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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

REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL
O Velório Municipal de Ma-

rinópolis foi reformado para 
oferecer melhores condições às 
pessoas que utilizam para velar 
seus entes.

Acreditamos que essa seja uma 

maneira do executivo municipal 
mostrar respeito aos que estão no 
local em um momento tão difícil.

Segundo a administração essa 
reforma já era solicitada pela po-
pulação há muitos anos e agora 

com aval do prefeito Joaquim 
Peres a obra foi executada.

Foi realizada pintura total do 
prédio, adaptação estrutural, 
manutenção e trocas elétricas, 
além de problemas de infiltração 

corrigidos.
Agradecemos a administração 

municipal, todos os funcionários 
envolvidos e a câmara municipal 
pela parceria e luta pelo conforto 
dos munícipes de Marinópolis.

MARINÓPOLIS

A empresa Delícias do Porco 
foi visitada pelos representantes 
da Associação Comercial no dia 
18/10 para tratarem de um assun-
to que não é comum na rotina da 
entidade.

Depois de unirem forças com 
os Vereadores Vilson de Dalas e 
Tomate a Associação Comercial 
ressaltou para os proprietários 
da empresa o quanto é impor-

tante para Palmeira D’Oeste 
à permanência da empresa no 
município.

Há tempos o Vereador Vilson 
de Dalas e Tomate já tratavam 
desse assunto junto aos empre-
sários e agora, com a chegada 
da Associação Comercial, fi-
cou definido que a empresa 
FICARÁ EM PALMEIRA 
D’OESTE.

O empresa, representada pelo 
Sr.  Jefferson Sestari afirmou que 
a transferência para Fernandópo-
lis será realizada normalmente, 
contudo, devido aos pedidos 
dos Vereadores, eles irão criar 
um setor de DEFUMADOS e 
manterá as famílias trabalhando 
na empresa.

A empresa se enche de esperan-
ça com funcionários do legislativo 

que buscam somar e pensam no 
seu município em PRIMEIRO 
LUGAR.

Agradecemos a presença dos 
representantes da Associação Co-
mercial, Celso Curti e Dim Polai-
ne, Além, claro! Aos vereadores 
Vilson de Dalas e Tomate.

Palmeira D’Oeste encontrará o 
progresso com pessoas que bus-
cam somar e não diminuir.

PARCERIAS QUE CONSTROEM
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ESTRADAS RURAIS - PALMEIRA D’OESTE
SERÃO 6 QUILÔMETROS DE ESTRADA.

Mais uma vez o Prefeito Dodô 
foi pessoalmente checar o an-
damento de obras em Estradas 
Rurais.

Desta vez foi no Bairro Espirito 
Santo e serão 6 QUILÔMETROS 
DE ESTRADA. 

Os trabalhos serão acompa-
nhados pelo Fiscal da Prefeitura 
e pelo próprio prefeito durante 
as obras

Melhorias como, conservação, 
quebra de barrancos, nivelamento 
para controle do escoamento da 
água e “bigodes”, fazem parte 
das atividades realizadas pelo 
maquinário da prefeitura.

Desde o início de seus traba-
lhos o Prefeito Dodô continua 
mostrando muita preocupação 
com as estradas rurais e quem 
mora na zona rural tem observado 
máquinas trabalhando próximo 
de sua propriedade. 

Em outra oportunidade prefeito 
no disse que, pra ele “...estradas 
rurais não ligam apenas a proprie-
dade rural ao município urbano, 
mas sim, leva itens de consumo 
altamente necessários para nos-
so dia a dia, principalmente para 
nossa mesa...”

Parabenizamos o trabalho dos 
funcionários municipais coman-
dado pelo fi scal Léo, ao prefeito, 
aos vereadores, proprietários 
rurais que cedem o espaço de 
sua terra para a obra e todos os 
envolvidos que contribuem de 
alguma maneira.

PREFEITO DE SANTA FÉ DO SUL 
VISITA SÃO FRANCISCO

Por: Anderson Pimenta
O prefeito da Estância Turística 

de Santa Fé do Sul-SP, Ademir 
Maschio, esteve visitando o mu-
nicípio de São Francisco, onde 
foi recebido no Paço Municipal 
Edson Stelut (Sede da Prefei-
tura).

Oportunidade onde os prefei-
tos trocaram informações perti-
nentes à administração pública 
e sobre a gravidade nosso atual 
momento político econômico.

Prefeito Ademir, parabenizou 
o prefeito Maurício pelo bom 
trabalho que realiza cuidando da 
bela São Francisco e sua popula-
ção e fi nalizou dizendo:

“Maurício é o prefeito das 
grandes conquistas, foi o prefeito 
da região que mais conquistou 
juntos aos governos estadual e 
federal. Aproveito para convi-

região. O Maschio é o prefeito 
das inovações, das grandes trans-
formações” (Prefeito Maurício). 

O prefeito Maurício, confi rmou 
presença na inauguração da deco-
ração natalina de Santa Fé do Sul 
e retribuiu o convite convidando 
o prefeito Ademir Maschio para 
prestigiar com sua presença no 1º 
Moto Rock in São Francisco que 
acontecerá nos dias 13, 14 e 15 
de dezembro desse ano de 2019. 

Foto: Foto: Maurício Honó-
rio de Carvalho (prefeito de São 
Francisco) e Ademir Maschio 
(prefeito da Estância Turística 
de Santa Fé do Sul).

PREFEITURA DO MUNICÍ-
PIO DE SÃO FRANCISCO SP.

Visite nosso site: http://saofran-
cisco.sp.gov.br/

GOVERNO DO POVO - CI-
DADE FELIZ 

dar toda São Francisco e região 
para a inauguração da decoração 
natalina da nossa Estância Tu-
rística de Santa Fé do Sul que 
acontecerá no dia 15 de novem-
bro próximo” (Prefeito Ademir).  

Por sua vez o prefeito Maurício 
Honório de Carvalho, disse:

 “A população de Santa Fé do 
Sul está de parabéns por eleger o 
Ademir Maschio para prefeito, 
foi um avanço, surge aqui uma 
nova liderança regional que 
poderá fazer muito não só pela 
Estância Turística de Santa Fé 
do Sul, mas sim por toda nossa 
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Nesta última sexta-feira 27/09/2019 tivemos a tradicio-
nal Tarde Sertaneja de Palmeira D’Oeste onde diferentes 
municípios se encontram em nosso centro cultural para 
cantar e se divertir. O prefeito Dodô participou dando 

abertura ao evento e a coordenadora do CRAS Marcela 
narrou todo o conteúdo. A primeira Dama Andréa presti-
giou e permaneceu durante todo o evento. Tanto para quem 
assiste quanto para quem participa o evento é realmente 

emocionante e contagiante. Fica muito mais fácil entender 
a expressão “Melhor Idade” quando vemos os sorrisos nos 
rostos dos presentes. Nestes eventos a professora Priscila 
resgata junto aos idosos a trajetória do musica sertaneja 

de forma cantada. Parabenizamos a todos os funcionários 
que participam e colaboram de alguma forma!

Confi ram algumas fotos dessa maravilhosa tarde ser-
taneja.

TARDE SERTANEJA PALMEIRA D’OESTE

Câmara Municipal de São Francisco realiza 
Sessão Solene de entrega de honrarias
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Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

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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EM #LIVE DO DETRAN/SP, MÉDICO DO HC DÁ 
DICAS DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS

Marcelo Rosa de Rezende afirma que a maioria das mortes no trânsito é resultado do comportamento imprudente
O médico Marcelo Rosa de Re-

zende, do Instituto de Ortopedia 
e Traumatologia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São 
Paulo (USP), não tem dúvi-
das: as mortes e lesões graves 
sofridas pelos motociclistas 
são resultado, na maior parte 
dos casos, do comportamento 
irresponsável no trânsito.

Motociclista, Rezende par-
ticipou nesta terça-feira (24) 
da #live organizada pelo De-
tran.SP sobre como conduzir 
uma moto em segurança. Foi 
a última transmissão feita 
pelo Facebook da série rea-
lizada pelo órgão em parceria 
com o Hospital das Clínicas 
acerca de saúde no trânsito.

“O comportamento mais 
grave de um motociclista é 

não entender o veículo que 
está usando. A moto é um ve-
ículo bom, ágil, econômico, 
que ajuda muito no transpor-
te nas grandes cidades. Mas 
é preciso saber que se trata 
de um mecanismo extrema-
mente frágil”, diz.

No Estado de São Paulo, 
34% das vítimas de trânsito 
são motociclistas, de acordo 
com dados do Infosiga SP, 
sistema de dados do Governo 
de São Paulo que traz men-
salmente informações sobre 
acidentes.

Nas conversas do dia a dia 
com pacientes vítimas de 
traumas graves, Rezende diz 
perceber que muitos não têm 
noção a respeito dos compor-
tamentos imprudentes que 
adotam.  Segundo ele, prati-

dicina da USP e citada pelo 
especialista durante a #live, 
os homens (92%) com idade 
média de 30 anos são as prin-
cipais vítimas de acidentes 
com motocicletas.

“O jovem tem um ímpeto 
maior, quer mostrar as habili-
dades, mas é preciso lembrar 
que moto não é para isso. No 
trânsito, é preciso dirigir de 
uma forma absolutamente 
segura”, defende.  

