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Palmeira d’ Oeste conquista aparelho de 
ultrassom para atendimento da população

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

www.jornaltribunadaimprensa.com.br

A Prefeitura de Palmeira d’ 
Oeste, por meio da Santa Casa 
de Misericórdia, adquiriu um 
aparelho de ultrassom para 
ser utilizado na realização de 
exames dos munícipes na Santa 
Casa de Palmeira d’ Oeste.

O Prefeito Luciano juntamen-
te com a vereadora Izildinha, o 
provedor da Santa Casa, José 
Antonio Fernandes e o Adminis-
trador da Instituição João José 
da Costa fizeram a solicitação 
ao Deputado Carlão Pignatari 

e foram atendidos através de 
uma emenda parlamentar no 
valor de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais).  O prefeito Luciano 
Ângelo Esparapani destacou 
que a aquisição do equipa-
mento, além de suprir as ne-
cessidades no atendimento 
médico da população local, irá 
facilitar a realização do exame 
e diminuirá a fila de espera dos 
pacientes. O prefeito Luciano 
salientou que o aparelho foi ad-
quirido por meio da Santa Casa 

de Misericórdia de Palmeira d’ 
Oeste, que irá administrar o 
funcionamento da Sala de Ul-
trassom na própria instituição. 
“Foi uma importante conquis-
ta para a saúde, levando em 
consideração que é uma antiga 
reinvindicação, o sonho de toda 
a população e um dos objetivos 
de nossa administração. Um 
avanço significativo na saúde de 
Palmeira d Oeste que já realiza 
exames de Raio-X e agora conta 
com um novo e moderno apare-

lho de ultrassom”. O aparelho 
de ultrassonografia já está em 
funcionamento nas dependên-
cias da Santa Casa, o médico 
que realizará os exames será 
o Dr. Antonio Braz Posseti. 
Serão realizados cerca de 15 
(quinze) exames por semana, 
totalizando 60 (sessenta) exa-
mes por mês, obedecendo aos 
tramites do Sistema Único 
de Saúde (SUS). As despesas 
provenientes dos exames de 
ultrassom serão custeadas 

pelo município.  O valor to-
tal do investimento foi de R$ 
106.972,00 (cento e seis mil 
novecentos e setenta e dois 
reais), sendo que as despesas 

de R$ 6.972,00 estão sendo 
pagas com a arrecadação 
do Leilão de Gado realizado 
pela Santa Casa em agosto 
de 2015. 
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RUA BRASIL, Nº 56-100 - CENTRO - PALMEIRA D’OESTE-SP

ASSEMBLÉIA DIOCESANA 
Dom Demétrio Valentini

Neste próximo domingo a 
Diocese de Jales estará em 
assembleia. Junto com os 
padres, as irmãs e os semi-
naristas, estarão presentes 
os representantes leigos das 
comunidades, indicados pe-
los conselhos de pastoral. E 
cada pastoral, movimento e 
organismo, contará com dois 
representes.  Assim, estará 
bem desenhado o rosto da 
diocese, na constatação da 
diversidade de seus membros, 
e na afirmação de sua unidade.

A assembléia começará com 
a celebração da Eucaristia, no 
Santuário da Trindade, trans-
mitida pela Rádio, no horário 
tradicional em que a emissora 
da Diocese transmite todos os 
domingos a Eucaristia presidi-
da pelo bispo.

Faz parte do ritmo da Dioce-
se, ter a cada quatro anos, um 
momento especial como este, 
culminando todo um processo 
participativo de reflexão, que 
fundamenta as decisões a se-
rem tomadas oportunamente, 
em sintonia com os grandes 

consensos que a assembléia 
possibilita. 

Portanto, a assembléia re-
flete uma dinâmica que faz 
parte do cotidiano da vida da 
Diocese.

O ritmo de quatro anos ex-
pressa a sintonia que a Dioce-
se procura ter com a vida da 
Igreja no Brasil. A cada qua-
tro anos a CNBB renova suas 
diretrizes, que depois cada 
diocese procura implementar.

Desta vez a assembléia 
acontece num contexto muito 
especial que a Diocese está 
vivendo, com a expectativa 
de mudança de bispo, já con-
firmada pela nomeação do 
Pe. José Reginaldo Andrietta 
como novo bispo de Jales.

