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SÃO FRANCISCO

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Francisco, no 
ano de 2015, vereador Benedi-
to Belias, restituiu aos cofres 
do Município a importância de 
R$112.000,00 (cento e doze 
mil reais).

O Vereador Belias adminis-
trou com seriedade e respei-
to ao dinheiro público o que 
culminou com uma econo-
mia das verbas destinadas 
ao Poder Legislativo; dinheiro 
esse que reforçou o caixa da 
Prefeitura, já que essas eco-
nomias foram repassadas ao 
Município. 

A Câmara fez dois repassas 
de recursos para a Prefeitura 
durante o exercício. O primei-
ro dia  26 de junho. Naquela 
oportunidade foram repassa-
dos 40 mil reais. Na ocasião 
vereador pediu ao prefeito 

que aproveitasse as verbas 
para fazer melhorias no CCI 
- Centro de Convivência dos 
Idosos, principalmente na 
piscina para ginástica para 
terceira idade. Pediu ainda 
melhorias nas estradas ru-
rais - que fossem cascalha-
das para evitar problemas 
nesta época de chuvas. 

Neste final de dezembro 
o presidente da Câmara 
fez mais um repasse; des-
ta vez na importância de R$ 
72.000,00 (setenta dois mil 
reais). Ao fazer a entrega do 
cheque na prefeitura Benedi-
to Belias, mais uma vez rei-
vindicou ao prefeito que fosse 
dado prioridade  na aquisi-
ção de um micro ônibus para 
atender a Terceira Idade, Es-
portistas e a comunidade de 
modo geral. Pediu ainda que 

fosse destinada uma parte 
desta verba restituída para 
ser empregada na manuten-
ção do Esporte e Lazer de São 
Francisco. 

O Presidente da Câmara 
falou com o jornal Tribuna da 
Imprensa: Procurei fazer na 
Câmara o melhor possível. 
Fizemos o que tinha que ser 
feito, mas primando sempre 
pela economia, com serieda-
de e responsabilidade. Exe-
cutamos a gestão orçamen-
tária com rigor dos preceitos 
constitucionais. Não fizemos 
despesas sem necessidade e 
buscamos sempre o melhor 
preço, sem desperdícios, sem 
abusos ou regalias. Isso que 
possibilitou a economia de 
mias de 100 mil reais.” – en-
fatizou o Vereador Benedito 
Belias.Vereador Benedito Belias

O vereador Edimar Antonio 
Dias, popularmente conhecido 
como “Tomate” será presidente 
da Câmara Municipal de Pal-
meira em 2016. Eleito pelos 
seus pares, Tomate volta a Pre-
sidência da Casa, tendo em 
vista que já ocupou esse posto 
em outras oportunidades. 

Trabalhador e firme em suas 
convicções certamente fará 
uma gestão transparente e 
comprometida com avanços e 
melhorias que todos esperam 
do Legislativo. 

O Poder Legislativo em geral 
está muito desacreditado no 

Brasil, daí a importância das 
Câmaras Municipais escolher 
entre seus membros pessoas 
comprometidas com as ex-
pectativas do povo. Em outras 
ocasiões o vereador Tomate de-
monstrou capacidade e fazendo 
boa gestão; certamente isso 
pesou na escolha para mais 
uma ocupar a Presidência da 
Câmara.

O vereador Edimar, popular 
Tomate, tem bom trânsito no 
meio político, é amigo pessoal 
da Deputada Analice Fernandes 
e mantém ainda bom relaciona-
mento com vários deputados 

de diversos partidos; de forma 
que certamente irá contribuir 
muito para a conquistas de re-
cursos para o Município Sede 
da Comarca. 

Destaca-se também a econo-
mia de verbas públicas que o 
Vereador Tomate imprimiu em 
outras ocasiões. Ciente de sua 
responsabilidade social o novo 
presidente certamente não des-
penderá recursos do legislativo 
sem critério. Assim sua gestão 
irá restituir recursos no final do 
exercício de 2016 para ajudar 
a Prefeitura a fazer frente ao 
encerramento do mandato.    

Vereador Tomate é o novo presidente da Câmara
PALMEIRA D´OESTE 

Edimar Antonio Dias - Tomate

Presidente da Câmara presta contas de sua gestão
MARINÓPOLIS

Em Janeiro de 2015 tomei 
posse como Presidente da 
Câmara Municipal de Marinó-
polis, com o desafio de reali-
zar uma boa Administração, 
logo no início fizemos um 
concurso publico cumprindo 
determinação do Tribunal de 
Contas do Estado no qual já 
vinha sendo apontado em 
mandatos anteriores, com 
muita transparência e serie-
dade que foram as palavras 
que proferi no meu discurso 
de posse.

Administrei de forma De-
mocrática,  ouvindo a to-
dos e atendendo as reivin-
dicações dos vereadores 
e encaminhando ao Poder 
Executivo.

Administrando com o pé 
no freio e economizando 
ao Maximo. Fizemos três 

devolução de dinheiro para 
a Prefeitura Municipal, bus-
cando ajudar em momentos 
difíceis, como o episodio da 
Santa Casa de Palmeira D’ 
Oeste, e o Ar condicionado 
da Van que transporta os-

Munícipes a São José do Rio 
Preto e Barretos.

