci-

mento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste 
documento 

PALMEIRA D’OESTE, Quinta-feira, 25 de Abril de 2019 
________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 064/19 
Data de Protocolo: 08/04/2019 CEVS: 353520001-477-000003-1-
0 Data de Validade: 11/04/2020 Razão Social: V.C. GONÇALVES 
OLIVEIRA - DROGARIA - ME CNPJ/CPF: 07.440.816/0001-85 

Endereço: AVENIDA PREFEITO HÉLIO PONCE, 4914 B 
CENTRO Município: PALMEIRA D’OESTE CEP: 15720-000 
UF: SP Resp. LEGAL: VALÉRIA CRISTINA GONÇALVES OLI-
VEIRA CPF: 27544122808 Resp. Técnico: VALÉRIA CRISTINA 
GONÇALVES OLIVEIRA      CPF: 27544122808 CBO: 223405 
Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:31742 UF:SP 

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Es-

tabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste 
documento 

PALMEIRA D’OESTE, Quinta-feira, 11 de Abril de 2019
________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 056/19 
Data de Protocolo: 28/03/2019 CEVS: 353520001-960-000035-
1-4 Data de Validade: 13/05/2020 Razão Social: SILVANA MAR-
TINS VASCONCELOS RECHE CNPJ/CPF: 24.957.982/0001-72 

Endereço: Rua BRASIL, 3630 CENTRO Município: PALMEIRA 
D’OESTE CEP: 15720-000 UF: SP Resp. LEGAL: SILVANA MAR-
TINS VASCONCELOS RECHE        CPF: 22051587833 

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabeleci-

mento. 

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 
e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste 
documento 

PALMEIRA D’OESTE, Segunda-feira, 13 de Maio de 2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SãO FRANCISCO

EXTRATO 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADA : “IZABELLA FERREIRA REGONATO 

42010385802”- CNPJ nº 28.455.305/0001-07, sito a Rua  Maria 
Zorita Teles , nº 225 – Bloco 03 APTO 13 – Residencial Jardim 
das Flores II _ São José do Rio Preto –SP .  

OBJETO:  Contrato de Prestação de serviços  para  o Programa 
der Educação Permanente na área da Saúde .   

VALOR: R$ 7.000,00 ( Sete Mil Reais ) 
DATA DE ASSINATURA: 20 de Março de 2019
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE 
PROCESSO 016/2019
PREGãO PRESENCIAL 009/2019

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, exa-
minado a presente licitação, Pregão nº 009/2019, e, conside-
rando 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 confor-
midade com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, com suas alte-
rações 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, conside-
rando satisfatória a proposta apresentada e classificadas em 

primeiro lugar, com preço compatível com edital, o que satisfaz 
plenamente os interesse econômico desta Prefeitura Municipal, 
ADJUDICO como adjudicado a firma; J.L CARAIS MOVEIS 
E BRINQUEDOS LTDA - ME, com sede na Chácara Três Ir-
mãos, nº 866, Bairro Oasis, na cidade de Tupi Paulista – SP., 
CEP 17.930-000 e inscrita no CNPJ nº 09.413.435/0001-32., 
para Contratação de empresa especializada na AQUISIÇãO 
DE MATERIAIS PARA ÁREA DE RECREAÇãO INFANTIL DA 
CRECHE ESCOLA MUNICIPAL, com valor estimado em R$ 
34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

REGISTRE-SE       PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 
10 de Maio de 2019.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-
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No último dia 4 de maio o Pa-
dre Valdair Aparecido Rodrigues 
da Paróquia Nossa Senhora da 
Assunção - Catedral de Jales, 
junto com a comunidade local, 
amigos e familiares celebrou seus 
10 anos de vida Presbiteral, que 
completou no dia 18 de abril.

“Resgatando minha história, 
celebrei com alegria meus le-
mas de vida presentes desde 
minha ordenação diaconal e 
presbiteral. Respetivamente: 
“Tendes em vós os mesmos 
sentimentos de Cristo Jesus” 
(cf Fl 2,5). “Deus é amor! No 
amor não há temor! (cf 1Jo 4, 
16 a. 18b).” Recordou o padre.