Sua nomeação trouxe muita 
alegria para a diocese, pelas 
circunstâncias especiais que 
caracterizam a figura do novo 
bispo. Sua trajetória pastoral 
nos permite projetar um fe-
cundo ministério episcopal na 
Diocese para a qual foi desig-
nado. A Diocese reconhece que 
foi agraciada pela nomeação 
de um padre, que vivenciou 

diversos ambientes pastorais, 
que lhe asseguram uma ex-
periência que o ajudará a se 
situar no contexto concreto de 
nossa Diocese. 

Outro fato que a nomeação 
do Pe. José Reginaldo An-
drietta veio colocar mais em 
evidência, é a estreita liga-
ção que existe entre a região 
compreendida pela Diocese de 
Limeira, e a realidade de nossa 
região. Sobretudo nos anos 
60 e 70, se verificou um forte 
êxodo do povo da região de Ja-
les, em busca de trabalho nas 
proximidades de São Paulo. 
Muitos acabaram se fixando 
nas cidades que eles próprios 
ajudaram a desenhar huma-
namente, com sua presença e 
sua laboriosidade. 

O que antes era constatado 
de maneira intuitiva, agora 
com a nomeação de um padre 
da Diocese de Limeira, para 
ser bispo da Diocese de Jales, 
emergiu com mais evidência. 
Quanta gente que agora re-
side na Diocese de Limeira, 
tem suas raízes em Jales. E 
tantos que vivem em Jales,  

têm parentes e conhecidos em 
Americana, Limeira, e outros 
tantos municípios que formam 
a grande região de Campinas.

De tal modo que a nomeação 
de um padre da Diocese de 
Limeira para ser bispo da Dio-
cese de Jales,  parece vir bem 
a propósito dos muitos laços 
que unem o povo de Jales com 
o povo de Limeira.        

A assembléia deste domingo 
terá muito presente as expec-
tativas da Diocese, corrobora-
das com a nomeação do novo 
bispo. A assembléia centrará 
as atenções para os desafios 
pastorais. Mas terá muito pre-
sente as datas importantes 
que já foram estabelecidas: o 
dia 27 de dezembro a orde-
nação do novo bispo, e o dia 
31 de janeiro sua posse na 
Diocese. Por isto, mais que 
deliberativa, esta assembléia 
será simbólica, assinalando o 
momento especial que a Dio-
cese vive, na expectativa do 
seu novo bispo. 

Que sua chegada confirme 
nossas esperanças. Seja bem 
vindo, D. Reginaldo!

A PRISÃO DO SENADOR
A prisão de um senador da 

República constitui fato novo 
na historia política brasileira. 
Especialmente da forma que 
aconteceu nesta quarta-feira 
a Delcidio Amaral (PT-MS) que, 
além de parlamentar, é líder do 
governo no Senado. A ordem 
emitida pelo ministro Teori 
Zavascki, cumprida pela Polí-
cia Federal, estabelece novos 
parâmetros de relacionamen-
to entre as instituições, até 
porque, a exemplo de Amaral, 
existem pelo menos quatro 
dezenas de outros parlamen-
tares, entre os quais os presi-
dentes da Câmara e do Senado, 
acusados de terem se benefi-
ciado das propinas resultantes 
das licitações fraudulentas na 
Petrobrás e em outros empre-
endimentos públicos, apuradas 
na chamada Operação Lava-
-Jato.

Executada a prisão do par-
lamentar e a devassa em seus 
dois gabinetes – o de senador e 
o de líder do governo -, resta a 
perplexidade no meio político e 
uma série de medidas e provi-
dências tanto do meio político 
quanto do judicial em relação 
ao acontecido. Difícil prever 
quais os desdobramentos, in-
clusive quanto ao posiciona-
mento do governo, lançado a 

uma situação delicada. O Se-
nado Federal terá de fixar sua 
posição, assim como o Supre-
mo Tribunal Federal, através 
de audiência deliberativa já 
convocada a pedido do próprio 
ministro Zavascki. O ideal é 
que se evitem o confronto, os 
discursos demagógicos e os 
holofotes. À Justiça e ao Minis-
tério Público cabem a apuração 
e penalização dos crimes que 
possam ter sido cometidos. À 
casa legislativa resta apenas 
a análise quanto ao decoro e 
possíveis infrações. Cada qual 
em sua atribuição.