Principais traumas e lesões
Na cidade de São Paulo, 

onde os motociclistas utili-
zam os corredores de trânsi-
to, são comuns as colisões 
laterais, em que os membros 
inferiores são atingidos. De 
acordo com Rezende, o HC 
recebe muitas vítimas de fra-
turas expostas nos membros 

inferiores e são frequentes as 
amputações.

Outra situação comum é 
a projeção do motociclis-
ta, o que causa traumas nos 
membros superiores, fraturas 
graves, lesões na coluna e 
traumas crânio-encefálicos. 
“Infelizmente, os maiores 
doadores de órgãos são os 
motociclistas. É uma estatís-
tica muito triste”, lamenta.

Motociclistas vítimas de 
acidentes costumam ficar 
longos períodos internados 
em recuperação. A pesquisa feita 
USP mostra que, do total de en-
trevistados, apenas 20% tiveram 
alta após antes de seis meses de 
internação e 80% permaneciam 
em tratamento, com limitações 
funcionais e sequelas (30% delas 
definitivas).

camente todos afirmam que 
não provocaram os acidentes.

Entre os principais com-
portamentos imprudentes, 
o médico destaca o excesso 
de velocidade como o mais 
perigoso. E nesse contexto, 
os entregadores de comida in-
tegram um grupo de alto ris-

co, segundo Rezende. “Eles 
deveriam cumprir um tempo 
mínimo nos trajetos, sem se 
arriscar tanto.”

Juventude
De acordo com a pesquisa 

“Causas de Acidentes com 
Motociclistas”, realizada em 
2013 pela Faculdade de Me-

O que há de especial no Templo da 
Boa Vontade (TBV)? Por que o local 
atrai gente de tantas partes do Brasil 
e do mundo? Situado no coração 
do Brasil, o Templo da Paz, como 
também é conhecido, é um ícone 
místico e espaço dedicado à Espiri-
tualidade Ecumênica. Suas portas 
permanecem abertas dia e noite para 
atender peregrinos e visitantes em 
busca de um local para orar ou me-
ditar livremente, conforme a crença 
de cada um. Segundo dados oficiais 
da Secretaria de Estado de Turis-
mo do Distrito Federal (Setur-DF), 
anualmente, mais de um milhão de 
pessoas visitam o monumento.

Conectando com boas energias
No TBV, o sentimento de paz é 

todo o tempo lembrado pelas pessoas 
que frequentam o local. É comum os 
peregrinos surpreenderem-se a cada 
ambiente visitado. Em 2013, por 
exemplo, a guitarrista Bibi McGill, 
da equipe da cantora norte-america-
na Beyoncé, aproveitando a agenda 
de shows da artista no Brasil, esteve 
na Pirâmide da Paz: “É exatamente 
o que precisava para trazer paz para 
minha vida, para trazer purificação e 
um pouco de cura e tranquilidade. Ao 
caminhar na parte escura [da espiral, 
na Nave do TBV], fiquei pensando 
no meu crescimento, do que quero 
me libertar, em que quero mudar. Ao 
chegar no centro, conectei-me com 
a energia do Céu, com a energia da 
Terra, e trouxe isso para o meu cora-
ção. Depois, caminhei na parte clara, 
saindo da espiral mais leve e muito 
conectada” declarou a guitarrista, 
que postou várias fotos da visita em 
sua conta nas redes sociais.

Outros integrantes da equipe de 
Beyoncé acompanharam Bibi na 
visita ao monumento. O cinegrafista 

Templo da Boa Vontade — uma energia extraordinária que ultrapassa fronteiras
para montar um espaço semelhante 
na casa dela.

“O Mistério de Deus Revelado”
A Pirâmide das Almas Benditas 

também recebeu a visita do músico, 
cantor e compositor Robert Plant, 
que foi vocalista da banda britânica 
Led Zeppelin. Considerado um dos 
grandes astros do rock, Plant foi ao 
Templo da Boa Vontade para meditar 
antes de uma apresentação na capital 
federal. Ele estava acompanhado 
por produtores e integrantes de seu 
atual grupo, The Sensational Space 
Shifters. Na ocasião, afirmou que 
muito ouviu falar da Pirâmide da 
Paz, por isso fez questão de conhe-
cer o monumento na primeira visita 
dele à capital do Brasil. No TBV, o 
cantor percorreu todos os ambientes 
e, diante da Mandala, repetiu o ritual 
dos peregrinos, estendendo as mãos 
à frente da obra, para refletir e orar. 
Utilizando a câmera do celular, o ro-
queiro fotografou a inscrição situada 
no Salão Nobre que traz este pensa-
mento do fundador do TBV, José de 
Paiva Netto: “Se há noite escura, 
também existe manhã radiante”. 

Depois de caminhar pela espiral e 
observar o Cristal Sagrado, o cantor 
destacou a qualidade da música am-
biente da Nave do TBV, que favorece 
a meditação. Naquele instante, os 
peregrinos ouviam as composições 
do Oratório O Mistério de Deus Re-
velado, de autoria do compositor 
Paiva Netto. Sabendo disso, Plant 
perguntou, então, como conseguiria 
aquele CD. Em seguida, com o disco 
em mãos, simpaticamente brincou: 
“Posso tocá-las no meu show?”.

Sonho que se tornou realidade
O fundador da Legião da Boa 

Vontade (LBV), Alziro Zarur (1914-
1979), sonhou um dia erguer um 

Douglas Porter, a trompetista Crystal 
Ravél Torres e o fotógrafo Robin 
Harper percorreram os ambientes e 
registraram imagens. Todos se mos-
traram fascinados com a referência 
à Espiritualidade Ecumênica em um 
local onde pessoas de todas as classes 
sociais, etnias, religiões e filosofias 
de vida são recebidas de braços aber-
tos. Na opinião de Crystal Torres, 
que, por conta da profissão, já viajou 
por muitos países, é possível sentir no 
Templo da Boa Vontade uma energia 
extraordinária. Segundo ela, a expe-
riência deixou uma forte impressão. 

“O Templo [da Boa Vontade] é mui-
to mágico, muito espiritual. É um 
lugar lindo para visitar, alcançar o 
equilíbrio e reorientar-se espiritual-
mente. Gostei muito do encontro de 
ideologias e de culturas religiosas, 
porque, no final das contas, Deus é 
Amor. A maior lição que eu aprendi 
é que não importa onde você está, 
Deus é Amor, pois Deus se expressa 
das mais diferentes formas. É muito 
bonito ver tudo isso presente em um 
único lugar.” A visita ao TBV foi tão 
marcante, que Crystal resolveu bus-
car inspiração na ambiência do lugar 

templo do ecumenismo, aberto a 
todas as pessoas que buscassem paz 
e um encontro consigo mesmas e 
com a espiritualidade. Em vida, o 
saudoso jornalista, radialista e poeta 
carioca anunciou o elevado propó-
sito de construir o Templo da Boa 
Vontade na capital do Brasil. Seu 
fiel sucessor, o jornalista, radialista 
e escritor José de Paiva Netto, não 
economizou esforços para concre-
tizar esse ideal. Em 1985, durante 
memorável congresso legionário 
dedicado às mulheres, em Belo Ho-
rizonte/MG, convocou o povo, que 
prontamente atendeu ao chamado. 
“Promessa que o nosso amigo (Za-
rur) fez é uma promessa nossa. Ele 
disse que a LBV daria ao Brasil um 
templo onde as pessoas realmente 
confraternizariam. Para construí-lo, 
nossa principal ferramenta será a Fé 
Realizante, e essa Fé os legionários, 
principalmente as mulheres, têm so-

bejamente...”, afirmou Paiva Netto.
Há 30 anos, o Templo da Boa Von-

tade cumpre o papel de acolher todos 
que, nos desafios da vida, precisam 
de um momento de reflexão. “Se há 
necessidade de um teto para as pessoas 
se protegerem das intempéries atmos-
féricas, urgente se faz um local que as 
abrigue das tormentas do sentimento, 
esquecidas as suas diferenças religio-
sas, ideológicas, políticas, econômicas, 
de modo a se refazerem espiritualmen-
te, descansando das procelas íntimas. 
Todo mundo tem uma dor que não con-
ta a ninguém, desde o mais poderoso ao 
mais simples dos homens, até mesmo 
os Irmãos ateus”, destaca o fundador 
do Templo do Ecumenismo Divino.

Participe das comemorações dos 
30 anos do Templo da Boa Vontade!

Quadra 915 Sul — Brasília/DF — 
Confira a programação acessando: 
www.amigosdotbv.org.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
Processo nº009 - 13/09/2019
Ref. Aposentadoria Especial
Interessado: ADELSON MARIANO DE BRITO

Decisão        
 

ADELSON MARIANO DE BRITO, já qualificado nos autos, 
pleiteou sua Aposentadoria Especial, uma vez que o requerente 
apresentou todos os documentos comprobatórios da condição 
de segurado o que corroborou para a concessão do beneficio.

 
processo está devidamente autuado com os documentos 

comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade 
da concessão do beneficio Especial. 

É o relatório.

Decido. A Aposentadoria Especial é procedente visto que está 
devidamente comprovado pelos documentos constantes nos 
autos que o servidor completou todos os requisitos necessários, 
fazendo jus ao benefício com proventos proporcionais , estando 
assim de acordo com o disposto na Lei Complementar Municipal 
nº. 05/2012.

