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Fim de semana com Circuito Cultural Paulista em Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

www.jornaltribunadaimprensa.com.br

O Circuito Cultural Paulista, 
com apoio da Diretoria Munici-
pal de Cultura, trouxeram para 
Palmeira d Oeste no dia 26 de 
setembro (sábado) o espetá-
culo musical “Paulo Neto can-
ta Belchior”. A apresentação 
aconteceu na praça da matriz 
e reuniu centenas de pessoas 
que conhecem e apreciam a 
Musica Popular Brasileira.

Considerado um dos gran-
des intérpretes da nova gera-
ção da MPB, ganhador do 22º 
Prêmio da Música Brasileira, 
o jovem cantor pernambu-
cano Paulo Neto apresentou 

seu show dedicado à obra de 
Belchior. Sucessos do consa-
grado compositor cearense, 
como “Apenas um rapaz lati-
no americano”, “Paralelas” e 
“Como nossos pais”, dialogam 
com canções menos conheci-
das, como “Tudo Outra Vez”, 
gravada recentemente por 
Paulo Neto em seu primeiro 
CD. No espetáculo “Divina Co-
média Humana”, Paulo Neto 
acompanhado por um duo 
(guitarra e violão) e falas de 
textos extraídos dos shows de 
Belchior.

Os corais da Melhor Idade 

de Palmeira d’ Oeste e de Ma-
rinópolis também abrilhan-
taram a noite com suas apre-
sentações durante o evento. 
Desenvolvido pelo Centro de 
Referência Social com apoio 
da Prefeitura Municipal, o co-
ral formado recentemente 
teve a oportunidade de mos-
trar o resultado do belíssimo 
trabalho cantando clássicos 
da música sertaneja. Esteve 
no palco ainda a garota Mar-
cela Amorim campeã do Con-
curso Mundial de Berrante na 
categoria Feminina deste ano 
em Barretos. 

A Prefeitura de Palmeira 
d’ Oeste está realizando um 
trabalho intensivo de recupe-
ração das estradas rurais do 
município, contribuindo para 
o desenvolvimento econô-
mico da região e apoiando o 
produtor rural.

O trabalho consiste na 
abertura dos trechos mais 
estreitos, limpeza das late-
rais para o escoamento das 
águas, curvas de nível, caixas 
coletoras de água e colocação 
de cascalho.

De acordo com o Prefeito 
Luciano Esparapani está sen-
do realizada regularmente 
a manutenção das estradas 
rurais, já em trechos espe-
cíficos a recuperação é mais 
complexa e é preciso contar 
com o apoio dos moradores 
dos sítios que fazem margem 
as estradas. “Estamos traba-

Prefeitura Municipal realiza 
Melhoria das Estradas Rurais

lhando incansavelmente para 
deixar as estradas sempre em 
boas condições de trafegabi-
lidade.”

Todos os dias, centenas de 

veículos trafegam pelas estra-
das do município realizando 
diversas atividades, numa 
movimentação que envolve 
desde o transporte de estu-

dantes até o escoamento da 
produção de uva, leite, citros, 
bovinos, suínos, grãos, e ou-
tros produtos do setor agro-
pecuário.

O deputado Luiz Carlos 
Gondim, líder no Solida-
r iedade na  Assemble ia 
Legis lat iva e o prefei to 
Jarbas de Lima Junior, do 
município de Marinópolis, 
estiveram hoje, 23/9, na 
Secretaria da Educação 
em audiência com o co-
ordenador da Assessoria 
de Relações Institucionais 
José Afonso Carrijo, para 
tratar da implantação de 
uma Creche Escola, pro-
grama no Governo do Es-
tado, na cidade.

Na  reun ião  o  par l a -
mentar  des tacou  a  im-
portância  do programa 
para Marinópolis. “Há no 
munic íp io  uma deman-
da muito grande da po-
pulação para uma nova 
creche e a solicitação do 
prefeito precisa ser aten-
dida, pois contribuiria e 
muito para o desenvolvi-
mento da cidade”.