Como presente solidário, 
o Padre Valdair sugeriu que 
fosse em oferta na missa, 
onde destinou todo o dinhei-
ro arrecadado para as diversas 
instituições da cidade. Ele re-
cebeu um total de R$8888,85. 
A Doação foi destinada para: 
Santa Casa R$1145,00 refe-
rente compras de cálice, âm-
bula, patena e galhetas para 
missas; AACAJ R$3000,00; 
Corpo e Mente em Movimento 
R$3000,00; e Lar dos Velhi-
nhos R$ 1743,85.

“Palavras são limitadas para 
expressar os sentimentos mais 
sinceros procedentes do meu 
coração. Agradecer é muito 
pouco! Orações para vocês, 
sempre farei! Só quero con-
firmar que continuarei sendo 

PADRE VALDAIR CELEBROU 
10 ANOS DE VIDA PRESBITERAL

o que sou: ‘não sou anjo, não 
sou santo, nem demônio, eu 
sou só eu! Imperfeito, insa-
tisfeito, mas feliz assim sou 

eu’’. Agradeceu o presbítero.
Após a celebração foi rea-

lizado uma pequena confra-
ternização.

“Confirmo-vos também: 
‘Eis-me aqui, Senhor, para 
servir. Eis-me aqui, Senhor, 
no Teu Altar! Celebrar a vida, 

e a vida em comunhão! A mi-
nha vida eu quero Te Entre-
gar! ’. Senhor, Tu sabes tudo, 
Tu sabes que eu Te amo! Vou 

apascentar Tuas ovelhas, pois 
resolvi, livremente, Te seguir. 
Dai-me Tua graça! Concluiu 
o padre.

Passados seis meses das elei-
ções e quatro da posse dos eleitos, 
ainda temos no país o acirrado 
clima de disputa ideológico-elei-
toral. De um lado, os perdedores – 
que deveriam estar silentes já que 
o povo os preteriu – e do outro, 
temerariamente, até membros 
do governo, em vez de serenar 
os ânimos, incendiando o coti-
diano. O país precisa, nesse mo-
mento, de calma e tranquilidade 
para vencer os grandes desafios. 
Que cada uma das instituições 
cumpra com seus deveres sem a 
necessidade de sustentar o deba-
te de temas que, na maioria das 
vezes, não lhes dizem respeito.

O governo tem, priorita-
riamente, de cumprir o seu 
programa de reformas, os 
congressistas – responsáveis 
por aprová-las ou não – têm o 

dever de discutir os projetos, 
aperfeiçoá-los e fazer com que 
saiam das casas legislativas 
melhores do que entraram. E o 
Judiciário, Ministério Público e 
instituições correlatas, por seu 
turno, são responsáveis pela 
fiscalização do cumprimento 
das leis, apuração de crimes ou 
inconformidades e aplicação 
das penalidades  àqueles que 
delinquiram, sejam os errantes 
simples cidadãos ou criminosos 
de colarinho branco egressos do 
meio político ou do empresarial.

Os políticos oposicionistas 
têm o direito de ser contrários 
ao que o governo propõe, mas 
deveriam fazê-lo dentro da ética 
e dos bons princípios. Jamais 
no estilo selvagem e descom-
promissado que se tem verifi-
cado em suas intervenções nos 

diferentes eventos. Precisam 
entender que ao criar dificul-
dades para o governo, estão 
prejudicando a população, a 
quem irão pedir votos nas próxi-
mas eleições. Já os governistas 
– e aí se incluem integrantes 
do meio palaciano – deveriam 
tomar mais cuidado para não 
estimular discussões estéreis, 
como a questão da filosofia e 
pedagogia e outras que pouco 
representam no conjunto, mas 
criam ruídos. Formar o governo 
sem barganhar já foi um grande 
feito e assim deverá se manter. 
Retirar o viés ideológico do en-
sino e acabar com a balbúrdia nas 
escolas e universidades são im-
portantes tarefas. Isso sem dizer 
da reforma da Previdência e da lei 
anticrime, que já tramitam pelo 
Congresso. Além dessas, existem 