 
Publique. Registre. Intime-se
           
D’ Oeste, (SP), 13 de Setembro de 2019.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA ÚNICAVARA ÚNICARUA XV DE NOVEMBRO, 4871VARA 
ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICACOMARCA DE 
PALMEIRA D'OESTE
FORO DE PALMEIRA D'OESTE
VARA ÚNICA
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000882-59.2015.8.26.0414 - Ordem 619/2015
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA

Justiça Gratuita

Vara ÚnicaVara Única
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0000882-59.2015.8.26.0414

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira D'Oeste, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rafael Salomão Oliveira, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando o imóvel denominado parte do lote 12 da quadra 22, situado com frente 
para a Rua Rio de Janeiro, medindo 10 metros de frente e fundos por 14,5 metros na linha da 
frente aos fundos, contendo como benfeitoria uma casa de alvenaria de tijolos coberta com telhas 
romanas e telhas onduladas, com 108,74 m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, área 
de serviço, alpendre com garagem, devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal de São 
Francisco sob nº 000296-00, e registrado no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Palmeira d'Oeste sob nº 5819, tendo em face do arrolamento de bens deixados pelos falecimentos 
de Alcides do Amaral Mendonça e Anna Odette Siqueira de Mendonça, passado a ser tão somente 
do herdeiro Alcides do Amaral Mendonça e sua esposa Rita Miriam Berto do Amaral Mendonça. 
A autora ajuizou a ação alegando posse mansa e pacífica há quase 23 anos, portanto no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Palmeira D'oeste, aos 16 de março de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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

“Amarás o teu próximo como a ti mesmo”
Refletindo sobre a socieda-

de em que vivemos, podemos 
concluir que estamos passando 
por grandes desafios sociais e 
religiosos. O ser humano está se 
tornado totalmente indiferente 
com o próximo. Mas, quem é 
o nosso próximo? Essa mesma 
pergunta um doutor da lei a fez 
a Jesus.

Jesus respondeu-lhe usando 
uma simples parábola, a do “Bom 
Samaritano”, para explicar quem 
é o próximo. Um homem que 
descia de Jerusalém para Jericó 
e caiu nas mãos de assaltantes 
que lhe arrancaram tudo, espan-
caram-no e o deixaram ferido. 
Passou um sacerdote, viu aquele 
homem caído e seguiu adiante 
por outro lado do caminho. As-
sim também um levita. Por fim, 
passou um samaritano, viu aquele 
homem caído, teve compaixão e 
ajudo-o, cuidando de suas feridas 
(cf. Lc 10, 29-37).

A pergunta que parece óbvia, 
“quem é o meu próximo? ”, Jesus 
no-la apresenta de forma diferen-
te: como nós fazermos próximos 
de nossos irmãos e irmãs? Nós 
todos, sobretudo as novas gera-
ções, excessivamente envolvidas 
com as novas tecnologias, esta-
mos tendo sensibilidade uns para 

com os outros e construindo uma 
coexistência saudável?

Podemos levantar muitas per-
guntas e ter bons ideais, mas é ne-
cessário agir, estar junto e cuidar, 
ou melhor, se colocar a lavar os 
pés uns dos outros (cf. Jo 13, 14), 
seguindo o exemplo de Cristo. A 
Campanha da Fraternidade deste 
ano, vem nos mostrar caminhos 
para vivermos a caridade de forma 
mais coletiva, tendo como tema as 
“Políticas Públicas”. Como cida-
dãos que somos, temos que estar a 
serviço da coletividade, seguindo 
o exemplo do “Bom Samaritano”.

Com o Sínodo para a Amazô-
nia, convocado pelo Papa Fran-
cisco, que está ocorrendo de 6 a 
27 deste mês, a Igreja Católica 
está dando um belo exemplo 
de atenção aos povos sofridos 
da Amazônia. Este Sínodo tem 
como objetivo olhar para nos-
sos irmãos e irmãs que acabam 
vivendo sem dignidade e que 
precisam de cuidados e, assim, 
valorizar as culturas indígenas e 
de outros povos que ali vivem, 
que se sentes excluídos da so-
ciedade; e olhar também para o 
nosso meio ambiente, que está 
sendo degradado. 

Por isso, o Sínodo está tratando 
a Amazônia sob o ponto de vista 

da ecologia integral. Que este Sí-
nodo possa nos ajudar a ter um 
novo olhar com relação aos nossos 
irmãos e irmãs da Amazônia, a 
exemplo do “Bom Samaritano”, 
e assim podemos honrar o manda-
mento que Cristo nos deixou: amar 
o próximo com a nós mesmos.

Jesus conclui a parábola di-
zendo ao doutor da lei: “Qual 
dos três, em tua opinião, foi o 
próximo do homem que caiu 
nas mãos dos assaltantes? Ele 
respondeu: Aquele que usou 
de misericórdia para com ele; 
Jesus então lhe disse: ‘Vai, e 

também tu, faze o mesmo’” (Lc 
10, 36-37). 

Portanto, precisamos olhar o 
nosso próximo com caridade e 
esperança, para podermos ter um 
bom futuro, seguindo exemplo 
do “Bom Samaritano” que aju-
dou aquele irmão caído à beira 
do caminho, pois precisamos ser 
“misericordiosos como Deus Pai 
é misericordioso” (Lc 6, 36). 

André Aparecido Matanovich
Seminarista e estudante de 

Teologia da Diocese de Jales 
17/10/2019.

STF, TÓFFOLI E A PRISÃO EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA

Se nada mudar, o Supremo 
Tribunal Federal deverá decidir 
nesta quinta-feira (17) sobre a 
prisão (ou não) dos condenados 
em segunda instância. A definição 
poderá alterar a jurisprudência 
e levar à libertação de 170 mil 
condenados nesta situação em 
todo o país. Porém, o grande 
indutor dessa mobilização é o 
ex-presidente Lula, preso des-
de 7 de abril do ano passado em 
função da condenação no caso 
do apartamento triplex do Gua-
rujá, em que foi apenado pela 13ª 
Vara Federal de Curitiba, cuja 
sentença teve confirmação no 
TFR-4 (4º Tribunal Federal de 
Recursos). É decisão intrincada, 
já que os cinco ministros tidos 
como “garantistas” da presunção 
de inocência (Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski, Marco 
Aurélio Mello, Celso de Mello 
e Rosa Weber) devem votar pela 
não execução da sentença nesse 
nível do processo, enquanto ou-
tros cinco (Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin, Luiz Fux, Luís 
Barroso e Cármen Lúcia) conti-
nuarão defendendo a prisão dos 
réus assim que se decide o recur-
so de segunda instância. Assim, 
ficará nas mãos do presidente da 

corte, Dias Toffoli, o solitário e 
importante voto de desempate.

O veredito de Toffoli ganha im-
portância e visibilidade. Existem 
abalizadas opiniões tanto para um 
quanto ao outro lado da questão. 
A suprema corte e seus ministros 
sofrem severo ataque e pressões 
de todos os lados. As redes so-
ciais, nova e influente tribuna da 
sociedade, trazem pronunciamen-
tos que vão desde a defesa contra 
ou a favor até a temerária inter-
venção militar com o fechamento 
do STF e, também, do Congresso 
Nacional. O momento exige mui-
ta reflexão e grandeza. O melhor 
é fortalecer e manter respeitáveis 

as instituições em vez de bani-las. 
Assim preceitua a democracia.

Apesar de sua reconhecida 
notoriedade no cenário nacional, 
Lula não deveria ser o motivador 
de um quadro crítico como esse. 
Qualquer decisão – que o bene-
ficie ou penalize – merecerá as 
críticas dos divergentes; a crítica 
é garantida, vindo de um lado ou 
do outro. Logo, o que se espera 
das autoridades e dos poderes é 
serenidade e até uma certa dose 
de patriotismo. Que os ministros 
do STF, ao decidirem a questão 
mirem exclusivamente o viés da 
justiça efetiva e, sem se preocupar 
que sejam os diretos beneficiados 

ou prejudicados, decidam pelo que 
for melhor ao país e sirva à efetiva 
prática da Justiça.

Uns pregam o direito de o réu 
defender-se em liberdade até a 
condenação transitada em julga-
do. Outros advertem que isso leva 
à impunidade dos que têm dinhei-
ro para pagar bons advogados e 
abusar de recursos protelatórios. 
Aí reside o problema. Que Deus 
ilumine os responsáveis pela de-
cisão e todos pensem exclusiva-
mente no País, jamais em réus, 
interesses ou ideologias...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

No dia 12 de dezembro, com 
direção do Cerimonialista José 
Fernandes, a Câmara Municipal 
de São Francisco realizou a Pri-
meira Sessão Solene do ano de 
2019. Na ocasião, foi entregue a 
homenagem intitulada “Educador 
Nota Mil”, referente ao Decreto 
Legislativo 01/2019, que Institui 
o Título de Honraria “EDUCA-
DOR NOTA 1000” e dá outras 
providências, aprovado por todos 
os vereadores da casa; e Moção de 
aplausos 01/2019, que Congratula 
com aplausos aos idosos do muni-

cípio de São Francisco, Estado de 
São Paulo, participantes do Centro 
de Convivência do Idoso-CCI pela 
brilhante participação nos Jogos 
Regionais do Idoso/JORI, bem 
como, pela dedicação no desen-
volvimento das atividades inerentes 
a terceira idade e também a equipe 
técnica e multidisciplinar responsá-
vel pelo setor.

