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Palmeira d’ Oeste recebe ambulância do SAMU zero quilômetro

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

www.jornaltribunadaimprensa.com.br

O município de Palmeira d 
Oeste recebeu do Ministério 
da Saúde nesta sexta-feira 
(02), mais uma ambulância 
do SAMU (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência).

O ve ícu lo  0  Km, um Ci-
troën Jumper, foi entregue 
ao prefeito Luciano Espara-

pani, após a conclusão dos 
serviços de adaptação do 
modelo para ambulância, 
realizada em Tatuí (SP).

“A nova ambulância re-
presenta mais qualidade e 
segurança no atendimento 
de urgência ,  a lém de dar 
continuidade à política de 

renovação da frota ,  bem 
como reduz os custo de ma-
nutenção, já que esses ve-
ícu los  sempre atuam em 
situações de emergência”, 
afirma o prefeito Luciano 
Esparapani.

A nova ambulância de su-
porte básico, conta com equi-

pamentos de primeiros socor-
ros, iluminação, sinalizadores 
e GPS que facilitam e apoiam 
o serviço das equipes SAMU, 
possibilitando assim um me-
lhor atendimento a população 
e deve entrar em operação 
após o cumprimento das exi-
gências legais.  

A Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, por meio da 
Secretária de Saúde apóia a Campanha “Outubro Rosa”
O mês de outubro é volta-

do para a conscientização e 
mobilização da Campanha 
contra o Câncer de Mama. 
Essa campanha é chamada 
de Outubro Rosa. A Prefei-
tura Municipal apoia essa 
causa!

O nome Outubro Rosa é 
uma referência à cor do laço 
que simboliza, mundialmen-
te, a prevenção do câncer de 
mama. O Ministério da Saú-
de orienta que mulheres com 
mais de 40 anos devem fazer 
o exame clínico das mamas 
com um profissional da saú-
de uma vez ao ano. Deve-
-se ter atenção quanto ao 
surgimento de nódulos nas 
mamas e axilas, mudanças 
no tamanho e formato das 
mamas e do bico dos seios. 
É necessário procurar um 
médico caso as alterações 

sejam percebidas.
A detecção precoce au-

menta a chance de cura do 
câncer de mama que acome-
te principalmente as mulhe-

res. No entanto, os homens 
devem ficar atentos, pois há 
possibilidade de desenvol-
verem o problema. Segundo 
informações da Sociedade 

Brasileira de Mastologia, em 
cada 100 casos registrados 
em mulheres existe pelo me-
nos um homem com o diag-
nóstico da doença.

Greve dos bancários fecha agências
Agências bancárias em 

vários estados do país ama-
nheceram cobertas de car-
tazes e devem ficar fechadas 
a partir desta terça-feira 
(6). Após assembleias rea-
lizadas na semana passa-
da, os bancários decidiram 
entrar em greve por tempo 
indeterminado, segundo a 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro (Contraf-CUT).

De acordo com a Federa-
ção Brasi le ira de Bancos 
(Febraban), os clientes po-
derão fazer saques, trans-
ferências e outras opera-
ções por canais alternati-
vos de atendimento, como 
caixas eletrônicos, internet 
banking, aplicativos no celu-
lar (mobile banking), telefo-
ne, além de casas lotéricas, 
agências dos Correios, redes 
de supermercados e outros 
estabelecimentos creden-
ciados.

Os bancários pedem re-

ajuste salarial de 16% com 
piso de R$ 3.299,66. A Fe-
naban apresentou uma pro-
posta de reajuste de 5,5%, 
com piso de R$ 1.321,26 a 
R$ 2.560,23 (veja mais deta-

lhes sobre as reivindicações 
e a proposta dos bancos no 
final da matéria). A proposta 
foi rejeitada pela categoria 
nas assembleias da última 
quinta-feira (1).