O pre fe i to  Dr.  Jarbas 
reiterou que a cidade já 
tem um local  adequado 
para a creche ser insta-

lada. “Seria uma grande 
conqu is ta  para  os  ma-
r inópolenses que estão 
necessitando desse ser-
viço”, ressaltou.

Carr i jo  in for mou que 
in fe l i zmente ,  dev ido  o 
con t i genc iamento ,  no 
momento o Governo não 
vai l iberar nenhum pro-
jeto mesmo os que estão 
prontos para ser assina-
do. “Estamos impedidos 
de fazer qualquer assi-
natura,  a  não ser  que o 
governador  au to r i ze” , 

a rgumentou .  E le  d i sse 
que se por acaso, surgir 
alguma novidade avisará 
ao deputado Gondim.

Creche  Esco la  é  um 
programa do Governo do 
Estado rea l izado pe las 
Sec re ta r i as  de  Es tado 
de Educação e de Desen-
vo lv imento  Soc ia l ,  que 
visa a construção de cre-
ches por meio da transfe-
rência de recursos para 
construções,  reformas, 
ampliações e aquisições 
de equipamentos.

Na Secretaria da Educação, Dr. Jarbas e 
deputado Gondim buscam a implantação 
de uma Creche Escola para Marinópolis
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CANÁRIO - MAteRIAIs pARA CONstRuções

Rua BRasil, nº 56-100 - CentRo - PalmeiRa d’oeste-sP

UM SÍNODO - UM PONTIFICADO
  Dom Demétrio Valentini

     Neste domingo, 04 de ou-
tubro, dia de São Francisco, 
começa em Roma o aguardado 
sínodo sobre a família. Ele se 
prolongará até o dia 25 deste 
mês. Será seguido de perto, 
não só pela Igreja Católica, mas 
por muita gente que intuiu que 
este sínodo não se limitará a 
aprofundar um assunto, mas 
servirá de referência para a 
definição do pontificado do 
Papa Francisco.

De fato, vai ficando cada 
vez mais clara a estratégia do 
Papa. Com a realização de dois 
sínodos, um em seguida ao 
outro, as atenções são direcio-
nadas para um assunto que em 
si mesmo é importante, mas 
que sobretudo serve de termô-
metro para medir a verdadeira 
postura da Igreja diante dos 
problemas que a humanidade 
vive hoje. 

Neste sentido, a família é a 
realidade mais consistente que 
simboliza a humanidade intei-
ra. Isto permite a afirmação 

mais categórica e mais abran-
gente do mistério salvífico que 
somos chamados a professar. 

Se a realidade da família re-
presenta bem a complexa exis-
tência humana, podemos fazer 
a grande afirmação que resume 
nossa convicção cristã, e nos 
coloca numa perspectiva am-
pla e inesgotável: Deus se com-
padeceu da família humana, e 
resolveu redimi-la, enviando-
-nos o seu Filho Único, que de-
sencadeou sua ação salvadora 
começando por assumir uma 
família, e se  inserindo através 
dela no contexto concreto da 
humanidade. 

Assim, se buscássemos uma 
realidade representativa de 
toda a humanidade, não pre-
cisaríamos titubear: olhemos 
para a família, e nela iremos 
encontrar os desafios que a tra-
jetória humana nos apresenta. 

Esta prioridade que o Papa 
Francisco vai dando à família, 
não é aleatória. Vai emergindo 
hoje, em toda a sociedade, uma 
salutar preocupação pela situ-

ação da família. Talvez por ver 
quanto se tornou adverso hoje 
o ambiente para uma vivência 
familiar das pessoas, e quan-
tos atropelos a família precisa 
enfrentar no contexto social e 
cultural de hoje. 

Em todo o caso, concorda-
mos facilmente que é dever do 
Papa sair em defesa da família, 
como ele fazendo de maneira 
exímia. 