Representando os professores da 
EMEIF, a professora escolhida para 
receber a homenagem foi a Valde-
nice Aparecida Merlotto dos Santos 
popularmente comhecida como “Tia 

Val”, que fez um agradecimento 
aos vereadores pela homenagem 
e dividiu a conquista com Sua Fa-
mília, seus alunos e toda a equipe 
da EMEIF.

A Professora Luciana Apare-
cida Pimenta foi a escolhida pela 
Escola Oscar Antônio da Costa e 
agradeceu a todos os vereadores 
pela iniciativa, compartilhou a 
homenagem com todos o colegas 
de trabalho e agradeceu a Diretora 
Ivonete Domingos de Freitas, pela 
parceria e pelo voto de confiança 
que sempre recebeu.

Para representar os idosos que fre-
qüentam o Centro de Convivência 
do Idoso – CCI, assim como toda 
a equipe multidisciplinar respon-
sável pelo setor, esteve presente a  
Presidente do Fundo Social, Marta 
Denisia de Gouvêa, que em nome de 
todos os homenageados, agradeceu 
o reconhecimento que receberam 
dos vereadores.

Para fechar a noite de homena-
gens, os vereadores usaram a tribuna 
para agradecer a presença de todos 
e enaltecer os homenageados pelo 
trabalho realizado no município.

VEREADOR ESPANHOL É ELEITO PRESIDENTE 
DA CÂMARA DE APARECIDA d’OESTE

O vereador Angelo 
Luis Sanches Rubinho 
(PTB), o “Espanhol”, 
foi eleito para presidir 
o Legislativo em 2020. 
Espanhol é funcioná-
rio público de carreira 
e coordena as ações do 
PTB na Região de Ja-
les.

A composição da 
Mesa Diretora para o 
ano que vem ficou as-
sim constituída:

Presidente: Angelo 
Luis Sanches Rubinho 
(PTB)

Vice-presidente: 
Valter Moreira Bon-
fim (PSB)

1ª. Secretária: Catia 
Luiza Fante (DEM)

2º. Secretário: Fabio 
Marcelino Rodrigues 
(DEM)
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NENHUM DIREITO A MENOS
É O QUE PRECISAMOS CELEBRAR E RECONQUISTAR

No dia10 de dezembro cele-
bramos o “Dia Internacional dos 
Direitos Humanos”. Os Direitos 
Humanos transmitem uma ideia 
muito simples, mas também muito 
valiosa e poderosa: “que TODOS 
os seres humanos têm os mesmos 
direitos e liberdades fundamen-
tais”. 

Os países membros da ONU 
adotaram em 1948 a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, 
que lista todos os direitos básicos 
que qualquer pessoa precisa ter 
assegurado para ter uma vida 
digna. São, pelo menos, 30 arti-
gos defendendo, por exemplo: 
a integridade física, a liberda-
de, a segurança, a educação, o 
trabalho livre, um nível de vida 
suficiente pra poder morar e se 
alimentar. A finalidade do do-
cumento foi promover a orga-
nização de princípios sobre a 
paz e a democracia, bem como 
o fortalecimento dos Direitos 
Humanos. Esta declaração foi 
assinada por 58 estados e alcança 

todos os povos!
Jesus diz: “O que fizerdes a um 

dos meus irmãos pequeninos é 
a mim que o fazeis”, e “Eu vim 
para que todos tenham vida e 
vida em abundância”. Palavras 
que nos chamam a procurar e a 
amar Jesus, sobretudo, nos pe-
quenos. Palavras que nos cha-
mam a conversão do coração 
para atitudes mais humanas e 
isso significa mais paciência, 
justiça, prudência, diálogo, in-
tegridade, dignidade, solidarie-
dade e igualdade. 

No Brasil, por exemplo, a 
desigualdade, infelizmente, é 
uma imensa realidade. Somos o 
8º país mais desigual do mundo, 
o 3º em concentração de renda e 
com um salário “mínimo”, esta-
belecido em 1 de janeiro de 2019, 
de R$ 998,00 com gastos diários 
de R$ 33.26. No entanto, quando 
alguém ou, até mesmo, a Igreja 
começa a defender os Direitos 
Humanos, geralmente, outras 
pessoas surgem com acusações 

de “esquerdista”, “comunista”, 
e não é bem por aí. Polarização 
não é solução. É melhor construir 
pontes e apostar no diálogo, pois 
um país polarizado é um país que 
não dialoga e todos sofrem com 
isso. 

Todos os seres humanos nas-
cem livres e iguais em dignidade 
e direitos. Quer dizer, isso vale 
pra qualquer pessoa em qualquer 
canto do mundo. A violação de 
qualquer um desses direitos cor-
roem os princípios que protegem 
a todos seja de “esquerda” ou “di-
reita”. Quando a gente entende do 
que se trata notamos que defender 
os Direitos Humanos é um dever 
de todos e que a violação destes 
direitos enfraquece a democracia 
e quem sofre com isso é toda a 
sociedade.  

Então, entre nós, como ser 
contra uma coisa que defende os 
NOSSOS direitos de viver em 
dignidade e felicidade? Neste 
sentido a Igreja apresenta a sua 
“Doutrina Social” que pode aju-

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

dar muito as pessoas a fazerem a 
revolução do amor, da justiça e 
igualdade se tornarem realidade 
em muitas partes deste tortura-
do planeta. Afinal, o mundo não 
pode continuar como está. NE-
NHUM DIREITO A MENOS 
é o que precisamos celebrar e 
reconquistar!

por Pe. José Antonio Soares
Diocese de Jales/SP.

Nosso dezembro está cheio 
de boas notícias e vamos contar 
para todos o que veio e o que está 
vindo por ai! A preocupação com 
a administração municipal tem 
feito com que o Prefeito Dodô tra-
balhe intensamente por nosso 
município e como resultado, 
temos uma grande quantidade 
de benefícios e benfeitorias na 
cidade, confira:

De início, anunciamos a 
reforma completa da Escola 
Minervina Bárbara Cardoso, 
nossa EMEI. Faremos um tra-
balho como o que foi realizado 
na escola Disnei. A escola re-
ceberá melhoras no detalhe e 
ficará tão bonita como nunca! 
A educação é uma das bases 
fortes da atual gestão e uma 
escola impecável será o resul-
tado dessa preocupação.

Já assinamos um convênio 
para compra de uma nova Pá 
Carregadeira que deixará nos-
so projeto junto às estradas 
rurais do município mais com-
pleta! Equipe comprometida 
e que promete destaque em 
2020! Neste ano motivamos 
a equipe e os resultados vem 
aparecendo mais positivamen-
te, inclusive, deixamos aqui 
nosso forte abraço para todos!

Já realizamos uma licitação 
para recape de ruas da nossa 
cidade que será executado 
agora em janeiro de 2020 no 
valor de 252 mil reais! E vem 
mais recape por ai!!

Iniciamos uma nova lici-
tação para Pavimentação e 

Recap no valor de 456 mil 
reais, mas, não paramos por 
ai... ainda vem mais recap e 
pavimentação por ai!!

Assinamos um convênio no 
valor de 650 mil reais para 
pavimentação do Parque In-
dustrial de Palmeira D’Oeste 
e desta forma conseguimos 
vislumbrar crescimento e pro-
gresso industrial!

Convênio assinado para cons-
trução do Minicampo na Cohab, 
João José Dias! Viva o Esporte!

AGORA SIM faremos a 
assinatura do convênio do 
MIT-Município de Interesse 
Turístico e com esse recurso 
construiremos quiosques, área 
de lazer e banheiros na Prainha 
de Dalas no padrão da que ve-
mos em Águas Claras, bairro de 

Santa Fé do Sul.
Palmeira D’Oeste está rece-

bendo o respeito que merece e 
nosso prefeito Dodô está fazendo 
acontecer! Queremos agradecê-lo 
e parabeniza-lo pelo trabalho, as-
sim como também agradecemos a 
Câmara Municipal e Funcionários 
da prefeitura que desempenham 
papel fundamental em todo pro-
jeto! Gratidão!