Nesta reta final estamos 
fazendo o ultimo repasse; 
totalizando R$105.000,00 
(cento e cinco mil reais) eco-
nomizado no exercício que 

ora se encerra. Finalizo as-
sim meu mandato com minha 
consciência do dever cumpri-
do. Que em 2016 possamos 
continuar juntos lutando pelo 
mesmo ideal. Um Forte Abra-
ço.    MARQUIM MARIN 

Vilson de Dalas restitui 179 mil aos cofres do Município
PALMEIRA D´OESTE 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Palmeira d´Oeste, 
vereador Vilson Pereira Reis, 
mais conhecido como Vilson 
de Dalas, restituiu aos cofres 
do Município a importância de 
R$ 179.000,00 (cento e seten-
ta e nove mil reais).

O mandato do Vereador Vil-
son, que se encerra no dia 31 
de dezembro, primou pela 
economia das verbas desti-
nadas ao Poder Legislativo, o 

que possibilitou essa econo-
mia considerável.

“Os gastos das Câmaras 
tem tido constante fiscaliza-
ção, pois o Tribunal de Contas 
acompanha com rigor o des-
perdício de dinheiro público 
pelo Poder Legislativo; em 
face disso tivemos muita pre-
ocupação e economizamos 
quase 180 mil reais.” – en-
fatizou o Vereador Wilson de 
Dalas.

As economias da Câmara 
contribuíram em muito para 
a Prefeitura fazer frente aos 
compromissos do final de ano. 

Parabéns ao vereador Wil-
son Pereira Reis pela boa ges-
tão.  Em 2016 o presidente da 
Câmara será vereador Edima-
rAntonio Dias, popular Toma-
te; outro vereador que sempre 
primou pela economia com 
responsabilidade. Isso é bom 
para o Município. 

Vilson Pereira Reis – 
Vilson de Dalas
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VAMOS PLANEJAR AS CONTAS DE JANEIRO
*Por Bárbara Miranda

Como planejar as contas de 
janeiro é um dos assuntos que 
certamente já está rondando 
os seus pensamentos, afinal, 
o mês de dezembro é marcado 
por muitas festas e animação 
e exatamente por isso passa 
voando. Sem nem pensar, nos 
vemos brindando a virada do 
ano novo e mais um ciclo co-
meça! Sabemos que esse ano 
foi difícil e tenho certeza que 
no que depender de cada um 
de nós 2016 será diferente. E 
pra começar bem, que tal des-
de já montar um planejamento 
para as já conhecidas contas 
de janeiro?

Recentemente te demos di-
cas para manter o orçamento 
familiar em dia no ano de 2016 
e hoje nosso foco específico é 
te ajudar a como planejar as 
contas de janeiro.

Qual a melhor forma de pa-
gar?

Se você é um dos felizardos 
que não vai ter que usar o seu 
13º salário para pagar dívidas 
acumuladas ao longo do ano, 
saiba que ele é uma ótima op-
ção para quitar à vista o IPTU e 
IPVA. O legal de pagar de uma 
só vez é que você ganha um 
desconto de 6% no IPTU e 3% 
no IPVA, isto em São Paulo, 
mas cada estado oferece um 
valor de desconto que vale a 
pena, por menores que pare-
çam ser, pois são muito maio-
res do que o rendimento atual 
da poupança, por exemplo.

UM ANO DE MUITO TRABALHO
O ano começará com a cer-

teza da recessão presente. Nú-
meros de 2015 ainda não são 
inteiramente conhecidos, mas 
todo brasileiro sabe que 2016 
será difícil e seu desempenho 
dependerá de uma série de 
variáveis que ainda estão por 
acontecer. A luta política é 
um dos complicadores e deve 
se arrastar por boa parte do 
primeiro semestre, podendo 
provocar grandes impactos. 
A economia – especialmente 
os investidores – vivem em 
compasso de espera para 
saber o que fazer, e a popula-
ção, que pode apenas esperar 
pelos desfechos, sofre com 
o desemprego, a inflação e 
outros efeitos da crise esta-
belecida.

Mesmo com todas as in-
terrogações presentes, por 
uma questão de tradição, de 

esperança ou até de como-
dismo, acreditamos que 2016 
será melhor do que foi 2015. 
O ano que se findou não foi 
de tudo inútil; ele nos deu a 
oportunidade de descobrir e 
tornar publicas as falcatruas, 
pedaladas e a corrupção que 
grassa no país. Desnudou os 
poderes executivo e legisla-
tivo deteriorados, mostrou 
a economia capenga (que o 
governo dizia ser maravilho-
sa), deixando claro um país 
à beira da ruína, onde Saúde 
Pública que mata e tortura e 
a insegurança pública ator-
doa. Isso sem falar do desem-
prego, da miséria e da fome. 
Tudo isso escancarado, mobi-
liza o povo, que exige solução. 
Aos detentores do poder resta 
apenas, reconhecer os erros 
e, se ainda tiverem tempo 
para isso, não repeti-los.