Os membros do Congresso 
têm imunidades e não podem 

ser presos, a não ser em fla-
grante e em questões inafian-
çáveis. Casos anteriores de 
flagrância, como a morte do 
senador José Kairala, atingido 
por um tiro disparado pelo se-
nador Arnon de Mello, em 1963, 
a troca de tiros entre os depu-
tados Nelson Carneiro e Estácio 
Souto Maior, em 1967 e a morte 
do deputado Souza Filho, ba-
leado pelo também deputado 
Simões Lopes, em 1929, ter-
minaram em absolvição. Difícil 
saber como terminará o caso 
de Delcídio Amaral, diante das 
variáveis que o cercam e do 
momento político e econômico. 
É preciso que todos pensem no 

Brasil e não na simples ação 
política e na desconstrução do 
adversário.

Mais importante do que sa-
ber o que acontecerá pessoal 
e politicamente com o senador 
preso, é a expectativa de como 
tudo isso repercutirá na solu-
ção e no estancamento dos es-
quemas de corrupção e tráfico 
de influência e, principalmente, 
como o Brasil viverá o dia se-
guinte. Os detentores do poder 
não devem se esquecer de que, 
além do combate à corrupção, 
têm o dever de trabalhar pela 
normalização da economia 
e da governabilidade nacio-
nais. Ao mesmo tempo em que 
desmontam os esquemas de 
roubalheira e favorecimento, 
é preciso adotar medidas que 
alavanquem o desenvolvimen-
to, a geração de empregos e o 
investimento no parque pro-
dutivo. É preciso combater os 
maus hábitos e recriar, com 
toda urgência, o clima de con-
fiança que sempre levou nosso 
pais a se desenvolver.

Tenente Dirceu Cardoso Gon-
çalves - dirigente da ASPOMIL 
(Associação de Assist. Social 
dos Policiais Militares de São 
Paulo)

Caminhão carregado com 
algodão tomba em Fernandópolis

Trânsito ficou congestionado no local e a Polícia 
Militar teve de organizar. Motorista ia para 
Santos, mas perdeu o controle do veículo.

Um caminhão, carregado de 
fardos de algodão, tombou no 
cruzamento da Avenida Duque 
de Caxias com a Rua Litério-
Grecco, em Fernandópolis, na 
terça-feira, dia 1. O trânsito 
ficou congestionado no local e 
a Polícia Militar teve que orga-
nizar o fluxo de carros.

Segundo informações da po-

lícia, o motorista saiu de uma 
transportadora da cidade, ia 
passar em um posto de com-
bustível e seguir viagem para 
Santos (SP), onde iria deixar 
a carga. Mas, de acordo com 
o motorista, ao fazer a rota-
tória, ele perdeu o controle do 
veículo. Ninguém se feriu no 
acidente. Fonte: G1

Processo nº011 - 16/11/2015
Ref. Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade
Interessado: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BRITO

Decisão        
 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BRITO, já qualificada nos autos, 
pleiteou sua aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade, 
uma vez que a requerente apresentou todos os documentos 
comprobatórios da condição de segurada o que corroborou para 
a concessão 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 Contribuição e Idade. 

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

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

 Publique. Registre. Intime-se
           
Palmeira D’ Oeste, (SP), 16 de novembro de 2015.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
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Doar é um ato de amor
No mês de novembro deste 

ano, nós alunos do 9º Ano “A” 
do ensino Fundamental da EE 
Antonio Marin Cruz realizamos 
junto à comunidade, uma ação 
solidária em benefício do Hos-
pital do Câncer de Jales e Asilo 
de Dalas.

Na ocasião foram arreca-
dados junto à comunidade de 
Marinópolis e também com a 
loja Hikari de Jales produtos de 
higiene, limpeza e alimentos.