NOSSO BOM DEZEMBRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.745, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019.
DISPÕE SOBRE INCLUSÃO DE ÁREA NO PERÍMETRO 

URBANO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’OESTE-SP, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 
Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, 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 incluído no perímetro urbano da sede do município 
de Palmeira d’Oeste-SP, um imóvel rural, de formato irregular, de-
nominado Chácara Boa Esperança, situado nesta cidade, distrito 
e comarca de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, com uma 
área superficial total de 2.422,710 metros quadrados de terras, 
objeto da matricula n.º 8608, do Registro de Imóveis local, de 
propriedade de Rodrigo Hernane Scapin, dentro dos seguintes 
rumos, distâncias e confrontações: Inicia-se em um marco cra-
vado nas terras de Rodrigo Hernane Scapin (Mat. 8.608), com 
terras de Durvalino Secafim, segue confrontando com a proprie-
dade de Durvalino Secafim com o rumo de 30º52’57,10” NW e 
distância de 24,89 metros. Deflete à direita e segue confrontando 
a esquerda com a área Remanescente de Rodrigo Hernane 
Scapin (Mat.8.608), com o rumo de 75º12’07,85” NE e distância 
de 99,76 metros. Deflete a direita confrontando a esquerda com 
terras de Luiz Cláudio Verdum Serra, com o rumo de 34º19’22” SE 
e distância de 25,76 metros, até o marco M.04. Deflete a direita 
e segue confrontando a esquerda com a Gleba “B” de Rodrigo 
Hernane Escapin (Mat. 8.608), com o rumo  de 75º24’35,04” SW 
e distância de 101,45 metros até o marco onde deu inicio esse 
levantamento.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OES-
TE-SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.746, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019.
DISPÕE  SOBRE DESAFETAÇÃO DE ÁREA QUE ESPECIFI-

CA E  DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 

Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,  
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL, POR SEUS REPRE-
SENTANTES, APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A 
SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica desafetado da classe de imóvel considerado como 
Sistema de Lazer e transferido para a categoria de bem domi-
nial, um imóvel localizado no Conjunto Habitacional João José 
Dias”, com área de 218,12 metros quadrados de terras, objeto da 
Matricula n.º 14.954, de propriedade da Prefeitura Municipal de 
Palmeira d’Oeste-SP, originário da CRHIS – Companhia Regional 
de Habitações de Interesse Social, com os seguintes limites e 
confrontações:

“Um imóvel urbano, de formato irregular, sem benfeitorias, 
designado por Gleba “C” do Sistema de Lazer do Conjunto Habi-
tacional João José Dias, situado nesta cidade, distrito, município 
e comarca de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, com área 
de 218,12 metros quadrados de terras, dentro do seguinte rotei-
ro: a referida gleba é delimitada por um polígono irregular cuja 
descrição se inicia no marco 02, onde desse marco segue até 
o marco 03 do rumo 57º03’22” NW, confrontando-se com a pro-
priedade de Mitra Diocesana de Jales – Paróquia Santa Luzia de 
Palmeira d’Oeste-SP (matricula 11.187) numa extensão de 18,99 
metros; do marco 03 segue até o marco 13 no rumo 33º34’31” 
NE, confrontando-se com a Gleba “A” (matricula 14.952) numa 
extensão de 16,90 metros; do marco 13 segue até o marco 12 no 
rumo de 58º29’10” SE, confrontando-se com a Gleba “A” (matri-
cula 14.952) numa extensão de 4,61 metros; do marco 12 segue 
até o marco 11 no rumo 11º24’02” SE, confrontando-se com a 
Gleba “A” (matricula 14.952) numa extensão de 20,33 metros, 
onde finalmente do marco 11 segue até o marco 02 (início da 
descrição) no rumo 33º18’34” SW, confrontando-se com a Gleba 
“A” (matricula 14.952) numa extensão de 2,47 metros, fechando 
assim o polígono”.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINTE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OES-

TE-SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.747, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019.
DISPÕE  SOBRE DESAFETAÇÃO DE ÁREA QUE ESPECIFI-

CA E  DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 

Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,  
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL, POR SEUS REPRE-
SENTANTES, APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A 
SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica desafetado da classe de imóvel considerado como 
Sistema de Lazer e transferido para a categoria de bem domi-
nial, um imóvel localizado no “Conjunto Habitacional João José 
Dias”, com área de 316,45 metros quadrados de terras, objeto da 
Matricula n.º 14.953, de propriedade da Prefeitura Municipal de 
Palmeira d’Oeste-SP, originário da CRHIS – Companhia Regional 
de Habitações de Interesse Social, com os seguintes limites e 
confrontações:

“Um imóvel urbano, de formato irregular, sem benfeitorias, 
designado por Gleba “B” do Sistema de Lazer do Conjunto Habi-
tacional João José Dias, situado nesta cidade, distrito, município 
e comarca de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, com 
área de 316,45 metros quadrados de terras, dentro do seguinte 
roteiro: a referida gleba é delimitada por um polígono irregular 
cuja descrição se inicia no marco 14, onde desse marco segue 
até o marco 04 no rumo 57º03’22” NW, confrontando-se com a 
propriedade de ODR Incorporações Ltda (matricula 12.456) numa 
extensão de 15,57 metros; do marco 04 segue até o marco 05 
no rumo 42º37’37” NE, confrontando-se propriedade de Bento 
Bocalon (sucessor de Valdecir Antônio Lopes) (matricula 10.388) 
numa extensão de 9,50 metros; do marco 05 segue até o marco 
19 no rumo de 45º30’09” NW, confrontando-se com a propriedade 
de Bento Bocalon (sucessor de Valdecir Antônio Lopes) numa 
extensão de 21,42 metros; do marco 19 segue até o marco 18 no 
rumo 42º39’58” NE, confrontando-se com a Gleba “A” (matricula 
14.952) numa extensão de 2,40 metros; do marco 18 segue até 
o marco 17 no rumo 88º07’59” NE, confrontando-se com a Gleba 
“A” (matricula 14.952) numa extensão de 2,67 metros; do marco 
17 segue até o marco 16 no rumo 47º38’52” SE, confrontando-se 
com a Gleba “A” (matricula 14.952) numa extensão de 19,50 

metros; do marco 16 e segue até o marco 15 no rumo 55º54’10” 
SE, confrontando-se com a Gleba “A” (matricula 14.952) numa 
extensão de 15,14 metros; onde finalmente do marco 15 segue 
até o marco 14 (início da descrição) no rumo 41º07’51” SW, con-
frontando-se com a Gleba “A” (matricula 14.952) numa extensão 
de 14,20 metros, fechando assim o polígono”.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINTE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OES-

TE-SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL N.º 2.748, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE 

BENS PÚLICOS  PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO MUNICI-
PAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo, em conformidade com o In-
ciso VII, do Artigo 18, da Lei Orgânica do Município autorizada 
a alienar, mediante licitação, os seguintes bens públicos de sua 
propriedade:-

01 Terreno urbano, com denominação de Gleba “C” do Sistema 
de Lazer – Conjunto Habitacional João José Dias, localizada na 
Rua Francisco Mastrocezare (antiga Rua Seis), objeto da matri-
cula n.º 14.954, do Cartório de Registro de Imóveis de Palmeira 
d’Oeste com as seguintes medidas e confrontações:

“Um imóvel urbano, de formato irregular, sem benfeitorias, 
designado por Gleba “C” do Sistema de Lazer do Conjunto Habi-
tacional João José Dias, situado nesta cidade, distrito, município 
e comarca de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, com área 
de 218,12 metros quadrados de terras, dentro do seguinte rotei-
ro: a referida gleba é delimitada por um polígono irregular cuja 
descrição se inicia no marco 02, onde desse marco segue até 
o marco 03 do rumo 57º03’22” NW, confrontando-se com a pro-
priedade de Mitra Diocesana de Jales – Paróquia Santa Luzia de 
Palmeira d’Oeste-SP (matricula 11.187) numa extensão de 18,99 
metros; do marco 03 segue até o marco 13 no rumo 33º34’31” 
NE, confrontando-se com a Gleba “A” (matricula 14.952) numa 
extensão de 16,90 metros; do marco 13 segue até o marco 12 no 
rumo de 58º29’10” SE, confrontando-se com a Gleba “A” (matri-
cula 14.952) numa extensão de 4,61 metros; do marco 12 segue 
até o marco 11 no rumo 11º24’02” SE, confrontando-se com a 
Gleba “A” (matricula 14.952) numa extensão de 20,33 metros, 
onde finalmente do marco 11 segue até o marco 02 (início da 
descrição) no rumo 33º18’34” SW, confrontando-se com a Gleba 
“A” (matricula 14.952) numa extensão de 2,47 metros, fechando 
assim o polígono”.

01 Terreno urbano, com denominação de Gleba “B” do Sistema 
de Lazer – Conjunto Habitacional João José Dias, localizada na 
Avenida Catanduva, objeto da matricula n.º 14.953, do Cartório 
de Registro de Imóveis de Palmeira d’Oeste com as seguintes 
medidas e confrontações:

“Um imóvel urbano, de formato irregular, sem benfeitorias, 
designado por Gleba “B” do Sistema de Lazer do Conjunto Habi-
tacional João José Dias, situado nesta cidade, distrito, município 
e comarca de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, com 
área de 316,45 metros quadrados de terras, dentro do seguinte 
roteiro: a referida gleba é delimitada por um polígono irregular 
cuja descrição se inicia no marco 14, onde desse marco segue 
até o marco 04 no rumo 57º03’22” NW, confrontando-se com a 
propriedade de ODR Incorporações Ltda (matricula 12.456) numa 
extensão de 15,57 metros; do marco 04 segue até o marco 05 
no rumo 42º37’37” NE, confrontando-se propriedade de Bento 
Bocalon (sucessor de Valdecir Antônio Lopes) (matricula 10.388) 
numa extensão de 9,50 metros; do marco 05 segue até o marco 
19 no rumo de 45º30’09” NW, confrontando-se com a propriedade 
de Bento Bocalon (sucessor de Valdecir Antônio Lopes) numa 
extensão de 21,42 metros; do marco 19 segue até o marco 18 no 
rumo 42º39’58” NE, confrontando-se com a Gleba “A” (matricula 
14.952) numa extensão de 2,40 metros; do marco 18 segue até 
o marco 17 no rumo 88º07’59” NE, confrontando-se com a Gleba 
“A” (matricula 14.952) numa extensão de 2,67 metros; do marco 
17 segue até o marco 16 no rumo 47º38’52” SE, confrontando-se 
com a Gleba “A” (matricula 14.952) numa extensão de 19,50 
metros; do marco 16 e segue até o marco 15 no rumo 55º54’10” 
SE, confrontando-se com a Gleba “A” (matricula 14.952) numa 
extensão de 15,14 metros; onde finalmente do marco 15 segue 
até o marco 14 (início da descrição) no rumo 41º07’51” SW, con-
frontando-se com a Gleba “A” (matricula 14.952) numa extensão 
de 14,20 metros, fechando assim o polígono”.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OES-
TE-SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI COMPLEMENTAR N.º 010, DE 10 DE DEZEMBRO DE 

2019.
“DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DE CARGO NO ANEXO II, QUA-

DRO A, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 004, DE 11 DE SETEM-
BRO DE 2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

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

Artigo 1º - Fica criado no Anexo II, Quadro A (Quadro de Cargos 
em Comissão), provida do seguinte cargo:

- 01 (um) Cargo de Chefe da Divisão de Tributação – Comissão 
– 40 horas semanal, com vencimentos mensais, constantes da 
referência “26”.