O que nem todos concordam 
é com a postura que o Papa 
Francisco propõe para uma 
ação concreta em defesa das 
famílias. Pois a insistência do 
Papa em abordar a questão 
familiar, tem por finalidade 
encontrar ações concretas que 
possam servir de apoio à famí-
lia em meio dos problemas que 
hoje ela enfrenta. Sua preocu-
pação, portanto, é de ordem 
pastoral. Consiste em encon-
trar meios concretos de apoiar 
as famílias, para fortalecer uma 
verdadeira “pastoral familiar”. 

Neste breve tempo de ponti-
ficado, com seus gestos e suas 

palavras, o Papa Francisco con-
seguiu assinalar com muita cla-
reza uma insistência que já se 
constituiu na marca definitiva 
do seu pontificado. Ele propõe 
a misericórdia como fonte ins-
piradora de toda a atitude da 
Igreja diante da família, e como 
inspiração do relacionamento 
cotidiano com as pessoas. 

Neste sentido, é muito signi-
ficativa a decisão do Papa em 
convocar um “jubileu extraor-
dinário da misericórdia”, a se 
iniciar justo no dia em que a 
Igreja conclui a celebração dos 
50 anos do encerramento do 
Concílio, no dia 08 de dezem-
bro. Como a dizer que, agora, o 
caminho concreto para colocar 
em prática a renovação eclesial 
proposta pelo Concílio, será a 
atitude de misericórdia, pela 
qual se torna possível superar 
os impasses existenciais do 
convívio humano.

   O Pontificado do Papa Fran-
cisco ficará na história com a 
marca registrada da miseri-
córdia.  

AS REIvINDICAçõES E A DESObEDIêNCIA CIvIl
Não bastasse a balbúrdia po-

lítica que vivemos em Brasília, 
onde o tema principal é a pos-
sibilidade de impeachment da 
presidente da República, co-
meçam agora os movimentos 
reivindicatórios e de protesto 
que, em vez de apenas empu-
nhar sua bandeira e fazê-las 
vistas e respeitadas por quem 
de direito, fazem questão de 
atrapalhar a vida da popu-
lação. Ao mesmo tempo em 
que manifestantes ligados 
ao MST, força de que sempre 
se serviu aos petistas para 
governar, invadiam e vanda-
lizavam a sede do Ministério 
da Agricultura, em Brasília, 
médicos residentes e fun-
cionários dos correios, em 
greve, bloqueavam o trânsito 
na avenida Paulista, centro 

nevrálgico dos negócios e 
da economia da maior cida-
de do país. Na esqueçamos, 
também, dos sem teto, outro 
ex-braço político do governo 
petista hoje rebelado contra 
o pacote fiscal e, finalmen-
te, dos marginais que incen-
deiam veículos e periclitam 
o trânsito em represália às 
ações da polícia em diferen-
tes pontos do país.

De tanto clamar pelos “di-
reitos” de supostas minorias, 
o país corre o risco de ser 
por elas sufocado em atos 
de flagrante e consentida 
desobediência civil. Grupos 
organizados, na maioria das 
vezes ideologicamente, apro-
veitam a fraqueza do Estado 
para promover a desordem e 
a instabilidade. Se quisessem 

apenas manifestar seu incon-
formismo ou lutar por mu-
danças, todos eles têm canais 
para fazer sua mensagem 
chegar aos destinatários sem 
a necessidade de tumultuar 
a vida de terceiros e trazer 
traumas à economia nacional, 
que já enfrenta tantas dificul-
dades.