O Brasil de 2016 exige ajus-
tes que podem ser amargos, 
mas são inadiáveis. Os go-
vernos não podem continuar 
gastando mais do que arre-
cadam e não devem querer 
arrecadar mais simplesmente 
aumentando ou criando novos 
impostos. É preciso recorrer 
a mecanismos que ensejem o 
reaquecimento da economia 
e, através do aumento da pro-
dução e do vigor do mercado, 
obter a elevação das receitas. 
As obras de infraestrutura, 
que tradicionalmente movi-
mentam a economia, precisam 
ser retomadas e passar pelo 
severo crivo da luta anti-cor-
rupção hoje encorpado nas ope-
rações relativas ao Mensalão e 
à Operação Lava-jato.

Precisamos, urgentemente, 
recuperar a confiança do brasi-
leiro no governo, nos políticos e 

em todas as instituições da so-
ciedade. Criar um clima positivo 
onde o investidor tenha segu-
rança para colocar o seu capital, 
o trabalhador tenha sua opor-
tunidade laboral e os governos 
– federal, estaduais e municipais 
– contem em seus cofres com 
os recursos suficientes para 
prestarem os serviços públicos 
de sua competência e obrigação. 
No dia que conseguirmos vencer 
essas etapas, estará eliminada 
a crise e o Brasil, finalmente, 
voltará a marchar rumo ao seu 
grande destino. 2016 será um 
ano de muito trabalho que, bem 
executado, poderá nos livrar da 
crise e evitar o sofrimento da 
população.

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

Que tal para o próximo ano 
já ir guardando todo mês um 
valor, pequeno que seja, para 
essas contas? Essa é a melhor 
forma de como planejar as 
contas de janeiro, assim quan-
do chegar a época do 13º salá-
rio você pode usar o dinheiro 
extra para viajar e/ou realizar 
os sonhos que foi adiando ao 
longo do ano. Com um bom or-
çamento familiar você conse-
gue manter as contas em dia e 
ainda se planejar para o futuro.

NÃO EXAGERE NAS COM-
PRAS DE FINAL DE ANO

Vai chegando essa época e 
somos tomados pela vontade 
de presentear a família, os 
amigos e até aquele colega de 
trabalho que pegou no nosso 
pé o ano todo. Com a facilidade 
do parcelamento sem juros 
nos cartões de crédito, essa 
acaba sendo a nossa principal 
forma de compra pois é fácil e 
“não pesa tanto o orçamento”. 
Não acredite nessa mentira, 
afinal todas as compras so-

madas fazem uma diferença e 
tanto no orçamento da família.

A nossa sugestão é que você 
estabeleça um orçamento an-
tes de sair de casa. Quanto 
você tem disponível para gas-
tar os com os presentes – e 
aqui entra desde o presente 
dos filhos, passando pelos di-
versos amigos secretos, até a 
lembrancinha para os portei-
ros. Tudo precisa ser conta-
bilizado na hora de pensar em 
como planejar as contas de 
janeiro. O ideal é tentar com-
prar tudo à vista, mesmo que o 
parcelamento não tenha juros. 
Isso vai te deixar mais tranqui-
lo e seguro, sabendo que co-
meçou o novo ano sem trazer 
um monte de prestações do 
ano passado.

NEGOCIE AS DESPESAS 
ESCOLARES

As mensalidades e todos 
os gastos das crianças na es-
cola representam um valor 
significativo no orçamento 
familiar. Mas você sabia que é 

possível sim negociar o valor 
das mensalidades? Se você 
está apertado financeiramen-
te converse na secretaria ou 
diretoria para tentar conseguir 
descontos. Isso é ainda mais 
fácil quando você tem mais de 
um filho estudando na mesma 
escola. O que não pode ter é 
preguiça e vergonha de tentar.

Não tem como planejar as 
contas de janeiro sem pensar 
nos materiais escolares. Para a 
compra deles a nossa principal 
dica é pesquisar. Aqui também 
não vale ter preguiça e com-
prar na primeira loja. Tem que 
pechinchar até encontrar os 
melhores valores. As livrarias 
costumam oferecer bons des-
contos para quem vai fazer o pa-
gamento à vista, por isso pode 
ser vantajoso maneirar nas 
compras do natal para sobrar 
dinheiro para esta finalidade.

Outra boa forma de econo-
mizar na compra dos materiais 
escolares é buscar por livros 
usados. Além da economia, 
você ensina aos seus filhos um 
principio importante de que ele 
deve fazer bom uso e preservar 
um material para que outras 
pessoas possam usá-lo depois. 
É possível encontrar livros em 
ótimo estado e com um preço 
muito mais em conta.

Agora que você já sabe como 
planejar as contas de janeiro 
confira as nossas dicas para 
usufruir de serviços e des-
contos que você já paga e não 
sabe.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 
DE PALMEIRA D’OESTE
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PREFEITURA MUNICIPAL  
PALMEIRA D’OESTE - Estado de São Paulo 
Av. Francisco Félix de Mendonça, 4955 Centro 
Fone/Fax (017)3651-1212  =  CEP 15720-000 

CNPJ Nº 46.609.731/0001-30 
pmpalmeira@ig.com.br 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO  
PROCESSO SELETIVO N.º 01/2015 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE, por intermédio do Prefeito Municipal, nos termos da 

legislação vigente, faz saber a todos que, tendo transcorrido os prazos legais, e, mantidas as classificações da função que 
especifica, HOMOLOGA o Processo Seletivo n° 01/2015 para contratação da função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA, realizado nesta cidade. 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

  
Registre, Publique e Cumpra-se! 
 