muitas outras ações necessárias.
Por mais que se propale que 

democracia é a liberdade que 
temos para concordar ou discor-
dar (e isso é verdade), é preciso 
que todos os atores desse imenso 
teatro atuem com bom senso. O 
clima semelhante à disputa elei-
toral num período em que não 
existem eleições em curso é puro 
desperdício de energia que favo-
rece apenas a praga dos radicais 
– tanto de esquerda quanto de di-
reita – que em nada impulsionam 
o desenvolvimento econômico 
e social. Precisamos de paz para 
recolocar o país na verdadeira 
rota do equilíbrio e do progresso. 
O clima eleitoral ou de final de 
campeonato só prejudica...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

A (NECESSÁRIA) PAz PARA PRODUzIR

Tornou-se moda no Brasil da 
Nova República – a partir de 1985 
– a criação de conselhos e comis-
sões no âmbito da administração 
pública. Para guardar diferença em 
relação aos governos militares e se 
parecerem mais “democráticos”, 
governantes e parlamentares de 
então gestaram órgãos deliberati-
vos ou simplesmente consultivos 
destinados a auxiliar na tarefa de 
governar. Via de regra, eram com-
postos por segmentos da socie-
dade, representantes de correntes 
políticas ou de classes. Mas, com 
raras exceções, pouco ou nada 
decidiam, embora produzissem 
a idéia de soluções participativas. 
Durante muito tempo repetiu-se 
nos corredores do poder a máxima 
de que “quando não quer resolver 
a questão, o governante cria uma 
comissão para estudá-la”. Isso 
equivalia, praticamente, ao arqui-
vamento, pois muitos dos temas 
jamais voltavam a ser discutidos.

A maior parte dos conselhos só 
servia para legitimar o que o gover-
nante pretendia  executar e, ao mes-
mo tempo, livrá-lo do que não lhe 
interessava. Quando pertencentes 
a empresas estatais, ainda se pres-
tavam para proporcionar polpudos 
jetons a seus participantes, alguns 
deles ministros ou parceiros polí-
ticos de quem estava no poder. A 
extinção 55 colegiados, decretada 
pelo governo Bolsonaro, é medida 
acertada. A administração pública, 
pela sua natureza, tem seu quadro 
de atribuições definido em lei e não 
necessita de órgãos consultivos 
paralelos que a prática demons-
trou ineficientes, aparelhados e 
dispendiosos.

O país necessita de grande 
reforma administrativa, que 
defina claramente a função de 
cada órgão e, principalmente, 
corte as gorduras e a montanha 
de cargos destinados a abrigar os 
apadrinhados políticos que nada 
têm relacionado à finalidade. Te-
mos de retornar à simplicidade da 
máquina e garantir a sua transpa-
rência ao contribuinte. Dentro do 
clima de mudanças decorrente 
das eleições, o governo tem o de-
ver de desemperrar a prestação 
de serviços, dela excluindo todos 
os que não estejam diretamente 
focados na atividade fim do órgão 
onde atuam. Os colegiados, na 
sua grande maioria, só serviram 
ao proselitismo dos governos e 
em pouco ou nada melhoraram 
os serviços ao público-alvo.

Precisamos estabelecer um 
tempo onde os serviços públicos 
sejam eficientes e assim  reco-
nhecidos pela população e que 
a Economia ofereça perspecti-
vas de desenvolvimento a quem 
queira investir tanto seu capital 
quanto o trabalho. Para isso ser 
possível, uma das medidas mais 
urgentes é a simplificação dos 
procedimentos e a retirada do 
viés ideológico (tanto de esquer-
da quanto de direita) dos serviços 
públicos. Chega de conselheiros, 
militantes e revolucionários. O 
país precisa de profissionais e que 
cada um cumpra com sua obriga-
ção com competência e zelo. Em 
tempo: isso também deve valer 
para estados e municípios...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

O fIM DOS 
CONSELHOS



Abaixo, nós vamos falar sobre 
a definição do que é ser transgê-
nero e vamos ouvir a história de 
Gustavo Augusto Machuca que 
é morador de Jales e o primeiro 
transgênero de nossa região.