As categorias do funciona-
lismo público que participam 
de greves prolongadas não 
conseguem fazer mais do que 
provar sua inutilidade para 
a sociedade. O povo chega a 
esquecer das greves, só se 
lembrando de sua existência 
quando seus líderes decidem 
encerrá-las. E o pior é que na 
maioria das vezes o grevismo 
ainda é premiado com o pa-
gamento dos dias parados, 

determinado pela justiça.
Infelizmente, ainda esta-

mos longe do dia em que os 
direitos do cidadão comum 
serão respeitados. Os ditos 
movimentos sociais, catego-
rias profissionais e asseme-
lhados prestariam um grande 
serviços à nação se atuassem 
estritamente em suas finali-
dades, sem radicalizar nem 
extrapolar. Quando o fazem, é 
crime e, como tal, os respon-
sáveis têm de ser punidos. Ou 
então, caminharemos, cada 
dia mais, para o chamado beco 
sem saída...

Tenente Dirceu Cardoso 
Gonçalves - dirigente da AS-
POMIL (Associação de Assist. 
Social dos Policiais Militares 
de São Paulo)

Processo nº008 - 16/09/2015
Ref. Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade
Interessado: CLEIDE FRANCISCO DA SILVA GUSSON

Decisão        
 

CLEIDE FRANCISCO DA SILVA GUSSON, já qualificada nos 
autos, pleiteou sua aposentadoria por Tempo de Contribuição e 
Idade, uma vez que a requerente apresentou todos os documen-
tos comprobatórios da condição de segurada o que corroborou 
para a conces-são do beneficio.

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

É o relatório.
Decido. A Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade é 

procedente visto que está devidamente comprovado pelos docu-
mentos constantes nos autos que a servidora completou todos os 
requisitos necessários, fazendo jus ao benefício com proventos 
integrais, es-tando assim de acordo com o disposto no artigo 99 
da Lei Complementar Municipal nº. 04/2005.

Publique. Registre. Intime-s
Palmeira D’ Oeste, (SP), 16 de setembro de 2015T

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

A Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Torna público que 
requereu junto a CETESB a Renovação de Licença de Operação 
para o ATERRO SANITÁRIODE RESÍDUOS DOMICILIARES EM 
VALAS, sito a Rodovia Antonio Ponce Cervelleira km 2,65 – cór-
rego do bacuri, município de Palmeira d’Oeste-SP.

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Luciano Ângelo Esparapani, Prefeito Municipal de  Palmeira 

d’Oeste SP, usando de suas atribuições que lhe são conferidas 

por lei;

Torna Público  a quem desse edital interessar, que haverá uma 

audiência Pública, para avaliação do 2º   Quadrimestre de 2015.

A  audiência Pública será realizada na Sala de reuniões da 

Prefeitura Municipal as 08hs00 do dia 30 de  setembro  de  2015.

Palmeira d’Oeste SP,04 de setembro de 2015

Publique-se – Divulgue-se – Cumpra-se

Luciano Ângelo Esparapani

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALMEIRA D’OESTE
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Missão Jovem Diocesana: “Felizes os puros de coração”
Louvado seja nosso Senhor 

Jesus Cristo! Para sempre seja 
louvado. O mês de setembro 
foi marcado pela graça de 
Deus, nos inspirando e mo-
tivando para prepararmos 

a Missão Jovem Diocesana 
e a Jornada Diocesana da 
Juventude. O mês de pre-
paração, entrega e doação 
para acolhermos mais de 
quatrocentos jovens em nos-

sa paróquia. Nos dias 26 e 
27 de setembro vivemos a 
experiência do acolhimento, 
da multiplicação dos pães. 
Nos encontramos com jovens 
vindos das diversas comuni-

dades da nossa Diocese, e 
eles trouxeram consigo ani-
mação, disposição e muita 
fé para partilharem com as 
famílias da nossa Paróquia 
Santa Luzia. As ruas da nos-

sa cidade ficaram alegres e 
vibrantes com o sorriso da 
juventude que carrega em 
seus corações a esperança, 
a vida e a fé. Agradecemos 
a toda a nossa comunidade 

que com muito carinho aco-
lheram os nossos jovens, 
fizeram de vossas casas a 
casa da nossa juventude 
evangelizadora. 