Prefeitura Municipal de Palmeira D’Oeste/SP, 21 de dezembro de 2015. 

 
 

LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI 
PREFEITURA MUNICIPAL 

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 MARINÓPPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLISOLISOLISOLIS    
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOTERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOTERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOTERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO    

LEILÃO nLEILÃO nLEILÃO nLEILÃO nº. . . . 003/2015003/2015003/2015003/2015 - OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO: Alienação de bens do Município de Marinópolis/SP, 
conforme Leis Municipais n° 1.793 – de 26 de Abril de 2013, nº 1.821 – de 06 de Agosto 
de 2014 e 1.847 – de 10 de Agosto de 2015. Jarbas de Lima Junior, Prefeito Municipal 
de Marinópolis, SP., HOMOLOGA E ADJUDICAHOMOLOGA E ADJUDICAHOMOLOGA E ADJUDICAHOMOLOGA E ADJUDICA o resultado final do Leilão nº. 003/2015 
conforme segue: TRATOR AGRÍCOLATRATOR AGRÍCOLATRATOR AGRÍCOLATRATOR AGRÍCOLA, marca Valmet, ano 1996, modelo 985, movido a óleo 
Diesel, Patrimônio n° 3821, sendo arrematado pelo Sr. EDGAR CABRERA GUASTALLIEDGAR CABRERA GUASTALLIEDGAR CABRERA GUASTALLIEDGAR CABRERA GUASTALLI, pelo 
valor de R$ 23R$ 23R$ 23R$ 23....100,0100,0100,0100,00000; Fica os seguintes bens declarados como DESERTDESERTDESERTDESERTOOOO TRATOR TRATOR TRATOR TRATOR 
AGRÍCOLAAGRÍCOLAAGRÍCOLAAGRÍCOLA, marca Valmet, ano 1998, modelo 785, movido a óleo Diesel, Patrimônio n° 
3822, 01 MAQUINA NIVELADORAMAQUINA NIVELADORAMAQUINA NIVELADORAMAQUINA NIVELADORA, MARCA WUBER WACO 205, ANO 1986, COR AMARELA e 01010101 
ÔNIBUS MERCEDES BENZ OH 1420ÔNIBUS MERCEDES BENZ OH 1420ÔNIBUS MERCEDES BENZ OH 1420ÔNIBUS MERCEDES BENZ OH 1420, ANO 1988, PLACA CIW 4002. Marinópolis, SP., Em 16 de 
Dezembro de 2015. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLISOLISOLISOLIS    
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOTERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOTERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOTERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO    

CONCORRÊNCIACONCORRÊNCIACONCORRÊNCIACONCORRÊNCIA    nnnnº. . . . 001001001001/2015/2015/2015/2015 - OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO: Alienação de bens imóveis (terrenos) constantes do 
anexo I do edital, conforme autorizado pela Leis Municipais nº 1.848 e 1.849, ambas de 
10 de Agosto de 2015, sendo Lote 11 da Quadra “C”, com área superficial de 405,23m², 
localizado no Conjunto Habitacional” Roque Sato da Silveira”, inscrito no Cadastro 
Imobiliário da Prefeitura n° 1.29.022.02, configurada na Matricula n° 12.465, do Oficio 
de Registro de Imóveis da Comarca de Palmeira D’ Oeste e Lote 06 da Quadra “40”, com 
área superficial de 114m², localizado na Avenida São João, inscrito no Cadastro 
Imobiliário da Prefeitura sob n° 1.40.198-01.. Jarbas de Lima Junior, Prefeito 
Municipal de Marinópolis, SP., ADJUDICARADJUDICARADJUDICARADJUDICAR e HOMOLOGARHOMOLOGARHOMOLOGARHOMOLOGAR o terreno ora denominado Lote Lote Lote Lote 
11 da Quadra “C”, 11 da Quadra “C”, 11 da Quadra “C”, 11 da Quadra “C”, com área superficial de 405,23m², localizado no Conjunto 
Habitacional” Roque Sato da Silveira”, inscrito no Cadastro Imobiliário da Prefeitura 
n° 1.29.022.02, configurada na Matricula n ° 12.465, do Oficio de Registro de Imóveis da 
Comarca de Palmeira D’ Oeste, a pessoa física TEREZINHA GONÇALVES MAZOTTITEREZINHA GONÇALVES MAZOTTITEREZINHA GONÇALVES MAZOTTITEREZINHA GONÇALVES MAZOTTI, ao 
valor de R$ 30.500,00 e ADJUDICARADJUDICARADJUDICARADJUDICAR e HOMOLHOMOLHOMOLHOMOLOGAROGAROGAROGAR o terreno ora denominado Lote 06 da 
Quadra “40”, com área superficial de 114m² , localizado na Avenida São João, inscrito 
no Cadastro Imobiliário da Prefeitura sob n° 1.40.198-01, a pessoa física EDSON EDSON EDSON EDSON 
AMADEU MASTELARIAMADEU MASTELARIAMADEU MASTELARIAMADEU MASTELARI, ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Marinópolis, SP., Em 28 
de Dezembro de 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     002/2015. 
CONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis.  
C0NTRATADAC0NTRATADAC0NTRATADAC0NTRATADA: SERGIO VENANCIO VICENTE 28162033874. 
OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO: prorrogar o prazo de Execução da obra denominada Execução da Prestação de 
Serviços de Consultoria a Assessoria Técnica no Reconhecimento, Mensuração e 
Evidenciação do Patrimônio desta Municipalidade, dos bens móveis e imóveis. 
ASSINATURAASSINATURAASSINATURAASSINATURA: 27/10/2015 – VIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIA: 28/12/2015. 