VOCÊ SABE O QUE É SER 
TRANGÊNERO?

São todos os indivíduos cuja iden-
tidade de gênero não corresponde ao 
seu sexo biológico. De maneira ge-
ral, essas pessoas sentem um grande 
desconforto com seu corpo por não 
se identificar com seu sexo bioló-
gico. Por isso, têm a necessidade 
de adotar roupas características do 
gênero com o qual se identificam se 
submetem a terapia com hormônios 
e realizam procedimentos para a 
modificação corporal, tais como: a 
colocação de implantes mamários, a 
cirurgia plástica facial, a retirada das 
mamas, a retirada do pomo de Adão. 
Na maioria das vezes, desejam reali-
zar a cirurgia de redesignação sexual 
(cirurgia genital). O termo também 

pode ser usado para todas as iden-
tidades não cisgêneras (transexual, 
travesti, não binário, crossdresser).

Após se perceberem de um 
gênero diferente do que lhes foi 
atribuído no nascimento, essas 
pessoas passam a enfrentar uma 
verdadeira luta para viverem sua 
identidade. Além do risco constan-
te de serem vítimas de violência, 
elas não contam com uma legis-
lação que as proteja, são excluí-
das do mercado de trabalho, têm 
enorme dificuldade para acessar 
serviços de saúde, são hostilizadas 
e violentadas nas escolas e sofrem, 
frequentemente, com a incompre-
ensão e a rejeição familiar.

A HISTÓRIA DE GUSTAVO 
AUGUSTO MACHUCA

“Meu nome é Gustavo Augusto 
Machuca, sou enfermeiro, tenho 
33 anos e sou apaixonado por Cris-
to Jesus. 

Há quase dez anos tomo hor-
mônios sendo assim o 1º garoto 

transgênero da região. Vou contar 
um pouquinho de minha historia. 
Eu não me sentia feliz quando me 
olhava no espelho, não me aceita-
va e tinha pavor de mim mesmo. 
Quando comecei a fazer o uso de 
hormônios passei a ser humilhado, 
julgado e deixado de lado. Muitos 
viraram as costas, pois sentiam 
vergonha de estar ao meu lado. 
Mas sou apaixonado por Deus 
Papai e creio que e só para Ele 
que devo explicações.

Ser trans não e fácil, as lutas 
são diárias Julgamentos, criticas, 
piadinhas e entre outras situações 
pejorativas. Afirmo para todos 
que não somos nenhuma aber-
ração como muitos pesam. Ser 
trans é ser guerreiro, pois estuda-
mos, trabalhamos e buscamos a 
Deus Papai. Ser trans é uma luta 
diária e no meu caso uso todos 
os dias usar fita esparadrapo para 
esconder a pele que fica depois 
que começa a ter um peitoral 

masculino e às vezes é preciso 
abaixar a cabeça quando não 
te chamam pelo seu nome para 
evitar uma discussão ou briga. 
Nós só queremos respeito e você 
que tem medo de ser quem é por 
receio da aceitação da socieda-
de, pense em Cristo Jesus, pois é 
só Ele quem pode te julgar e ao 
invés disso ele decidiu te amar. 
Então ame as pessoas, muitas 
não conhecem esse amor puro, 
seja paciente, amoroso e tenha 
respeito com aqueles de antiga-
mente que ainda não entendem, 
mas, muitas vezes são os que 
mais respeitam. O que vale é o 
amor, não se abalem é o amor que 
você transmite a sociedade que os 
envergonham.  É a sociedade que 
realmente não sabe amar como 
si próprios. Respeite, ame, seja 
grato por quem se tornou como 
sou por tudo e principalmente 
pelo mais lindo e doce que rece-
bemos de Deus Papai.”