Padre Eduardo
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                                            C.N.P.J. Nº 45.132.719/0001-14 
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RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E CONVOCAÇÃO DO RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E CONVOCAÇÃO DO RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E CONVOCAÇÃO DO RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E CONVOCAÇÃO DO 
2º COLOCADO2º COLOCADO2º COLOCADO2º COLOCADO....    

IIII - A Prefeitura Municipal de Marinópolis, na pessoa de sua Excelência o 
Prefeito Municipal Sr. Jarbas de Lima Junior, RESOLVE: I – Em face do que 
preceitua o art. 78, I e V da Lei 8.666/1993, RESCINDIRRESCINDIRRESCINDIRRESCINDIR o contrato 
administrativo nº. 011/2015, firmado entre o Município de Marinópolis e a 
empresa EXECURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA EXECURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA EXECURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA EXECURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA ––––    MEMEMEME, cujo objeto 
destinava-se presente data o contrato em epígrafe, que tem por objeto a 
Prestação de Serviços de Ministrar Cursos e Oficinas em atendimento ao 
Recurso Estadual PSB (Proteção Social Básica). II II II II – Em face do que expõe o 
art. 64 § 2º da Lei 8.666/1993, CONVOCAR, o Sr. André Luiz Da Silva Santana, 
proprietário da empresa ANDRÉ LUIZ DA SILVA SANTANA 21979003823, segundo 
classificado no processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
004/2015, para querendo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado assinar contrato cujo objeto Prestação de Serviços de 
Ministrar Cursos e Oficinas em atendimento ao Recurso Estadual PSB 
(Proteção Social Básica) em referencia aos itens 21 e 23. Marinópolis em 21 
de Setembro de 2015. Jarbas de Lima Junior, Prefeito Municipal de 
Marinópolis/SP. 
__________________________________________________________________ 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS    
Estado de São PauloEstado de São PauloEstado de São PauloEstado de São Paulo    

TERMO DE HOMOLTERMO DE HOMOLTERMO DE HOMOLTERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PROCESSOPROCESSOPROCESSOPROCESSO nº 032/2015 – MODALIDADEMODALIDADEMODALIDADEMODALIDADE: 
CONVITE Nº 011/2015 – OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATUAR JUNTO 
AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. Jarbas de Lima Junior, 
Prefeito Municipal de Marinópolis, SP, tendo em vista o Parecer da C.P.L. da 
Prefeitura Municipal, HOMOLOGA E ADJUDICAHOMOLOGA E ADJUDICAHOMOLOGA E ADJUDICAHOMOLOGA E ADJUDICA a favor da empresa    ADRIANO ADRIANO ADRIANO ADRIANO 
LORENSSETE LORENSSETE LORENSSETE LORENSSETE ----    MEMEMEME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 22.901.364/00001-85, com sede a Rua dos Patrícios, nº 2698, 
Centro, na cidade de Paranapuã, estado de São Paulo. Em 17 de Setembro de 
2015.  

EXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATO    
CONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis  
CONTRATADACONTRATADACONTRATADACONTRATADA: ADRIANO LORENSSETE - ME.  
PROCESPROCESPROCESPROCESSOSOSOSO nº 032/2015 – CONVITECONVITECONVITECONVITE nº 011/2015  
VALOR GLOBALVALOR GLOBALVALOR GLOBALVALOR GLOBAL: R$ 12.000,00    - ASSINATURAASSINATURAASSINATURAASSINATURA: 17/09/2015 – VIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIA: 31/12/2015. 
OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATUAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. - MODALIDADEMODALIDADEMODALIDADEMODALIDADE: CONVITE – PROPONENTESPROPONENTESPROPONENTESPROPONENTES: 03 – 
Jarbas de Lima Junior – Prefeito Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS    
AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO ----    LEILÃO nº 0LEILÃO nº 0LEILÃO nº 0LEILÃO nº 002020202/2015/2015/2015/2015    