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2011
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE – SP.
CONTRATADA: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 01.404.158/0001-90, com endereço à Via 
Anhaguera, s/nº, Km 317, 400m, Bloco B, Módulo 27 - Bairro Jardim 
Salgado Filho na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, 
CEP 14.079-000.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação 
de Serviços de Fornecimento de materiais didáticos e suporte pe-
dagógico.

VALOR GLOBAL DO ADITAMENTO DO CONTRATO:  
R$121.318,40 (cento e vinte e um mil trezentos e dezoito reais e 
quarenta centavos). 

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 31 de 
dezembro de 2015.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2016.
__________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2015
CONTRATO Nº  056/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE-SP
CONTRATADA: A “BANDA ASSÉDIO” através da empresa ARIANE 

GARCIA CICUTO CANDIDO 0313411180, pessoa jurídica com sede 
na Rua Alfio Rossi, nº 588, bairro Cohab I, sala 01, na cidade de 
Mirassol – SP. CEP 15.130-000, inscrita no Cadastro Geral de Contri-
buintes do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o nº 19.484.626/0001-
49.

OBJETO: contratação de show artístico com a “BANDA ASSEDIO” 
para as Festividades de Reveillon da cidade a serem realizadas no 
dia 31 dezembro de 2015.

VALOR DO CONTRATO:  R$ 19.300,00 (dezenove mil e trezentos 
reais). 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18 de Dezembro de 
2015.

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 057/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP

CONTRATADA: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., empresa 
jurídica licenciada da marca VALECARD , estabelecida na cidade 
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Machado de As-
sis, nº 904,centro CEP 38.400-051, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
00.604.122/0001-97. 

OBJETO: Objetivo  da  administração,  interação  da compra  de  
gêneros alimentícios que componham a cesta básica  na  qualidade  
de intermediadora  na  relação  de  consumo.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 31 DE DEZEMBRO DE 
2015.

VIGÊNCIA: 01/01/2016 à 31/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS

DECISÃO
PROCESSO Nº 175/2015
INTERESSADO: ANÉSIO ALVES DE AZEVEDO
OBJETIVO: PENSÃO POR MORTE
DEFIRO o pedido de Pensão Por Morte
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Marinópolis-SP,14 de outubro 2015.

CAMILA DE FRANÇA MARCHESINI
Superintendente
____________________________________________________

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS

DECISÃO
PROCESSO Nº 167/2015
INTERESSADO: MARIA IZABEL ARAUJO
OBJETIVO: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
DEFIRO o pedido de Aposentadoria Por  Invalidez de Maria Izabel 

Araujo
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Marinópolis-SP, 28 de outubro de 2015.

CAMILA DE FRANÇA MARCHESINI
Superintendente
____________________________________________________

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS

DECISÃO
PROCESSO Nº 176/2015
INTERESSADO: AGUINALDO PERINI DO NASCIMENTO
OBJETIVO: APOSENTADORIA ESPECIAL POR DECISÃO JU-

DICIAL
DEFIRO com base no parecer jurídico o pedido de Aposentadoria 

Especial por Decisão Judicial, consignado que a decisão foi em face 
de ordem judicial.

Publique-se. Registre-se. Intime-se
Marinópolis-SP, 01 de dezembro de 2015.

CAMILA DE FRANÇA MARCHESINI
Superintendente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 034/2015.
PREGÃO Nº 020/2015.
CONTRATO Nº 055/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE – SP.
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a 

Organização, Elaboração e Aplicação de todas as Etapas do 
Concurso Público para provimento de Cargo Público no quadro 
da Administração Municipal de Palmeira d’ Oeste, conforme termo 
de referência e com observância de todas as Leis relativas ao 
assunto, especialmente Municipais.

CONTRATADA: NOVA VISÃO GESTÃO PUBLICA CON-
SULTORIA E CONCURSOS LTDA, inscrita no CNPJ sob. nº 
07.312.843/0001-72 estabelecida à Rua José Bonifácio, nº 494, 
Centro – Araçatuba – SP – CEP 16.010-380.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 39.500,00 (trinta e 
nove mil e quinhentos reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18 de dezembro de 
2015.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE

Portaria nº 005, de 01 de dezembro de 2015

“Dispõe sobre a designação do responsável pelo Adiantamen-
to”. 