TRANSGÊNERO

  A Nação vive a excitação 
de ver atrás das grades dois ex-
-presidentes, ex-governadores, 
ex-ministros e outrora poderosos 
parlamentares. É um novo Brasil, 
sem dúvida.  Há, no entanto, um 
verdadeiro cabo-de-guerra em 
torno de diferentes questões 
que, em outras épocas, pas-
savam despercebidas, como, 
por exemplo, o contingencia-
mento (suspensão) de verbas 
do orçamento da União para 
diferentes setores,  a volta do 
Coaf (Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras) do 
ministério da Justiça para o da 
Economia, e outras questões 
pontuais. Uma legião de incau-
tos é levada a pensar que só o 
Jair Bolsonaro cortou verbas 
para Educação, Saúde e outros 
setores, quando isso é atitude 
rotineira nos governos para 
evitar problemas no fechamen-
to das contas. Quanto ao órgão 
controlador das contas bancá-
rias, fala-se como se a retirada 
do controle do ministro Ser-
gio Moro fosse levá-lo a não 
funcionar quando, na verdade, 

cionistas debaterem e até che-
gar às vias-de-fato no calor da 
atuação não é o ideal, mas tam-
bém não é coisa nova. O ruim 
seria deputados e senadores 
amorfos e omissos.

Todos os integrantes da cena 
política, administrativa, judi-
ciária e social têm de ser cons-
cientes de suas obrigações e, 
mais que isso, fazer tudo para 
cumpri-las com regularidade. 
O governo tem de governar, o 
legislativo legislar, o judiciário 
julgar e a sociedade atuar na 
suas diferentes frentes, todos 
visando o bem geral. Todos es-
ses segmentos agindo de acor-
do com suas finalidades, levam 
a uma vida social equilibrada, 
justa e em condições de se de-
senvolver e proporcionar me-
lhores condições à população.

O Brasil de hoje precisa de-
sarmar os espíritos. Acabar 
com a intolerância de uns con-
tra os outros, especialmente na 
área política e ideológica. Cada 
segmento, independente de sua 
orientação, tem de enxergar a 
realidade e não tentar impingir 

irrealidades. Temos de traba-
lhar para que tudo funcione de 
acordo com suas finalidades. 
Os órgãos públicos devem ter 
como “bíblia” os atos que os 
instituíram e não invadir as 
atribuições alheias. O governo 
não pode legislar e nem julgar, 
o Legislativo deve apenas le-
gislar e o Judiciário se ater e 
acelerar as suas altas missões 
de apurar e julgar contendas e 
crimes.  Só dessa forma é que 
poderemos chegar à almejada 
sociedade em que o indivíduo 
buscará cumprir a lei porque 
terá a certeza de que se não o 
fizer será justamente identi-
ficado, julgado e pagar pelos 
erros cometidos. Em tempo: 
se os ex-presidentes e demais 
políticos hoje presos e outros 
que ainda vierem a sê-lo devem 
continuar encarcerados e sofrer 
outras punições, é a Justiça quem 
deve dizer, à sombra de processos 
isentos, seguros e justos. Nada 
mais...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

independente de onde esteja 
abrigado, continuará com suas 
funções e controlado pelo Po-
der Executivo. 

É preciso acabar com a de-
sinformação e a hipocrisia. 
Sem isso será difícil alcançar 

as reformas e as medidas que 
necessitamos. Todo projeto 
governamental apresentado ao 
Congresso Nacional é passí-
vel de alterações, pois discutir, 
emendar e votar projetos é a 
função de deputados e senado-

res. Logo, quando fazem mu-
danças, apenas cumprem suas 
missões e isso não representa, 
necessariamente, a derrota do 
governo. Lembremos que o 
projeto não é do governo, mas 
do país. Situacionistas e oposi-

É PRECISO PACIfICAR ESTE PAÍS

A Companhia de Saneamento Bá-
sico do Estado de São Paulo - Sabesp 
anuncia o Concurso Público com 947 
vagas para Estágio Curricular, com 
validade de um ano, conforme o 
edital disponível em nosso site.

Estudantes do Ensino Médio 
Regular cursando do 1º ao 2º ano, 
Curso Técnico e Superior cursan-
do do primeiro ao penúltimo ano 
do curso podem participar, desde 
que tenham idade mínima de 16 
anos no ato da admissão.