O motivo da escolha do Hos-
pital de Câncer de Jales foi uma 
forma de retribuir pelo exce-
lente trabalho que realizam na 
Região.  Ação Solidária nos gra-
tificou grandemente e foi uma 
complementação do trabalho 
desenvolvido na sala de aula, 
nas oficinas de Experiência 
Matemática do Projeto do Ins-
tituto Ayrton Senna “Superação 
Jovem” e de Orientação para 
Estudo e Pesquisa, sob a orien-
tação das professoras Rosimei-
re e Karina respectivamente.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO
COMÉRCIO DEZEMBRO 2.015

 
2ª Feira Dia 14: Das 09:00 horas ás 22:00 horas
3ª Feira Dia 15: Das 09:00 horas ás 22:00 horas
4ª Feira Dia 16: Das 09:00 horas ás 22:00 horas
5ª Feira Dia 17: Das 09:00 horas ás 22:00 horas
6ª Feira Dia 18: Das 09:00 horas ás 22:00 horas
Sábado Dia 19: Das 09:00 horas ás 18:00 horas

2ª Feira Dia 21: Das 09:00 horas ás 22:00 horas
3ª Feira Dia 22: Das 09:00 horas ás 22:00 horas
4ª.Feira Dia 23: Das 09:00 horas ás 22:00 horas
5ª.Feira Dia 24: Das 09:00 horas ás 16:00 horas

Sábado Dia 26: Das 09:00 horas ás 13:00 horas
5ª Feira Dia 31: Das 08:00 horas ás 16:00 horas
Sábado Dia 02: Das 09:00 horas ás 13:00 horas

Mulher fica gravemente ferida 
em capotamento em vicinal

Uma mulher gestante ficou 
gravemente ferida no último 
domingo, dia 29, no capota-
mento do carro que dirigia pela 
vicinal entre Votuporanga e 
Álvares Florence. 

A motorista perdeu o con-
trole da direção ao passar por 
uma curva, perto do pesqueiro 
Tambaqui.  O carro saiu da es-
trada, colidiu com uma cerca 
de arame lateral e invadiu um 

pasto ao lado da vicinal. Várias 
estacas da cerca foram arran-
cadas no capotamento. 

Equipes dos Bombeiros e 
Samu encontraram a vítima 
inconsciente. Um passageiro 

sofreu ferimentos leves. 
As vítimas foram levadas 

para a Santa Casa. As causas 
oficiais do acidente são inves-
tigadas pela Polícia Científica. 
Fonte: Votuporangatudo
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Antigo Oficial de Registro de Imóveis de Palmeira 
d´Oeste é um dos autores de Livro de Direito de Família

 O antigo Ofic ial  de Re-
gistro de Imóveis e Anexos 
desta Comarca de Palmeira 
d´Oeste (que, em julho deste 
ano, passou a ser Tabelião 
de Notas e Protesto de Santa 
Fé do Sul), Dr. Lucas Maga-
lhães de Souza, participou 
na última terça-feira, dia 24, 

de evento de lançamento do 
livro “Dicionário de Direito 
de Família”, do qual é um 
dos autores, juntamente com 
alguns dos maiores juristas 
do país.

 O evento ocorreu na sede 
da APAMAGIS - Associação 
Paulista de Magistrados - em 

São Paulo, Capital, e contou 
com a participação de vários 
Tabeliães, Registradores, 
Juízes, Desembargadores, 
Advogados e Acadêmicos. 

 Na foto, o antigo Oficial e 
atual Tabelião Lucas Maga-
lhães de Souza, ladeado pelo 
Ministro Sidnei Agostinho 

Benett i  (à esquerda),  Ex-
-Presidente da 2ª Seção do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e Consultor da Obra e 
pelo Professor José Fernan-
do Simão (à direita), Profes-
sor da Faculdade de Direito 
da USP e Coordenador do 
Projeto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS 
                                            C.N.P.J. Nº 45.132.719/0001-14 
                               Praça da Bandeira nº 69 – Centro – CEP 15.730-000 
                                  E-Mail: executivomarinopolis@yahoo.com.br  
                                          Telefone/Fax  (17) 3695-1101  