O MUNICÍPIO DE MARINÓPOLISO MUNICÍPIO DE MARINÓPOLISO MUNICÍPIO DE MARINÓPOLISO MUNICÍPIO DE MARINÓPOLIS, Estado de São Paulo, no interesse da 
administração do Município, torna público, a quem possa interessar que, 
com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93 com suas alterações posteriores, 
que fará realizar as 14141414h00min do dia h00min do dia h00min do dia h00min do dia 16 DE OUTUBRO16 DE OUTUBRO16 DE OUTUBRO16 DE OUTUBRO    DE 2015, no DE 2015, no DE 2015, no DE 2015, no Pátio do Pátio do Pátio do Pátio do 
Almoxarifado Municipal, Almoxarifado Municipal, Almoxarifado Municipal, Almoxarifado Municipal, sito a Rua São Paulo, s/n, nesta cidade a 
licitação na modalidade LEILÃO PÚBLICOLEILÃO PÚBLICOLEILÃO PÚBLICOLEILÃO PÚBLICO, autuado sob n°000000002222/20/20/20/2015151515, visando 
alienação de bens de sua propriedade, nos termos das condições 
estabelecidas neste Edital e na Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, com base na permissão legal contida nas Leis 
Municipais nº 1.793 – de 26 de Abril de 2013, 1.821 – de 06 de Agosto de 2014 e 1.847 – 
de 10 de Agosto de 2015. Maiores informações pelo fone: (17) 3695-1101. 
Marinópolis (SP). Em 28 de Setembro de 2015. Jarbas de Lima Junior – Prefeito 
Municipal. 

    

Reunião com os Pais  Programa lions QUEST
Aconteceu no dia 01 de Se-

tembro a Segunda Reunião 
com os Pais dos Beneficiários 
do Programa Ação Jovem que  
durante esse ano fazem uso da  
metodologia do Lions Quest.

As reuniões tem como ob-
jetivo orientar os pais dentro 
da metodologia do programa 
como Educar, fortalecer os 
vínculos familiares, auto esti-
ma, comunicação, prevenção 
ao uso de drogas de forma 
eficaz.

Durante o ano serão realiza-
dos  4 encontros. O primeiro 
teve como tema “Como ajudar 
os adolescente a desenvolver 
a Autoconfiança”, o segundo 
“Como melhorar as competên-
cias de comunicação”. Todas 
as reuniões são objetivas, di-
nâmicas  e estimulam a parti-
cipação dos pais.
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CAMARA MUNIPAL DE SÃO FRANCISCO

Portaria nº 08, de 21 de setembro de 2015.

Concede licença para tratamento de saúde que 
especifica.

O Presidente da Câmara Municipal de São Fran-
cisco, SP, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas por lei, etc.

Considerando a apresentação de atestado médico 
firmado por profissional habilitado,

RESOLVE: 
1 - Conceder licença para tratamento de saúde 

ao servidor Vagner Rodrigues Gouveia, portador 
da cédula de identidade civil RG nº 27.778.194-2, 
inscrito na receita federal do Brasil CPF/MF sob nº 
255.843.038-60, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a 
partir do dia 21 de setembro de 2015,

2 - Registre-se, publique-se, cumpra-se e notifi-
que-se.

Câmara Municipal de São Francisco, SP, em 21 
setembro de 2015.

BENEDITO BELIAS
Presidente 

Arquivada em pasta e registrada em livro próprio 
e, publicada em local de costume, na forma da lei.

CLAUDETE DA CRUZ TRINDADE
Assessora Parlamentar
______________________________________

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Portaria nº 09,  de 21 de setembro de 2015.

Dispõe sobre a nomeação a título precário, de 
servidor e dá outras providencias.

    O Presidente da Câmara Municipal de São 
Francisco, SP, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por lei, etc. 