Artigo 2º - Através de ato, o Executivo estabelecerá no Anexo II, 
Quadro A (Quadro de Cargos em Comissão), da Lei Complemen-
tar n.º 004, de 11 de setembro de 2009, a criação do cargo, bem 
como no Artigo 33, da referida Lei, a descrição sumária detalhada 
com a especificação do cargo criado.

Artigo 3º - As despesas decorrentes desta Lei onerarão verbas 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ 
OESTE-SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA Nº. 342, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 

Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
RESOLVE, designar a Servidora Municipal, a Senhora LUCÉ-

LIA CRISTINA ZORLON DE OLIVEIRA, portadora da Cédula de 
Identidade RG. Nº. 17.407.360-4, lotada no quadro de pessoal 
desta Prefeitura Municipal no Cargo de Auxiliar de Serviços Ge-
rais, para em caráter excepcional pelo período até 31.12.2020, 
prestar serviços na 232ª Zona Eleitoral de Palmeira d’Oeste, sem 
prejuízos de seus vencimentos e demais vantagens do Cargo, 
bem como, sem ônus para o Tribunal Regional Eleitoral de São 
Paulo, conforme convênio de cooperação celebrado entre o Muni-
cípio de Palmeira d’Oeste e a UNIÃO, que culminou a elaboração 
da Lei Municipal n.º 2.659, de 05/12/2017.

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

REGISTRE-SE       PUBLIQUE-SE     CIENTIFIQUE-SE        
CUMPRE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OES-
TE-SP, 09 DEZEMBRO DE 2019. 

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA Nº. 343, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 

Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
RESOLVE, designar a Servidora Municipal, a Senhora VALÉRIA 

GARCIA FARIA MESCHIARI, portadora da Cédula de Identidade 
RG. nº. 40.573.482-7 e do CPF n.º 225.885.398-23, lotada no 
quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal no Cargo de Auxiliar 
de serviços Gerais, para em caráter excepcional pelo período até 
31.12.2020, prestar serviços na 232ª Zona Eleitoral de Palmeira 
d’Oeste, sem prejuízos de seus vencimentos e demais vantagens 
do Cargo, bem como, sem ônus para o Tribunal Regional Eleito-
ral do Estado de São Paulo, conforme convênio de cooperação 
celebrado entre o Município de Palmeira d’Oeste e a UNIÃO, que 
culminou  a elaboração e promulgação da Lei Municipal n.º 2.659, 
de 05/12/2017.

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

REGISTRE-SE    PUBLIQUE-SE    CIENTIFIQUE-SE              
CUMPRE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OES-
TE-SP, 09 DE DEZEMBRO DE 2019. 

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

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 051/2019
PROCESSO Nº 036/2019
PREGÃO Nº. 020/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP

CONTRATADA: BANCO BRADESCO S.A, inscrita no CNPJ 
sob n.º 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, s/nº, 
Vila Yara, na cidade de Osasco – SP. CEP 06.029-900.

OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a contratação de 
Instituição Financeira para prestação de serviços bancários, 
com exclusividade, necessários ao pagamento dos servidores 
municipais ativos, inativos e pensionistas pelo período de 60 
(sessenta) meses.

VALOR DO CONTRATO: R$ 715.000,00(setecentos e quinze 
mil reais). 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19 de Novembro de 
2019.

VIGÊNCIA: 60(sessenta) meses.
_________________________________________________

LICITAÇÃO Nº 036/2019
PREGÃO Nº 020/2019

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, exami-
nado a presente licitação, Pregão nº 020/2019, e, considerando 
o PARECER da Equipe de Apoio designada para realizar os 
procedimentos licitatórios do Pregão desta Prefeitura, bem como 
todo o processo, verificou que o mesmo esta em conformidade 
com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, com suas alterações e o 
Edital. Perfeitamente em ordem, todo o processo, sem irregula-
ridade ou nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a 
presente licitação nos termos do art. 43 inciso VI da mencionada 
Lei nº 8.666/93. Nesses termos, considerando satisfatória a pro-
posta apresentada e classificadas em primeiro lugar, com preço 
compatível com edital, o que satisfaz plenamente os interesse 
econômico desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adju-
dicado a firma; BANCO BRADESCO S.A, inscrita no CNPJ sob 
n.º 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, s/nº, Vila 
Yara, na cidade de Osasco – SP. CEP 06.029-900, para Constitui 
objeto deste Contrato a contratação de Instituição Financeira para 
prestação de serviços bancários, com exclusividade, necessários 
ao pagamento dos servidores municipais ativos, inativos e pensio-
nistas pelo período de 60 (sessenta) meses, com valor estimado 
em R$ 715.000,00(setecentos e quinze mil reais).

REGISTRE-SE       PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 
19 de Novembro de 2019.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-

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

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLO-
GAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 005/2019
PROCESSO Nº 041/2019

                                                              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 interessa-
dos possa, examinado a presente licitação, Carta Convite nº 
005/2019, e, considerando o PARECER da Comissão Perma-
nente de Licitação designada para realizar os procedimentos 
licitatórios desta Prefeitura, bem como todo o processo, verificou 
que a mesma está em conformidade com a Lei nº 8.666/93, 
com suas alterações e o Edital. Perfeitamente em ordem, todo o 
processo, sem irregularidade ou nulidade a se corrigir ou sanar. 
Assim, HOMOLOGO a presente licitação nos termos do art. 43 
inciso VI da mencionada Lei nº 8.666/93. Nesses termos, consi-
derando satisfatória a proposta apresentada e classificadas em 
primeiro lugar, com preço compatível com edital, o que satisfaz 
plenamente os interesses econômicos desta Prefeitura Municipal, 
ADJUDICO como adjudicado a firma; RENAN DIAS LEITE - ME, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 21.750.382/0001-40 com 
sede na Rua Tenente Dercio Lupiano de Assis, n° 175, centro, 
no município de Três Fronteiras - SP – CEP: 15.770-000, para a 
Contratação de empresa especializada na realização das Festivi-
dades de Aniversário da Cidade nos dias 12,13 e 14 de Dezembro 
de 2019, consistente na contratação de Show Musical de Banda, 
locação de palco com c/ camarim anexo, som e iluminação, com 
fornecimento de toda a estrutura, equipamentos, materiais, mão 
de obra, tudo conforme especificações contidas no Anexo I, parte 
integrante deste Edital. Valor global de R$ 31.900,00 (trinta e um 
mil e novecentos reais).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     
CUMPRA-SE 

  Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São 
Paulo, 04 de Dezembro de 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
_________________________________________________

1 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 
TP/003-2019

1.1 - LICITAÇÃO N.º 044/2019
1.2 – REINALDO SAVAZI, Prefeito do Município de Palmeira 

d’Oeste, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, 
no uso de suas atribuições legais.,

1.3 - Torna-se público para conhecimento dos interessados, 
que na Sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Palmeira d’Oeste - SP., localizada na Av. Francisco 
Félix Mendonça, n.º 4955, nesta cidade será realizada licitação 

na modalidade Tomada de Preço, destinada a Contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de sistema pedagó-
gico de ensino para alunos e professores da Educação Infantil 
e Ensino Fundamental, incluindo material didático, assessoria 
pedagógica continuada aos docentes da rede municipal de ensi-
no, Avaliação de desempenho, Portal de Educação e Cursos de 
Formação Continuada para os docentes.

Local: Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste.
Departamento: Compras e Licitações
Endereço: Av. Francisco Félix Mendonça, 4955
Bairro: Centro      

CEP.: 15720-000
Cidade: Palmeira d’Oeste    

Estado: São Paulo
Fone: (17) 3651-1212     

Fax: (17) 3651-1212  
Encerramento e Entrega dos Envelopes: 21/01/2020 

Horário às:  14:00 h.
Abertura dos Envelopes: 21/01/2020   

Horário às:  14:30 h.              