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS    

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO    
A prefeitura municipal de Marinópolis, (SP), Torna se público, para 
conhecimento de todos quantos possa a vir interessar, que realizará as que realizará as que realizará as que realizará as 
09h00min no dia 09h00min no dia 09h00min no dia 09h00min no dia 17 de Dezembro17 de Dezembro17 de Dezembro17 de Dezembro    de 2015de 2015de 2015de 2015, na sede da Prefeitura Municipal o 
Processo Licitatório nº 039/2015, na Modalidade Pregão Presencial nº 018/2015. 
OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO Contratação(es) de empresa(s) especializada(s) em Ministrar Palestras, 
Cursos, Oficinas e Projetos para as famílias referenciadas pelo CRAS (Centro 
de Referência da Assistência Social), em atendimento aos recursos federais do 
PAIF (Programa de Atenção Integral a Família), Programa de Reordenamento do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Ministério do 
Desenvolvimento Social, e também ao Recurso Estadual PSB (Proteção Social 
Básica), para exercício financeiro de 2016. O Edital e seus Anexos, poderão ser 
retirado junto ao Setor de Licitações, no horário das 8:00h às 11:00h e das 
13:00h às 17:00h. Maiores informações pelo fone: (17) 3695-1101. Marinópolis (SP). 30 
de Novembro de 2015. Jarbas de Lima Junior – Prefeito Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS ––––    SP.SP.SP.SP.    

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAEXTRATO DE TERMO DE APOSTILAEXTRATO DE TERMO DE APOSTILAEXTRATO DE TERMO DE APOSTILA    
CONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTE: Município de Marinópolis - SP. 
CONTRATADOCONTRATADOCONTRATADOCONTRATADO: Auto Posto Marinópolis Ltda EPP. 
OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO: Resolve apostilar o Contrato nº 012/2015, firmado pelas partes em 02 de Março 
de 2015, objetivando a concessão de reajuste nos Combustíveis: ETANOL COMUM, GASOLINA ETANOL COMUM, GASOLINA ETANOL COMUM, GASOLINA ETANOL COMUM, GASOLINA 
COMUM, ÓLEO DIESEL S500 COMUM, ÓLEO DIESEL S500 COMUM, ÓLEO DIESEL S500 COMUM, ÓLEO DIESEL S500 e    ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10S10S10S10, na seguinte forma: Preço unitário do 
litro do Combustível ETANOL COMUMETANOL COMUMETANOL COMUMETANOL COMUM de R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) passará 
a ser R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos); GASOLINA COMUMGASOLINA COMUMGASOLINA COMUMGASOLINA COMUM de R$ 3,51 (três reais 
e cinquenta e um centavos) passará a ser R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco 
centavos); ÓLEO DIESEL S500ÓLEO DIESEL S500ÓLEO DIESEL S500ÓLEO DIESEL S500 de R$ 2,91 (dois reais e noventa e um centavos) passará a 
ser R$ 2,99 (dois reais e noventa centavos); ÓLEO DIESEL S10ÓLEO DIESEL S10ÓLEO DIESEL S10ÓLEO DIESEL S10 de R$ 3,11 (três reais e 
onze centavo) passará a ser R$ 3,17 (três reais e dezessete centavos), face a elevação 
do custo dos aludidos combustíveis instruído com Notas Fiscais de Compra de tais 
produtos contemporâneas ao Termo de Contrato de Fornecimento e Notas Fiscais de 
Compra atuais, relativas aos mesmos produto, que demonstram considerável variação do 
preço de mercado de aludido produto, em consonância com o previsto na Clausula Sexta 
do Contrato VIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIA: 24/11/2015 a 31/12/2015. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS    
Aditamento de ContratoAditamento de ContratoAditamento de ContratoAditamento de Contrato    

ADITAMENTO NADITAMENTO NADITAMENTO NADITAMENTO Nº    001/2015. 
CONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis.  
C0NTRATADAC0NTRATADAC0NTRATADAC0NTRATADA: UNICON OBRAS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP. 
OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO: Realização de acréscimo no prazo de CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA DELEGACIA DE 
POLÍCIA NESTE MUNICÍPIO, conforme CONVÊNIO: GSSP/ATP nº 70/2014, firmado entre a 
Secretária de Segurança Pública do Estado e este município. ASSINATURAASSINATURAASSINATURAASSINATURA: 23/11/2015 – 
VIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIA: 26/02/2016. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS    
EXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATO    

CONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis.  
CONTRATADA:CONTRATADA:CONTRATADA:CONTRATADA: PAULO LUCIANO DOURADO 25977314809. 
OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO: Prestação de serviços para coordenação, regência, coreografia, manutenção e 
ensino de música para atender a BANDA MARCIALBANDA MARCIALBANDA MARCIALBANDA MARCIAL deste município. VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: R$ 
5.200,00. ASSINATURAASSINATURAASSINATURAASSINATURA: 01/09/2015 – VIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIA: 30/12/2015. MODALIDADMODALIDADMODALIDADMODALIDADEEEE: Dispensa de 
Licitação, Art. 24 inciso II da Lei nº 8.666/93, com suas alterações. Jarbas de Lima 
Junior - Prefeito Municipal. 
    
    
    
    

Um filhote de capivara foi res-
gatado pelo Corpo de Bombeiros 
de dentro de um poço, na tarde 
da última segunda-feira, dia 30, 
no bairro Recanto das Águas em 
Votuporanga. Segundo a equipe 
dos bombeiros, um pescador 
que estava próximo do local ou-
viu um barulho e percebeu que o 
animal estava dentro do buraco.

De acordo com as informa-
ções, o filhote foi resgatado 
do poço que tem aproximada-
mente um metro e meio de pro-

fundidade. Com a ajuda de um 
“cambão”, um equipamento 
utilizado pelos bombeiros com 
um laço na ponta próprio para 
o resgate de animais, o filhote 
foi resgatado sem problemas.

Ainda segundo os bombeiros, 
fazia pouco tempo que o filhote 
estava no local, por isso acabou 
sobrevivendo. O filhote foi solto 
em uma mata onde a mãe e ou-
tros filhotes estavam. A Polícia 
Ambiental não precisou ser 
acionada. Fonte: G1

Bombeiros resgatam 
filhote de capivara de poço 

em Votuporanga

A Polícia Civil prendeu o ho-
mem que roubou R$ 300 mil 
em joias de uma joalheria, na 
semana passada, em Santa Fé 
do Sul. Edemar de Souza Wel-
ter, 18 anos, foi encontrado, na 
tarde de sexta-feira, dia 27, em 
um hotel em Fernandópolis. Ele 
mudou de cidade depois que as 
imagens das câmeras de segu-
rança da loja, que registraram 
a ação do criminoso, foram di-
vulgadas. Outras duas pessoas 
envolvidas no planejamento do 
roubo também foram presas.

De acordo com o delegado 
Higor Vinícius Nogueira Jorge, 
Welter estava há um mês em 
Santa Fé do Sul. De Nova Mu-
tum, Mato Grosso, ele estava 
trabalhando em uma fábrica. 

Polícia prende ladrão de joias

“Foi na empresa que ele pla-
nejou o roubo junto com um 
colega de trabalho, que tinha in-
formações privilegiadas sobre 
a funcionamento da joalheria.”

O colega de trabalho de Wel-
ter, L.C.S.D., 23 anos, tinha con-
tado com uma funcionária da 
loja, E.S.F., 23 anos. “Foram 
encontradas várias mensagens 
em que a funcionária falava 
sobre o funcionamento da loja. 
Imagens das câmeras de se-
gurança que mostram os dois 

conversando do lado de fora da 
loja um dia antes do crime. Foi a 
mesma funcionária que abriu a 
porta para Welter entrar na loja 
no dia do crime”. Os nomes dos 
comparsas não foram divul-
gados pela polícia. Depois de 
identificados os participantes 
do crime, a polícia cumpriu os 
mandados de prisão tempo-
rária dos envolvidos expedido 
pela Justiça. Com Welter foi 
encontrado parte das joias rou-
badas. Além de uma foto feita 
pelo ladrão com algumas joias, 
que foi repassada para alguns 
grupos do WhatsApp. “Ele disse 
que se escondeu no hotel por-
que viu a cara dele estampada 
em toda a imprensa. Depois do 
roubo armado, ele não voltou 
para a fábrica onde trabalhava 
e estava esperando alguns dias 
para volta a Nova Mutum.”