Na última sexta-feira (2), 
o Comando Nacional enviou 
um oficio à Fenaban, para 
oficializar a aprovação de 
greve nacional unificada pela 
categoria.
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CANÁRIO - MAteRIAIs pARA CONstRuções

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

A exAuStãO dO GOveRnO de uM hOMeM Só
O governo paulista anun-

cia que este ano não dará a 
reposição inflacionária aos 
salários dos policiais milita-
res. O reajuste será zero, em 
função da crise que se abate 
sobre as finanças estaduais. 
É inacreditável que, no estado 
líder da economia nacional, 
tenhamos chegado a uma si-
tuação dessa natureza. Prin-
cipalmente porque há 20 anos 
São Paulo é governado pelo 
mesmo partido e a maioria 
desse tempo pela mesma pes-
soa, que, apesar do tempo, 
não teve condições de prever 
a crise e mitigar os seus efei-
tos. Quando policiais e outros 
servidores ganham menos 
todos os meses porque não 
recebem sequer a reposição 
inflacionária em seus venci-
mentos, muitos deles passam 
a ter dificuldades para pagar 
suas contas e até para levar 
comida para os filhos.

Essa falência anunciadau 

da outrora “locomotiva” que 
tracionava a economia nacio-
nal é preocupante. Sugere, 
inclusive, a exaustão domo-
delo de governo hoje vigente, 
onde, pela legislação, só um 
homem detém nas suas mãos 
todo o poder de decisão e, em 
conseqüência, pelas muitas 
responsabilidades que lhes 
são atribuídas,  não é capaz 
de sozinho bem administrar 
as finanças públicas e nem de 
motivar a economia privada 
a produzir e impulsionar o 
desenvolvimento. Se o esta-
do se encontra em situação 
tão deficitária como a que se 
justifica para congelar os sa-
lários do seu funcionalismo 
num tempo em que a inflação 
ronda os dois dígitos, dificil-
mente conseguirá manter o 
seu cronograma de obras e 
serviços e muito menos trans-
ferir recursos devidos para 
os municípios, que são seus 
reféns, já que expressiva parte 

dos impostos é arrecadada na 
esfera estadual e repassada às 
prefeituras.

Nem a desculpa de que a cri-
se vem da esfera federal é su-
ficiente para aplacar o enten-
dimento de que o sistema de 
governo entregue a apenas um 
homem (ou mulher) já se es-
gotou. Precisamos, a exemplo 
dos países mais desenvolvidos 
do planeta, dispor de governos 
estruturados e integrados por 
profissionais de administração 
pública de carreira, que cum-
pram suas tarefas respaldados 
exclusivamente na lei, sem 
qualquer interferência política. 
Órgãos como, por exemplo, 
os Tribunais de Contas com 
ministros e conselheiros no-
meados através de concurso 
público que sejam submissos 
apenas ao ordenamento ju-
rídico. Saneada essa parte 
profissional, sem a sinistra 
figura dos cargos indicados 
por nomeação política, que 

reste ao governante apenas a 
alternativa de optar pela forma 
de executar as tarefas já defi-
nidas à sombra das leis e dos 
parâmetros de administração.  
Tudo com a certeza de que, 
independente do que o político 
decida, a execução se dará 
com profissionalismo, com-
petência e zelo. Os políticos 
devem apenas tomar decisões 
políticas e a administração 
pública executar a sua tarefa 
independente de quem seja 
o governante. Dessa forma 
os governos funcionarão e, 
por certo, nunca mais faltará 
dinheiro para o cumprimento 
das obrigações, já que toda 
arrecadação tem destinação 
certa e não pode, nem deve, 
ser desviada de sua finalidade.

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

EXTRATO DE 2º ADITAMENTO DE CONTRATO
Realinhamento de Preço

LICITAÇÃO Nº 013/2015
PREGÃO Nº 009/2015
CONTRATO Nº 025/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE – SP.
CONTRATADA: RONEI D.B PACHECO- ME, localizada à Rua 

Brasil, nº 44-71, nesta cidade de Palmeira d`Oeste - SP, inscrita 
no CNPJ sob nº 19.968.225/0001-64.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 
gêneros alimentícios e gás, destinados a merenda escolar, com 
fornecimento parcelado durante o decorrer do exercício de 2015.