Palmeira D’Oeste, 12 de Dezembro de 2019.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-
_________________________________________________

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 054/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’ OESTE/SP

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

OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização 
das Festividades de Aniversário da Cidade nos dias 12,13 e 14 
de Dezembro de 2019, consistente na contratação de Show Mu-
sical de Banda, locação de palco com c/ camarim anexo, som e 
iluminação, com fornecimento de toda a estrutura, equipamentos, 
materiais, mão de obra.

VALOR- R$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais).

ASSINATURA: 04 de Dezembro de 2.019.

VIGÊNCIA: 60 dias.

MODALIDADE: Convite nº 005/2019
PROCESSO LICITATORIO: 041/2019.

Palmeira d’ Oeste/SP, 04 de Dezembro de 2.019.

REINALDO SAVAZI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
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J. C. MINGATI & 
MINGATI LTDA.

Defensivos, Fertilizantes e 
Produtos Agropecuários em Geral

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município 

de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que 
se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura Munici-
pal, EDITAL DE PREGÃO N.º 29/2019, Proc. 63/19, destinada a 
Contratação de empresa no ramo para a organização e contra-
tação de serviços para a realização das Festividades do Final do 
Ano no município de São Francisco. As Propostas e Documenta-
ção deverão ser apresentadas na Divisão de Licitação da Prefei-
tura Municipal, sito à Avenida Oscar Antônio da Costa, 1187, até 
as 09h : 00min do dia 27 de Dezembro de 2019, nos dias úteis 
e horários de expediente. Informações e Edital completo serão 
obtidos no endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone (17) 
3693-1101 – Paulo Garcia e no site (saofrancisco.sp.gov.br). 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. AOS  13 
de Dezembro de 2019. MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - 
PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SÃO FRANCISCO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

ORIGEM: Pregão Presencial  n° 21/2019 -  Processo 
de Licitação n° 53/2019

OBJETO: Contratação de empresas do ramo, para a 
aquis ição de Equipamentos e Mater ia is  Permanente, 
destinados à unidade básica de saúde – UBS - de São 
Francisco - SP, em atendimento a emenda parlamentar 
28080010 -  Propos ta  nº  13 .817876000/1150-01,  re -
cursos f inanceiros do Ministério da Saúde.  Homologo 
para que sur ta os efe i tos legais ,  a  decisão profer ida 
pe la  Comissão  Permanente  de  L ic i tação ,  f i gu rando 
como ad jud ica tór ia ,  de  par te  dos  I tens  l i c i tados ,  as 
empresas: RODRIGUES MARQUES NOGUEIRA, CNPJ 
n°  33.937.002/0001-60,  sed iada à  Rua Sara Jabur  - 
n° 500 – Hig ienópol is ,  na c idade de São José do Rio 
Preto/SP;  E.  M.  MARQUES INFORMÁTICA,  CNPJ n° 
13.641.651/0001-02,  sed iada à  Rua Agenor  Mar t ins 
Vie i ra ,  2 -93 ,  Ba i r ro  Nova  Bauru ,  CEP:  17022-157  – 
c idade  de  Bau ru  (SP) ,  con fo rme  A ta  r eg i s t r ada  no 
Processo.

São Francisco-SP, 02 de DEZEMBRO de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 23/2019 -  Processo 

de Licitação n° 55/2019
OBJETO: Contratação de empresa(s) para Aquisição 

de Mobi l iár ios e Equipamentos para est ruturação da 
Farmácia Pública Municipal de São Francisco, confor-
me repasse do FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS), 
processo nº  25000.219900/2018-97.   Homologo para 
que sur ta  os efe i tos legais ,  a  dec isão profer ida pela 
Comissão Permanente de L ic i tação,  f igurando como 
adjudicatória, de parte dos Itens licitados, as empresas: 
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 
CNPJ: 81.618.753/0001-67, com sede Rua Progresso, 
150, Centro, CEP: 89.188-000 – cidade de Agronômica 
(SC), conforme Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP, 02 de DEZEMBRO de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 24/2019 -  Processo 

de Licitação n° 56/2019
OBJETO: Contratação de empresa(s) para Aquisição 

de  equ ipamentos /mater ia is  permanentes  e  mater ia l 
de enfermagem para a Unidade Básica e Saúde, con-
forme Convenio nº 406/2018 da Secretar ia de Estado 
da Saúde de São Paulo.  Homologo para que surta os 
efeitos legais, a decisão proferida pela Comissão Per-
manente de L ic i tação,  f igurando como adjudicatór ia, 
de parte dos Itens l icitados, as empresas: CIRURGICA 
RIOPRETANA LTDA –  EPP,  CNPJ 03.608.026/0001-
0 5 ,  s e d i a d a  à  R u a  F r i t z  J a c o b s ,  1 0 6 3 ,  b a i r r o  B o a 
Vis ta ,  CEP:  15 .025-500,  c idade de São José do R io 
Pre to ;  OXIJALES COMERCIAL E  DIST.  LTDA –  ME, 
CNPJ: 61.430.385/0002-00, sediada a Rua 17, n 2717, 
Centro,  CEP: 15.700-140,  c idade de Ja les;  ELIMARI 
COMERCIAL ESCOLAR LTDA – ME,  sediada na Rua 
Montana,  1037,  ba i r ro  Jard im Estados Unidos,  CEP: 
15.700-262,  c idade de  Ja les  (SP) ;  MUNID EQUIPA-
MENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁ-

RIOS, CNPJ nº 20.371.330/0001-09,  sediada na Rua 
Mato Grosso -  n°  667-  Bai r ro  Ip i ranga,  na c idade de 
Ribei rão Preto/SP;  E.  M.  MARQUES INFORMÁTICA, 
CNPJ n° 13.641.651/0001-02,  sediada à Rua Agenor 
Mart ins Vieira, 2-93, Bairro Nova Bauru, CEP: 17022-
157 – cidade de Bauru (SP); CIRURGICA SOUZA RIO 
PRETO – EIRELI, CNPJ: 26.756.192/0001-54, sediada 
a Av.  Murchid Homsi,  2700, CEP: 15.080-445, c idade 
de  São  José  do  R io  P re to /SP ;  LENISE  ARRABACA 
BARBOSA INFORMATICA,  CNPJ:  33 .887.039/0001-
2 1 ,  s e d i a d a  a  R u a  F l o r i a n o  P e i x o t o ,  3 8 0 ,  C e n t r o , 
CEP:  86 .430-000 ,  c idade  de  San to  An tôn io  da  P la -
t i na /SP ;                             SUPRIAR –  AR CONDI-
C I O N A D O ,  C O M E R C I O  E  S E RV I Ç O S  LT D A ,  C N P J 
nº 13.801.786/0001-98,  sediada à Rua Ayr ton Senna 
da  S i l va ,  850 ,  Ba i r ro  Ja rd im Es tados  Un idos ,  CEP: 
15.700-252,  c idade de Ja les  (SP) ;  conforme Ata  re-
gistrada no Processo.

São Francisco-SP, 05 de DEZEMBRO de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 26/2019 -  Processo 

de Licitação n° 58/2019
OBJETO: Cont ra tação de empresas do ramo,  para 

a  a q u i s i ç ã o  d e  E q u i p a m e n t o s  e  M a t e r i a i s  P e r m a -
n e n t e ,  d e s t i n a d o s  à  u n i d a d e  b á s i c a  d e  s a ú d e  – 
UBS -  de  São Franc isco  -  SP,  con fo rme d isc r im ina-
dos  no  t e rmo  de  re fe rênc ia  -  Anexo  I  des te  ed i t a l , 
em a tend imento  a  emenda  par lamenta r  28080010  - 
Proposta  nº  13.817876000/1150-01,  recursos f inan -
ce i ros  do  Min is té r io  da  Saúde.   Homologo para  que 
s u r t a  o s  e f e i t o s  l e g a i s ,  a  d e c i s ã o  p r o f e r i d a  p e l a 
Comissão Permanente de L ic i tação,  f igurando como 
a d j u d i c a t ó r i a ,  a  t o t a l i d a d e  d o s  I t e n s  l i c i t a d o s ,  a 
empresa:  LENISE ARRABACA BARBOSA INFORMA-
T I C A ,  C N P J :  3 3 . 8 8 7 . 0 3 9 / 0 0 0 1 - 2 1 ,  s e d i a d a  a  R u a 
F l o r i a n o  P e i x o t o ,  3 8 0 ,  C e n t r o ,  C E P :  8 6 . 4 3 0 - 0 0 0 , 
c i d a d e  d e  S a n t o  A n t ô n i o  d a  P l a t i n a / S P ;  c o n f o r m e 
A ta  reg i s t rada  no  P rocesso .

São Francisco-SP, 05 de DEZEMBRO de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 27/2019 -  Processo 

de Licitação n° 59/2019
OBJETO:  Cont ra tação de empresa para  Aqu is ição 

de  Equ ipamen to  Odon to lóg i co ,  des t i nado  ao  Se to r 
d e  S a ú d e  d e s t a  M u n i c i p a l i d a d e ,  c o n f o r m e  Te r m o s 
de  Compromissos  n º :  3549001712271413003  e  n º : 
3549001712281355854,  f i rmados junto ao Min is tér io 
da Saúde.  Homologo para que surta os efeitos legais, 
a decisão proferida pela Comissão Permanente de Li-
citação, f igurando como adjudicatória, a totalidade dos 
Itens l ici tados, a empresa: TK PRODUTOS E EQUIPA-
MENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ nº 10.728.371/0001-
48, sediada à Rua Luiz Zel iol i  -  n° 19 – Bairro Centro,  
na c idade de Cedra l /SP;  conforme Ata reg is t rada no 
Processo.