Welter e o colega de trabalho 
L.C.S.D. foram presos e enca-
minhados para a cadeia de Ja-
les. O primeiro teria participado 
de um latrocínio quando menor, 
em Nova Mutum. Já o compar-
sa tem passagem pela polícia 
por tráfico de drogas. A funcio-
nária da loja foi encaminhada 
para a cadeia de Nhandeara. A 
notícia é do Diário da Região.

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP 
LEI MUNICIPAL N.º 2.543,  DE  24 DE  NOVEMBRO DE 2015. 
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Palmeira d.Oeste SP  para o 
exercício financeiro  de 2016. 
LUCIANO ANGELO ESPARAPANI, Prefeito Municipal de Palmeira d.Oeste SP, Faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1º. O orçamento do Município de Palmeira d.Oeste SP para o exercício de 2016, 
estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 25.550.000,00 ( vinte e cinco milhões, qui-
nhentos e cinquenta mil reais ) sendo: 

I - Orçamento Fiscal em R$ 15.768,000,00 ( quinze milhões,  setecentos e     
sessenta e oito mil reais ); 
II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 9.782.000,00 ( nove milhões, sete-
centos e  oitenta e dois mil reais ). 

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especifica-
ções constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobra-
mento: 

I - Administração Direta: 
Receitas Correntes 
Receita Tributária       R$       1.906.000,00 
Receita de Contribuições     R$          603.000,00 
Receita Patrimonial     R$          917.000,00 
Receita de Serviços     R$          168.000,00 
Transferências Correntes     R$     22.535.000,00 
Outras Receitas Correntes     R$         192.000,00 
Receita de Deduções ( FUNDEB )     R$   -   3.123,000,00 
Receitas intra-orçamentárias     R$       1.261.000,00 
Sub total     R$  ( 24.459.000,00 ) 
Receita de Capital 
Operações de Créditos 

    R$             1.000,00 
Alienação de Bens     R$         452.000,00 
Amortização de Empréstimos     R$                 -0- 
Outras Receitas de Capital     R$           75.000,00          
Transferências de Capital     R$       563.000,00 
Sub total     R$    ( 1.091.000,00 ) 
Total     R$     25.550.000,00 

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes 
desta Lei, com os seguintes desdobramentos: 
I - Por Funções de Governo 

01 – Legislativa   R$        1.008.000,00 
04 – Administração   R$        1.859,000,00 
08 – Assistência   R$           828.000,00 
09 – Previdência Social   R$        2.350.000,00 
10 – Saúde   R$        6.604.000,00 
11 -  Trabalho   R$           280.000,00 

12 – Educação   R$        7.447.000,00     
13 – Cultura   R$             40.000,00 
15 -  Urbanismo   R$        1.769.000,00 
16 – Habitação   R$               4.000,00 
20 – Agricultura   R$          536.000,00 

 
 

22 – Industria   R$               1.000,00 
26 – Transporte   R$        1.418.000,00 
27 – Educação Física e Desportos   R$           346.000,00 
28 - Encargos Especiais   R$           510.000,00 
77 - Reserva de Contingência RPPS   R$           150.000,00 
99 – Reserva de Contingência    R$          400.000,00 
Total   R $    25.550.000,00 
II - Por Órgão da Administração 
01/01 – Câmara Municipal R$        1.008.000,00 
02/01 - Chefia do Executivo R$           500.000,00 
02/02 - Administração R$        1.359,000.00 
02/03 – Finanças e Encargos Especiais R$           510.000,00 
02/04 – Agricultura e Abastecimento R$           536.000,00 
02/05 – Educação  R$        7.447.000,00                                         
02/06 – Cultura R$             40.000,00 
02/07 – Educação Física e Desportos R$           346.000,00 
02/08 -  Saúde R$        6.604.000,00 
02/09 – Serviços Urbanos R$        1.769.000,00 
02/10 – Habitação R$                4.000,00 
02/11 – Industria, Comércio e Serviços R$                1.000,00 
02/12 – Assistência  R$            828.000,00 
02/13 -  Serviços Municipal de Estradas e Rodagem R$         1.418.000,00 
02/14 - Trabalho R$            280.000,00 
03/01 – Instituto de Previdência Municipal R$         2.350.000,00 
07/07 – Reserva de Contingência do RPPS R$            150.000,00 
09/09 – Reserva de Contingência R$            400.000,00 
 R$       25.550.000,00 

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a: 
I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 20 % (vinte 
por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no 
artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964. 
II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de 
Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
III – Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria 
de Programação, de um Órgão para outro, de uma Unidade para outra e de 
uma Dotação para outra sem prévia autorização Legislativa nos termos do Inci-
so VI do artigo 167 da Constituição Federal até o limite de 20%. 