O Programa de Estágio tem 
o objetivo de proporcionar aos 
jovens uma oportunidade de co-
nhecimento prático do ambiente 
de trabalho, das relações de tra-
balho, da estrutura de uma em-
presa e sua importância, para sua 
inserção no mercado de trabalho.

Confira na lista a seguir as 
oportunidades listadas por cursos 
e a disponibilidade por cidades:

Ensino Médio Regular: São Pau-
lo - Oeste (210); Arujá (1); Balbi-
nos (1); Barueri (1); Bernardino 
de Campos (1); Bragança Paulista 
(1); Cabreúva (1); Caçapava (2); 
Cachoeira Paulista (2); Caieiras 

Sabesp anuncia Concurso Público com mais de 940 vagas
à  OpOrtunidade

Objetivo é contratar estagiários de nível médio, técnico e superior. Valor da bolsa auxílio chega a R$ 1 mil.
(1); Cajamar (1); Campo Limpo 
Paulista (1); Cândido Rodrigues 
(1); Capão Bonito (1); Carapicu-
íba (2); Cardoso (1); Catiguá (1); 
Cotia (1) e Elias Fausto (1); Estrela 
d'oeste (1); Ferraz de Vasconcelos 
(1); Francisco Morato (1); Franco 
da Rocha (1); Guareí (1); Hortolân-
dia (1); Indiaporã (1); Itaquaque-
cetuba (6); Itararé (1); Itatiba (5); 
Itupeva (1); Jales (1); Jandira (1); 
Jarinu (1); Lorena (2); Mairiporã 
(1); Mira Estrela (1); Monte Mor 
(1); Morungaba (1); Nipoã (1); 
Orindiuva (1); Osasco (5); Paulínia 
(1); Piraju (1); Riolândia (1); Rubi-
néia (1); Santa Cruz do Rio Pardo 

(1); Santana de Parnaíba (1); São 
José dos Campos (1); São Paulo 
- Centro (36); São Paulo - Leste 
(22); São Paulo - Norte (7); São 
Paulo - Oeste (56); São Paulo - Sul 
(2); Sud Mennucci (1); Suzano (4); 
Taguaí (1); Taquarituba (1); Urânia 
(1); Valentim Gentil (1) e  Várzea 
Paulista (1).

Os candidatos podem realizar as 
inscrições que ficam disponíveis 
até às 14h do dia 6 de junho de 
2019, observado horário oficial 
de Brasília - DF.

Para realizar sua candidatu-
ra o interessado deve acessar o 
site www.concursosfcc.com.br, 

preencher o formulário e efetuar 
o pagamento das taxas que são 
de R$ 55,00 - Ensino Médio Re-
gular e Médio Técnico e de R$ 
75,00 Ensino Superior.

O valor da bolsa auxílio varia de 
R$ 812,00; R$ 898,00 e chega a R$ 
1.068,00, para cumprir jornadas 6h 
diárias que totalizam 30h semanais.

Também são oferecidos benefícios 
tais como: Vale Refeição; Vale Trans-
porte; Assistência Médica e Seguro 
Contra Acidentes Pessoais.

A classificação será composta de 
Prova Objetiva prevista para ser apli-
cada no dia 30 de junho de 2019, no 
período da manhã.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PALMEIRA D’OESTE 

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO 016/2019

PREGãO PRESENCIAL 009/2019 

CONTRATO Nº 026/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE – SP.

OBJETO: AQUISIÇãO DE MATERIAIS PARA ÁREA DE RE-

CREAÇãO INFANTIL DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL.

CONTRATADA: J.L CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 

- ME, com sede na Chácara Três Irmãos, nº 866, Bairro Oasis, 

na cidade de Tupi Paulista – SP., CEP 17.930-000 e inscrita no 

CNPJ nº 09.413.435/0001-32.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 34.000,00 (trinta e 

quatro mil reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 10 de Maio de 2019.

VIGÊNCIA: 12 meses.