VALOR : ITEM 11- CARNE BOVINA FRESCA EM CUBOS 
(ACEM\PALETA) de R$ 14,40 Kg para R$ 15,45 Kg, referente 
ao ITEM 12 - CARNE BOVINA FRESCA EM TIRINHA (COXÃO 
DURO/PATINHO DA PALETA) de R$ 16,50 Kg para R$ 17,70 
Kg, referente ao ITEM 13 - CARNE BOVINA FRESCA MOIDA 
(MUSCULO / ACEM) de R$ 12,72Kg para R$ 13,64 Kg , o ITEM 
25 - FÍGADO BOVINO FRESCO (EM TIRINHA), de R$ 11,40 Kg 
para R$ 12,23 Kg, o ITEM 26 - FILÉ DE COXA DE FRANGO de 
R$ 8,35Kg para R$ 9,25 Kg e o ITEM 35 – NUGGETS DE FRAN-
GO de R$ 10,85 Kg para R$ 13,30 Kg

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 
05 de outubro de 2015.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2015.
_________________________________________________

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
Realinhamento de Preço

LICITAÇÃO Nº 013/2015
PREGÃO Nº 009/2015
CONTRATO Nº 017/2015

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

CONTRATADA: EUGÊNIO MINGATI – ME, C.N.P.J. 
02.750.118/0001-62, estabelecida à Avenida Inocêncio Figueire-
do, nº 45-77, Centro – CEP 15.720-000 – Palmeira d’ Oeste – SP.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 
gêneros alimentícios e gás, destinados a merenda escolar, com 
fornecimento parcelado durante o decorrer do exercício de 2015.

VALOR : ITEM 39 (BOITIJÃO P-13) de R$ 37,00 para R$ 45,00.
DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 

05 de outubro de 2015.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2015.
_________________________________________________

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
Realinhamento de Preço

LICITAÇÃO Nº 013/2015
PREGÃO Nº 009/2015
CONTRATO Nº 021/2015

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

CONTRATADA: FREITAS & GASQUES LTDA -  EPP,  C.N.P.J. 
nº 10.755.307/0001-56 estabelecida à Rua Brasil, nº 6237, Centro 
– CEP 15.720-000 – Palmeira d’Oeste – SP.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 
gêneros alimentícios e gás, destinados a merenda escolar, com 
fornecimento parcelado durante o decorrer do exercício de 2015.

VALOR : ITENS 08 (BATA INGLESA) de R$ 2,89 Kg para R$ 
3,44, e ITEM 14 (CEBOLA) de R$ 3,88 Kg para R$ 6,88 Kg, refe-
rente a atualização de Preço.

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 
22 de junho de 2015.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2015.
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2015
CONTRATO N° 048/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE-SP
CONTRATADA: FSV ASSESSORIA E CONCURSOS S/S 

LTDA, inscrita no CNPJ Nº 17.681.518/0001-30, com sede á Ala-
meda Rio de Janeiro, nº 570, Sala 18, centro,  na cidade de Ilha 
Solteira – SP., CEP 15.385-000. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação 
de Serviços Técnicos Profissionais na realização de Processo 
Seletivo para preenchimento de cargos para esta municipalidade 
de Palmeira d’ Oeste/SP.

VALOR DO CONTRATO:  R$ 7.799,00 (sete mil setecentos e 
noventa e nove reais). 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 02 de outubro de 
2015.

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses.
__________________________________________________

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 003/2015
Processo nº 026/2015 
A comissão após a análise da documentação decidiu por HA-

BILITAR as seguintes empresas: ROBERTO JORGE GARCIA 
EPP, A Z BERTOLASSI ENGENHARIA - ME, DOMINGOS SAVIO 
MARQUES & CIA LTDA ME, JOMCA CONSTRUÇÕES EIRELLI 
ME, ZILDA MARTINS DE ANDRADE EPP, URBANZI EIRELI EPP, 
FSG CONSTRUTORA LTDA EPP, GILBERTO A DOS SANTOS 
CONSTRUTORA ME, DANILO GONÇALVES DE AGUIAR EIRELI 
EPP; e por INABILITAR as empresas MDR CONSTRUÇÕES 
LTDA ME tendo em vista que a mesma deixou de apresentar De-
monstrativo de Índices Financeiros em desacordo ao item 9.4.7 
do Edital  e TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA 
ME, por deixar de atender o item 9.4.2, apresentando certidão 
de acervo técnico com ausência de planilha em anexo, ficando 
impossível comprovar o atendimento as parcelas de maior rele-
vância, conforme item 9.4.2.1.