 Considerando que foi concedida licença para 
tratamento de saúde ao servidor Vagner Rodrigues 
Gouveia, que ocupa o cargo efetivo de Contador,

 Considerando que além de contador, o citado 
funcionário também é responsável pela tesouraria, 
setor de licitação, contratos e recursos humanos, 
atendimento às normas e orientações emanadas do 
Tribunal de Contas e, expediente em geral, tarefas 
estas, de vital importância para o bom desempenho 
dos trabalhos do Poder Legislativo.

RESOLVE:
1 -  Nomear, a título precário, o senhor Denys 

Dauto Caíres da Silva, portador da cédula de iden-
tidade civil RG. nº 47.921.356-2, inscrito na receita 
federal do Brasil CPF/MF sob nº 410.667.778-45, 
para ocupar o cargo de provimento em comissão de 
Diretor de Contabilidade e Finanças, a partir de 21 de 

setembro de 2015 a 05 de outubro do corrente ano.
2 - Registre-se, publique-se, cumpra-se e notifi-

que-se.

Câmara Municipal de São Francisco, SP, em 21 
setembro de 2015.

BENEDITO BELIAS
Presidente 

Arquivada em pasta e registrada em livro próprio 
e, publicada em local de costume, na forma da lei.

CLAUDETE DA CRUZ TRINDADE
Assessora Parlamentar
______________________________________

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Portaria nº 10, de 21 de setembro de 2015.
Dispõe sobre a nomeação de servidor e dá outras 

providencias.
O Presidente da Câmara Municipal de São Fran-

cisco, SP, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas por lei, etc, 

Considerando que o servidor Vagner Rodrigues 
Gouveia, entrou em gozo de licença para tratamento 
de saúde por período de 15 dias e,

Considerando que o citado funcionário era res-
ponsável pela movimentação financeira da Câmara 
Municipal junto ao Banco Bradesco S/A.

RESOLVE:

1 - Nomear o senhor Denys Dauto Caíres da Sil-
va, ocupante do cargo de provimento em comissão 
de Diretor de Contabilidade e Finanças, portador 
da cédula de identidade civil RG. nº 47.921.356-2, 
inscrito na receita federal do Brasil CPF/MF sob 
nº 410.667.778-45, responsável pela tesouraria da 
Câmara Municipal de São Francisco, a partir de 21 
de setembro de 2015 a 05 de outubro do fluente ano.

2 - Os serviços prestados pelo citado senhor, de 
que trata o item imediatamente anterior, não serão 
remunerados, em face de que tais tarefas estão 
inseridas na descrição sumária do referido cargo 
que ocupa. 

 
 3 - Registre-se, publique-se, cumpra-se e 

notifique-se.

Câmara Municipal de São Francisco, SP, em 21 
setembro de 2015.

BENEDITO BELIAS
Presidente 

Arquivada em pasta e registrada em livro próprio 
e, publicada em local de costume, na forma da lei.

CLAUDETE DA CRUZ TRINDADE
Assessora Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

CRAS INICIA CAMPANHA “Promovendo a Qualidade 
de vida do Idoso” com Palestra Sócio Educativa para os 
Beneficiários dos Programas de Transferência de renda
No dia 22 de Setembro o 

CRAS de Palmeira d´Oeste 
deu inicio a Campanha “Pro-
movendo a Qualidade de vida 
do Idoso”, com uma Palestra 
Sócio Educativa para os be-
neficiários dos Programas de 
Transferência de Renda do 
município. A palestra foi mi-
nistrada pela Musicoterapeuta 
Priscila Avelino da Silva San-
tana, residente no município 
de Fernandópolis , que vem 
realizando um maravilhoso 
trabalho com o grupo de Coral 
da Melhor Idade, ela falou so-
bre a importância em priorizar 
atitudes que proporcionem ao 
idoso qualidade de vida.

Ao final da Palestra os ido-
sos participantes do Grupo de 
Coral, presentearam o publico 
com uma bela apresentação.

Durante toda a semana o 
setor desenvolveu diversas 
atividades com os Grupos 
do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos 
enfatizando o Respeito, amor 
e meios para proporcionar 
qualidade de vida aos nossos 
idosos.