A Mesa da Câmara Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de 
São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 

R  E  S  O  L  V  E:

Artigo 1º - Designar o servidor Ginaldo Vieira dos Santos, 
Técnico em Contabilidade da Câmara Municipal de Palmeira 
d’Oeste, para exercer as funções de Responsável pelo Adianta-
mento, sem qualquer remuneração ou vantagem. 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Palmeira d’Oeste-SP, 01 de dezembro de 2015

Vilson Pereira Reis                  Izildinha Aparecida Quiérico
Presidente                                             1ª Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS  
Estado de  São Paulo  

CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS 
QUADRO DE PESSOAL – EXERCÍCIO DE 2015 

ANEXO II – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
Quant. Denominação Jornada 

(Horas) 
Ref. Valor (R$) 

01 Assessor Legislativo 40 C 1.116,94 
01 Diretor Administrativo e 

Financeiro 
35 J 2.176,62 

ANEXO III – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
Quant. Denominação Jornada 

(Horas) 
Ref. Valor (R$) 

01 Auxiliar de Serv. Gerais 40 D 1.228,62 
01 Contador 35 J 2.176,62 
01 Tesoureiro 35 J 2.176,62 

AGENTES POLÍTICOS 
Quant. Denominação        Valor (R$) 

01 Vereador (Presidente) 2.965,48 
08 Vereador (a) 2.012,29         

Marinópolis, 29 de Dezembro de 2015. 

MARCOS AURÉLIO MARIN ROVEDA 
 Presidente da Câmara

Quando esquecerão Guilherme de Pádua?
DIREITO AO ESQUECIMENTO

Por Fátima Burégio
Pode soar como incoerên-

cia, mas para tratar do caso 
em tela, precisei trazer à tona 
(pela última vez) o terrível 
crime praticado pelo artista.

Após demorada reflexão, 
entendi que deveria expor mi-
nhas inquietações e constan-
tes indignações no que com-
pete à enxurrada de constran-
gimentos vivenciados pelo 
ex-apenado e ator Guilherme 
de Pádua.

Primeiramente é importante 
realçar que os mais jovens 
sequer conhecem o ator, e, 
dessa forma, preciso recorrer 
a fatos pretéritos, crendo que, 
fatalmente, todos saberão do 
que estou a tratar.

Bem, o ator Guilherme de 
Pádua, no ano de 1992 as-
sassinou de forma covarde, 
infame e brutal uma bela atriz 
(Daniela Perez) que era sua 
parceira numa trama global.

A novela era um sucesso nas 
telinhas e o casal brilhava em 
cada aparição.

Segundo os noticiários, a 
motivação do assassinato da 
bela atriz deu-se pelo fato da 
mãe da moça ser a autora da 
novela e não tornar o persona-
gem representado pelo ator, 
uma figura tão notória. Enfu-
recido, resolveu assassinar 
a filha da autora da novela. 
A bela atriz fora assassinada 
com várias tesouradas. Foi 
terrível!

O crime foi descoberto e o 
criminoso severamente pu-
nido.

Guilherme de Pádua foi con-
denado a 19 anos e 6 meses 

de prisão, mas já encontra-se 
livre, tentando tocar sua vida, 
mas ocorre que basta o belo 
dar o ‘ar da sua graça’ para 
acontecer uma desventura em 
sua vida.

Nitidamente sofrendo per-
seguições, o ex-apenado agora 
cumpre uma outra espécie de 
pena, e esta é rotulada de ‘per-
pétua’. Sim, a mentalidade de 
milhares de brasileiros se nega 
a esquecer, deletar, o terrível 
crime praticado pelo ator.

Ora, não estou aqui enalte-
cendo seus feitos, mas decla-
rando-os horrendos, porém 
não tenho intenção de lançar 
um fardo pesado sobre os om-
bros do ex-presidiário, muito 
menos propagar o crime que 
praticou.Pelo contrário!

Saio, ousada e corajosamen-
te, em defesa do ex-apenado, 
no afã de fazer valer o instituto 
do Direito ao Esquecimento na 
vida dele.

Para quem aindadesconhece 
o Direito ao Esquecimento, 
consiste em deixar de trazer à 

baila assuntos já adormecidos, 
esquecidos pelo tempo, mas 
que alguns insistem em trazer 
à tona, causando constran-
gimento ao autor do crime, à 
vítima (se sobreviveu), e os 
parentes das duas partes. Per-
sigo o direito de ser esquecido 
e nada mais.

Logo, é nítido que o Direito 
ao Esquecimento é fenômeno 
que tende a consolidar-se, e 
os veículos de comunicação 
evidenciam que vários países 
do mundo já estão adotando 
tal sistema.

No que compete ao caso do 
brasileiro Guilherme de Pá-
dua, chega a ser enfadonho ter 
que amargar as mais terríveis 
rotulações que fazem ao ex-
-apenado, e que agora almeja 
apenas o direito de seguir sua 
trajetória existencial como 
uma pessoa comum e nada 
mais.

Entretanto, tenho conheci-
mento que o ator vez por outra 
é constrangido de forma reite-
rada, sendo obrigado a enfren-

tar ‘noites escurar’, pelo sim-
ples fato de muitos brasileiros 
não acatarem sua liberdade e 
mudança de vida, rotulando-
-o como psicopata, monstro, 
dentre outros adjetivos nada 
atraentes.