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinado a: 
I - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vincula-
dos; 
II - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a con-
ta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes. 

Artigo 5º- As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser 
modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das neces-
sidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilida-
des financeiras de cada fonte diferenciada de recurso. 
Artigo 6° - Ficam alterado os anexos    II A, III, IV e V   da   LDO   nº  2.529, de 16 de 
junho de 2015 e anexos I a V do PPA 2014-2017.  
Artigo 7º- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016. 

 
 

                                   
 Palmeira d’ Oeste-SP, 24  de novembro de 2015. 

                                   LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI 
                                           Prefeito Municipal  

Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra. 
Luiz Carlos Felício 

Encarregado Exp. Administrativo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP 

LEI MUNICIPAL N.º 2.544, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015. 
“Dispõe Sobre Denominação de Vias Públicas e dá Outras Providências”. 
LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de 
São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO 
APROVOU O PROJETO DE LEI CM N.º 005/2015, DE AUTORIA DA MESA DIRE-
TORA DA CÂMARA MUNICIPAL, E ELE SANCIONA E PÚBLICA A  SEGUINTE LEI: 
Artigo 1º - As vias públicas localizadas no loteamento imobiliário “Residencial das A-
raucárias” receberão as seguintes denominações: 

I – A “Rua A” denominar-se-á “Avenida Alencar Arantes Marques”; 
II – A “Rua B” denominar-se-á “Avenida João Biscassi”; 
III – A “Rua C”, prolongamento da “Avenida José Gasques Gasques” 

denominar-se-á igualmente “Avenida José Gasques Gasques”; 
IV – A “Rua D”, prolongamento da “Rua Padre Gilberto Nievergeld”, 

denominar-se-á igualmente “Rua Padre Gilberto Nievergeld”; 
V – A “Rua E” denominar-se-á Avenida Avelino de Marqui; 
VI – A “Rua F” e “Rua H” denominar-se-ão “Avenida Orlando Dias” 
VII – A “Rua G” denominar-se-á “Avenida Pedro Pereira da Silva” 

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 24 DE NO-
VEMBRO DE 2015. 

LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI 
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada conforme lei pertinente., em data supra. 
Luiz Carlos Felício 

Encarregado de Exp. Administrativo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP 
LEI MUNICIPAL Nº. 2.545, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015. 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO UTILIZAR RECURSOS ADVINDOS DE RECEI-
TAS DE CAPITAL PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL, BEM COMO 
PARCELAS DE PARCELAMENTOS QUE PODEM VIR A SER FORMALIZADOS 
JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSTITUTO DE PRE-
VIDÊNCIA MUNICIPAL – IPREM – DE PALMEIRA D’OESTE E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS VINCENDAS (PARTE PATRONAL) DEVIDOS À AUTARQUIA, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS: 
LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de 
São Paulo, no exercício 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 o Executivo Municipal autorizado a destinar recursos obtidos com a co-
mercialização de veículos pertencentes à frota municipal, através da alienação de bens 
móveis, oriundo do leilão nº 01/2015, para a amortização de déficit atuarial e/ou paga-
mento de parcelas de termos de parcelamento que podem ser formalizados e/ou con-

 
 

tribuições previdenciárias vincendas (parte patronal) junto ao Regime Próprio de Previ-
dência Social – Instituto de Previdência Municipal - IPREM – de Palmeira d’Oeste-SP. 
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D' OESTE-SP, 24 DE NO-
VEMBRO DE 2015. 

LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI 
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra. 
Luiz Carlos Felício 

Encarregado Exp. Administrativo 
 

 
 
 
 
 

 