Desta forma ficam as empresas participantes intimadas, para 
querendo, apresentarem recurso na forma do Art. 109, I,a da Lei 
8.666/93.                                                

Palmeira d’Oeste, 05 de outubro de 2015.

Comissão: Larissa Garbiati Mariano/ Meiri Rosangela Pereira/ 
Marcus Vinicius Guarnieri da Silva

Port. nº 001, de 05 de janeiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

AUDIÊNCIA PÚBLICA

      “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Apareci-
da d´Oeste para o exercício de 2016.”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA 
D´OESTE, SP, e o PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS 
E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA 
D´OESTE, SP,  no uso de suas atribuições legais e em cumpri-
mento ao disposto no art. 48, parágrafo único, da Lei Comple-
mentar Federal nº 101/2000 , do disposto no artigo 2º,II, do Ato 
das Disposições Orgânicas Transitórias da Lei Orgânica Munici-
pal e demais legislações aplicáveis COMUNICAM às entidades 
civis organizadas e à população em geral que realizará AUDIÊN-
CIA PÚBLICA  no dia 19 de Outubro de 2015, às 16h00min,  no 

Plenário da Câmara Municipal de Aparecida d´|Oeste,  “ATILIO 
MARQUIOLI”, sito à rua José Tomaz, nº608, centro, na cidade 
de Aparecida d´Oeste, com o objetivo de definir o Orçamento do 
Município de Aparecida d´Oeste, para o exercício financeiro de 
2016 , objeto do  Projeto de Lei Municipal nº48 de 30 de Setembro  
de 2015.

 Câmara Municipal de Aparecida d´Oeste, 06 de Outubro  
de 2.015.

FABRÍCIO ORLANDO MARCHAN
Presidente da Câmara    

IVAIR DE SOUZA FREIRE
 Presidente da Comissão Finanças e Orçamento    

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA D’OESTE
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
C.M.D.C.A. – MARINÓPOLIS – SP

Edital nº 001/2015 – Eleição do Conselho Tutelar 

Edital de Divulgação do resultado

Luciano Aparecido Feboli, Presidente, Presidente da Comissão 
Especial para a eleição do Conselho Tutelar, nomeada pela RESOLUÇÃO Nº 001, de 
02 de abril de 2015, usando das atribuições que lhe conferidas; torna público o 
resultado da eleição, conforme segue: 

Ordem Nome dos candidatos   Votos 
1º Nelma Maria de Souza 78 
2º Josiane dos Santos Machado 71 
3º Luzinete Pereira dos Santos  53 
4º Sidnéia Martins da Silva 45 
5º Maria Erica de Souza Assis Johansem 43 
6º Suzelaine Aparecida dos Santos  42 
7º Eliane da Cruz Maraia  41 
8º Sheila de Oliveira Xavier 41 
9º Lidia Ferreira dos Santos  38 
10º Vanessa Bonioli Garcia  26 
11º Diva de Melo Custódio Pereira 23 
12º José Carlos da Silva Souza 21 
13º José Carlos Gonçalves Pereira 21 
14º  Maria Socorro Fernandes 21 
15º Vanderleia de Oliveira da Silva Santos  21 
16º Pamela Cristina da Silva Moreira  18 
17º Geni Aparecida das Neves 14 

TOTAL DE VOTOS VALÍDOS 617 

VOTOS BRANCOS 6 
VOTOS NULOS 4 
TOTAL DE VOTANTES 627 

Marinópolis - SP, 04 de outubro de 2015. 

Luciano Aparecido Feboli 
Presidente da Comissão Eleitoral 

 
 
 

 
Edital Nº 001/2015  - Eleição do Conselho Tutelar 

 
 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 

Gislane Leon, Presidente da Comissão Especial para a eleição do 
Conselho Tutelar, nomeada pela RESOLUÇÃO Nº 001, de 02 de abril de 2015, usando 
das atribuições que lhe conferidas; torna pública o resultado da eleição conforme segue: 

 

Ordem  Nome dos candidatos   Votos 
1º Margarete Muniz da Silva 196 
2º Marilena Verzotto Teixeira 194 
3º Vilson Tavares Junior 161 
4º Aparecida Cristina Prado Lima  157 
5º Lucia Candida Pereira 126 
6º Sidelice Maria de Oliveira  65 
7º Ademir de Castro Liette 56 
8º Vilma Marin Toledo 50 
9º Vanessa Alves Garcia 47 