Não bastassem todos estes 
‘rótulos’, o artista tem que so-
breviver com as constantes 
perseguições da sociedade, 
muitas vezes em plena sintonia 
com a mídia e com a mãe da 
vítima que fora assassinada. 

O ator, hoje um senhor 
beirando, acredito, seus 50 
anos de idade, precisa ser ver-
dadeiramente livre, mas as 
cobranças impostas ao seu 
duro passado, faz com que 
sua penalidade se perpetue no 
tempo.

É tempo de mudanças, mi-
nha gente!

O Guilherme de Pádua já 
cumpriu a pena justamente 
imposta pela Justiça brasilei-
ra, não cabendo a nós, pacatos 
cidadãos, perpetuar no tempo 
um jugo que ele não é mais 
habilitado para suportar.

Se ele voltar a reincidir, que 
seja novamente julgado e pre-
so, caso haja dispositivo legal 
para tanto.

É hora de avançar! Crescer! 
Amadurecer!

A justiça já foi feita, o Gui-
lherme de Pádua está liberto, 
mas simbolicamente perma-
nece preso às amarras im-
postas por uma camada da 
sociedade que o condena in-
justificada e perpetuamente.

Sejamos livres, mas vibre-
mos com a liberdade alheia e 
isto basta!
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Senhor  Pres idente  Se-
nhores Vereadores Senho-
ras  Vereadoras ,  demais 
pessoas que nos assistem 
pela internet, demais pes-
soas presentes. Primeira-
mente minha eterna grati-
dão a Deus por ter me per-
mitido estar aqui e desfru-
tar deste bom convívio com 
todos vocês. Estou imensa-
mente agradecido por ter 
em meu qu in to  mandato 
ter sido eleito pela sexta 
vez para assumir a presi-
dência desta casa de leis, 
me tornando o  vereador 
que  mais  vezes  assumiu 
a presidência desta casa 
desde a emancipação po-
lítica deste município, não 
me enobrece com tal fato 
e sim me fortalece e me da 
à obrigação e a responsa-
bilidade de produzir ainda 
mais benefícios para nos-
sa  população ,  esco lh ido 
para, representar o Poder 
Legis lat ivo Munic ipal  no 
ano de 2016, renovo meu 
compromisso de bem ser-
vir a todos os vereadores, 
vereadoras, e um bom re-
lacionamento com todos os 
funcionários e prestadores 
de serviços e a população 
como f iz  no  ano de  2013 
cortando gastos nas des-
pesas que nos fez sobrar 
à quantia de R$45.000,00 
que foram devolv idos no 
final do ano aos cofres da 
Prefeitura Municipal.

Estou ciente de que, na 
qualidade de Vereador es-
colhido democraticamente 
pelo voto popular por cinco 
mandatos, me cabe assegu-
rar a continuidade do com-
promisso de administrar a 
Câmara Municipal, no cen-
tro das decisões em prol de 
todos os cidadãos e nossos 
funcionários público muni-
cipais que passam hoje por 
situações delicadas com a 
necessidade de uma rees-
truturação que tanto cobro 
do senhor Prefeito Munici-
pal pessoalmente e através 
desta Tribuna. A indepen-
dência do Poder Legis la-
tivo, constitucionalmente 
expressa, é a garantidora 
da representação popular, 
perante a qual, nós Verea-
dores, temos o dever de via-
bilizar a melhoria de vida de 
nossos cidadãos e na fisca-
lização do senhor Prefeito.

Tendo, desde meu primei-
ro mandato, defendido os 
interesses dacoletividade e 
contribuído para o cresci-
mento e o desenvolvimento 
do Município, muitas vezes 
fui e sou e serei crítico fer-
voroso quanto ao interesse 
de nossa população, pude, 
no exercício da represen-
tatividade, colher os frutos 
do reconhecimento popular 
por intermédio do voto, pois 
jamais votei e nunca votarei 
contra um projeto que venha 
a beneficiar nossos municí-
pio, me alegro muito quando 
recebo mensagens como 
esta recente do então pro-
motor de Justiça da Comar-
ca Dr. José Lourenço Alves, 
que hoje trabalha na promo-
toria na cidade de Franca,  
Estimado Evaldo, Lembro-
-me sempre de você como 
“trigo”, independente, cor-
reto e destemido. Tudo de 
bom pra você. Até sempre. 
E quando apresentei aqui o 
requerimento com urgência 

para que o ar condicionado 
da Van que transporta pa-
cientes para São José do Rio 
Preto e Barretos fosse con-
certado, o conhecido como 
“Mazim Policia”que já tra-
balhou em nosso município 
me escreveu assim “Grande 
Evaldo sempre na ativa, e 
falando pelos que não são 
ouvidos” essas palavras nos 
fortalece e nos encoraja em 
fazer ainda mais pelo nosso 
município.