São Francisco-SP, 05 de DEZEMBRO de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Durante a Sessão Ordinária do 
dia 12 de dezembro, a Presiden-
te da Câmara Cleunice Dionízio 
passou a palavra ao assessor ju-
rídico, Dr. Rodrigo Theodoro, 
para prestar maiores informações 
sobre o Termo de Ajustamento 
de Conduta TAC, ajuizada pelo 
Ministério Público do Estado de 
São Paulo em face do Município 
de são Francisco.

É importante salientar que 
este TAC foi celebrado em 

21/11/2011 e se refere a um pro-
jeto de recuperação ambiental, 
obrigação que foi assumida pelo 
Município. Em 31/01/2018, fi-
cou decidido que o Município 
deveria cumprir, pelo menos, 
uma proposta alternativa de re-
florestamento da mata ciliar do 
Córrego do Botelho, de acordo 
com o projeto técnico, devendo 
dar início ao cumprimento da 
obrigação no prazo de 60 dias, 
sob pena de multa diária de R$ 

500,00, limitada a 60 dias em 
princípio, podendo ser dimensio-
nada, sem prejuízo das sanções 
penais, cíveis e administrativas.

Segundo informações obti-
das em uma reunião no dia 11 
de dezembro, na prefeitura, com 
presença dos vereadores, o Mu-
nicípio encontrou dificuldades 
em relação aos proprietários 
daquela área, que não estavam 
permitindo a entrada para que 
fosse feito o reflorestamento 

no local para dar cumprimento 
ao termo assinado junto ao mi-
nistério Público da Comarca de 
Palmeira D’Oeste. Isto fez com 
que o processo se arrastasse e 
recentemente, no dia  26 de no-
vembro, saiu uma decisão mais 
incisiva para que o município 
desse cumprimento ao ajuste 
feito junto ao Ministério Públi-
co, onde o juiz da Comarca de 
Palmeira D’Oeste determinou 
um prazo de 90 dias para que o 

Município conclua o refloresta-
mento no Córrego do Botelho, 
de acordo com o projeto técni-
co que foi elaborado na época 
que o TAC foi firmado e ainda. 
A decisão ainda dá o direito ao 
Município o direito de acesso 
forçado as propriedades do local 
para fazer o reflorestamento, em 
cumprimento ao TAC.

Inicialmente este TAC referia-
-se a construção de galerias no 
referido local, porém devido ao 

não cumprimento, foi feito um 
novo acordo onde ficou firmado 
que o Município fizesse o reflo-
restamento. Se não cumprido 
dentro de 90 dias, o município 
pode ser multado e além da multa 
foi imposto um novo obstáculo 
ao Município, que seria não gas-
tar recursos públicos municipais 
em shows, festividades, come-
morações e afins, enquanto não 
cumprida a obrigação, sob pena 
de responsabilidade.

Município de São Francisco está impedido, judicialmente, de gastar recursos públicos municipais 
em shows, festividades, comemorações e afins até que ordem judicial seja cumprida.
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Depois da libertação do ex-pre-
sidente Lula, também foram co-
locado em liberdade José Dirceu, 
Eduardo Azeredo e outros notó-
rios colarinhos brancos conde-
nados por corrupção. Agora o 
STJ (Superior Tribunal de Jus-
tiça) soltou o ex-governador do 
Rio, Luiz Fernando Pezão, que 
em novembro do ano passado 
foi levado direto do palácio do 
governo ao cárcere. Apesar da 
conhecida morosidade, os dife-
rentes escalões judiciais vão se 
adaptando ao entendimento do 
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), que trocou a prisão de con-
denados em segunda instância 
pela execução da pena só de-
pois de transitado em julgado, 
isto é, quando não houver mais 
possibilidade de recurso. Te-
me-se que o entendimento leve 
os tribunais a libertar centenas, 
talvez milhares, de perigosos 
criminosos comuns.

Ao mesmo tempo em que a 
Justiça liberta, o Senado e a 
Câmara dos Deputados, res-
pondendo à pressão popular, 
se apressam na tramitação dos 
projetos que restabelecem a 
prisão em segunda instância e 
tratam de outras medidas an-
ticrime. Os otimistas dizem 
que a questão poderá estar so-
lucionada antes do final do ano 

A JUSTIÇA, AS PENAS E AS CONSEQUÊNCIAS

legislativo, que ocorre no dia 
20, sexta-feira da próxima se-
mana. Os pessimistas prevêem 
que tudo ficará para o próximo 
ano e, além disso, parlamenta-
res investigados ou processa-
dos farão de tudo para evitar a 
aprovação.

É importante considerar que 
essa legislação tem de ser equali-
zada e pacificada. Não pode ficar 
a sensação hoje vigente de que 
a mudança teve a finalidade de  
beneficiar Lula e outros errantes 
do meio político-administrati-
vo-empresarial. O país é maior 
e mais importante do que os co-
metedores de crimes, por mais 
significativos que estes sejam no 

contexto nacional. A sociedade 
não pode abrir mão de instrumen-
tos como a Operação Lava Jato e 
outros mecanismos de controle 
e identificação de crimes. Foi a 
falta desses instrumentos que 
possibilitou os escândalos que 
hoje envolvem tanta gente até 
pouco tempo tida como acima de 
qualquer suspeita.

Prender ou não os condenados 
é tarefa exclusiva da Justiça, que 
deve assumir a responsabilidade 
social de sua decisão e, quando 
for o caso, adotar medidas cor-
retivas a problemas decorrentes. 
Os apenados libertos em nível re-
cursal devem, obrigatoriamente, 
respeitar os limites impostos pela 

pena e se abster, principalmente, 
de reincidir. Também não têm o 
direito (aliás, ninguém o tem) de 
buscar ou promover a instabilida-
de política e a convulsão social e, 
quando o fizerem, estarão dando 
motivo para o encarceramento. 
A frase é popularíssima, mas vá-
lida. É preciso separar o joio do 
trigo. O condenado, mesmo que 
em liberdade, é carta fora do ba-
ralho. Não pode exercer atividade 
política e, muito menos, tentar 
impedir o exercício dos eleitos. 
Se o fizer, a Justiça, que o libertou, 
tem o dever de contê-lo...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

Educação SP reabre período de matrícula para novos 
alunos que queiram estudar na rede estadual

8 INSCRIÇÕES

Neste ano, inscrições podem ser feitas em todas as unidades do Poupatempo do Estado mediante agendamento prévio
A Secretaria Estadual 

da Educação reabre nesta 
terça-feira (17) o período 
de inscrição para matrícu-
la para novos alunos que 
queiram estudar na rede 
pública estadual de São 
Paulo no ano letivo de 
2020.

O período ficará aber-
to o ano todo. Podem se 
inscrever estudantes de 
outras redes, de outros es-
tados ou países que não se 
encontram matriculados 
nas escolas estaduais ou 
municipais do Estado de 
São Paulo.

Para efetuar a inscrição, 
os responsáveis pelos es-
tudantes com menos de 
18 anos devem procurar a 
escola pública, tanto mu-
nicipal quanto estadual, ou 
os Postos do Poupatempo e 
apresentar RG ou certidão 
de nascimento e compro-
vante de endereço.

Férias de 3,5 milhões de alunos da rede estadual 
começam a partir desta segunda-feira

8EDUCAÇÃO

A partir desta segunda-feira 
(16), os 3,5 milhões de alunos 
da rede estadual de São Paulo já 
começam encerrar o ano letivo de 
2019 e a entrar em férias.

O calendário oficial publicado 
no Diário Oficial prevê o dia 16 
de dezembro como data mínima 
de encerramentos das atividades. 
Entretanto cada escola pode or-
ganizar de forma autônoma, o 
próprio calendário pedagógico 
e de atividades, desde que haja o 

cumprimento dos 200 dias leti-
vos, previstos na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB).

O próximo ano letivo começa 
no dia 3 de fevereiro de 2020, 
com encerramento previsto em 
23 de dezembro.

Novo calendário para 2020
A partir de 2020, as escolas 

estaduais de São Paulo terão um 
novo calendário escolar. Haverá 
a introdução de mais dois novos 
recessos, um ao final do primeiro 

bimestre e outro no terceiro bi-
mestre. As férias do segundo e do 
quarto bimestre ficam mantidas.

Dessa forma, confira como fi-
cará o calendário:

• Início do ano letivo: 3 de fe-
vereiro

• Período primeiro recesso (fim 
do primeiro bimestre): entre 20 
e 24 de abril

• Período das férias (fim do 
segundo bimestre): entre 10 e 
26 de julho

•  Período segundo recesso (fim 
do terceiro bimestre): entre 13 e 
16 de outubro

• Encerramento do ano letivo: 
a partir de 23 de dezembro 

O objetivo da mudança é or-
ganizar o calendário e o plane-
jamento das atividades peda-
gógicas, além de garantir que 
docentes que atuam nas redes 
estadual e municipal consigam 
conciliar os períodos de recesso 
escolar e férias.

No próximo ano letivo, escolas vão obedecer a novo calendário com mais períodos de férias