10º Sueli Albano de Morais 43 
11º Maria do Carmo B. Campisi 40 
12º Elena Gonçalves Rosseto Colombo 30 
13º Janet Passarini 22 
14º Jaqueline Estela de Souza Carvalho 22 

TOTAL DE VOTOS VALÍDOS 1.209 
 

VOTOS BRANCOS 3 
VOTOS NULOS 4 
TOTAL DE VOTANTES 1.2016 

 
 

Palmeira d´Oeste - SP, 04 de outubro de 2015. 
 
 
 

GISLAINE LEON 
Presidente da Comissão Eleitoral 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DE PALMEIRA D`OESTE 

Av: Prefeito Hélio Ponce, 4735 - Centro 
CEP 15720-000 - FONE/FAX: 3651-1538 

C.N.P.J. 04.528.897/0001-32 
E-mail: cmdcapalmeira@hotmail.com 
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Um acidente de traba-
lho ocorrido no inicio da 
tarde de segunda fe i ra , 
05 ,  v i t imou fa ta lmente 
o  a judante  de  pedre i ro 
Valdir de Almeida, 49, em 
uma construção em Santa 
Fé do Sul.

O fato ocorreu quando 
a vítima reiniciava no tra-
balho após o almoço por 
volta das 12:40 horas. Se-
gundo Vanderlei  que é o 
mestre de obras, Almeida 
teria subido no andaime a 
cerca de cinco metros de 
altura, onde já estava seu 
irmão, e no momento que 
iria fixar o mosquetão que 
é o gancho de segurança 
que prende o cinto ao an-
daime, perdeu o equilíbrio 
e caiu.

Na queda a  v í t ima te-
ria batido em um muro, a 
seguir em uma coluna de 
vergalhão “agulha”, e por 
fim bateu com a cabeça no 
solo. O Corpo de Bombei-
ros compareceu ao local, 
mas encontrou Valdir  já 
sem vida.

De  acordo  com o  res-
ponsável pela obra a ví-
tima trabalhava no local 
a pouco mais de dois me-
ses. Ainda segundo Van-
derlei, os funcionários da 
obra  que trabalham em 
altura receberam treina-
mento de segurança, “os 
que não receberam não 
sobem em andaime” in-
for mou.  Fonte :  Corre io 
Santa Fé

Ajudante de 
pedreiro morre 

ao cair de 
andaime em 

Santa Fé do Sul

A Polícia Rodoviária apre-
endeu 186 tabletes de ma-
conha na noite de segun-
da-feira, 5, em Penápolis. 
Segundo a polícia, a droga 
estava escondida em fundo 
falso e no porta malas de 
um veículo, que foi parado 
durante uma fiscalização 
de rotina na rodovia Assis 
Chateaubriand.

O veículo tinha placas de 
Amambaí, no Mato Grosso 
do Sul. Dois homens foram 
presos e confessaram que 
teriam comprado à droga. 
Eles disseram que levariam 
a maconha para Ribeirão 
Preto.Fonte: G1

Polícia 
apreende carga 
de maconha em 

rodovia de 
Penápolis

Droga estava escondida 
no porta malas e em 
fundo falso de carro.

Criminosos confessaram 
que levariam droga para 

Ribeirão Preto
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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

VILSON PEREIRA REIS, Presidente da Câmara Municipal de 
Palmeira d’Oeste – SP, usando das suas atribuições que lhe são 
conferidas, 

TORNA PÚBLICO que no próximo dia 19 de outubro de 2015 
(segunda –feira), às 20h00m, na Sede desta Câmara Municipal 
será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação e dis-
cussão do seguinte Projeto de Lei: 

Projeto de Lei nº. 034 de 17 de setembro de 2015 que: “Estima 
a receita e fixa a despesa do Município de Palmeira d’Oeste SP 
para o exercício financeiro de 2016”. 

Divulgue-se;  Publique-se  e  Cumpra-se
“Sala das Sessões Vereador Antônio Freddi”
Palmeira d’Oeste,  06 de Outubro de 2015.
Vilson Pereira Reis
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL 
DE PALMEIRA D’OESTE