Ao novamente ser eleito 
Presidente desta Casa, vi 
em meus nobres colegas, 
a confiança que parte dos 
eleitores me creditaram 
nas urnas em 2012. O dever 
que ora me incumbem me 
faz honrado e, sobretudo, 
me torna mais compromis-
sado e responsável com a 
coisa pública, uma vez que 
me outorgam poderes de 
administração, cuja serie-
dade e experiência trago 
por toda minha vida. Con-
tinuarei a ser garantidor do 
f iel  cumprimento do nos-
so Regimento Interno e de 
nossa Lei Orgânica Muni-
cipal, zelarei pelas funções 
fiscalizadora, legislativa, 
julgadora e administrativa 
de nossa Câmara Municipal 
e da Prefeitura Municipal. 
Atuarei e defenderei os di-
reitos dos vereadores e de 
nossa população, dentro ou 
fora desta Casa Legislati-
va. Trabalharei juntamente 
aos nossos representantes, 
estadual ou federal, na bus-
ca incessante por emendas 
parlamentares que nos tra-
gam fontes de investimentos 
e auxílios financeiros para 
nossa comunidade.

Não posso deixar de ex-
pressar aos senhores e se-
nhoras que recebo a Presi-
dência da Câmara Municipal 
sabedor das duras criticas 
e cobranças de nossa po-
pulação para com nós ve-
readores que muitas vezes 
julgam os vereadores culpa-
dos por desmandos na atual 
administração municipal, 
quando não sabem que nós 
temos poderes limitados, 
cabendo tão somente co-
brar e denunciar, todos são 
sabedores que a atual ad-
ministração não esta sendo 
aceito pela maioria da popu-
lação que exige hoje um novo 
modelo de administração. 
Tenho a consciência de que 
um administrador público 
tem de administrar, com suas 
ações voltadas as pessoas 
sem distinção e beneficiar 
as pessoas, como exemplo 
de uma ação bem sucedida, 
possocitar o projeto em que 
apresentei ao então saudoso 
prefeito Dr. Candil criando 
o escritório rural municipal, 

MARINÓPOLIS

 Vereador Evaldo é eleito pela 
6ª vez presidente da câmara

qual hoje temos lá o vere-
ador marcos e a vereadora 
Rosemeire prestando seus 
bons serviços a toda a po-
pulação, desde o mais rico 
ao mais pobre e melhor de 
forma gratuita, isso signifi-
ca benefício direto a toda a 
família daquele que faz uso 
do referido escritório, com o 
dinheiro que teria de pagar a 
um escritório particular, fa-
zer também que nosso cida-
dão sinta-se orgulho de aqui 
residir proporcionando aos 
mesmos desde um simples 
gestos em tapar as ruas es-
buracadas que hoje se encon-
tram na sua via pública, por-
que é aqui no município que 
ele paga seu IPTU e muitos 
outros impostos. Dignidade 
também em ter a iluminação 
pública de frente seu imóvel 
ou na sua rua sempre ativa 
e não apagada em boa parte 
da cidade como hoje pode-
mos presenciar, sendo que 
em nossa conta de energia 
mensal está lá o valor que é 
destinado a prefeitura para 
estes reparos sejam feitos.

Perante nosso Prefeito Mu-
nicipal, no exercício institu-
cional do Poder Legislativo, 
essa Presidência assumirá 
a postura de zelar pelos in-
teresses públicos, acompa-
nhando e legislando sobre 
assuntos locais que visem 
atender a toda população 
sem privilégio a quem quer 
que seja.

Juntos, caminharemos no 
intuito de levar aos nossos 
munícipes mais saúde de 
qualidade, não deixando que 
ocorra a falta de medicamen-
tos como este próprio ve-
reador já presenciou; mais 
ações voltadas à agricultura 
que é a nossa maior fonte 
empregadora do município; 
garantia de acesso e atendi-
mento às pessoas carentes; 
adoção de políticas públicas 
com foco na valorização de 
nossa população, construção 
de casas populares do CDHU, 
ou seja, “Governar para as 
pessoas”

A Presidência da Câmara 
Municipal, sob meu coman-
do, em cumprimento ao prin-
cípio democrático, estará de 
prontidão e receptiva aos 
anseios da população, ga-
rantindo-lhe a participação 
popular e o livre exercício do 
direito de cidadania.

Temos de ter a consciência 
que devemos administrar 
para as pessoas, não  d e -
vemos nos curvar, esta casa 
não deve se curvar, porque 
todos nós temos o conheci-
mento e as mesmas condi-
ções de sermos um dia elei-
to prefeito municipal, como 
muitos outros lá foram tam-
bém tem esse direito. Deve-
mos deixar as “picuinhas” e 
os interesses muitas vezes 
pessoais e pensar mais em 
nosso município.

É com o sentimento de hu-
mildade que concluo minhas 
palavras citando o pensa-
dor Erich Fromm que diz: “A 
pessoa mentalmente sadia 
é a que vive pelo amor, pela 
razão e pela fé, e a que res-
peita a vida, a sua própria 
vida e a do seu semelhante”.

Muito obrigado, um for-
te abraço a todos vocês e a 
todas as famílias Marinopo-
lense, feliz natal ano novo 
com muita Felicidade, Saúde 
e Paz....

Vereador Evaldo Ribeiro

SÃO FRANCISCO 

Issau volta a presidência 
da Câmara em 2016

O vereador José Yonezawa, 
mais conhecido como “Issau” 
volta a presidência da Câmara 
em 2016. Eleito pela maioria 
de seus pares, Issau promete 
trabalhar firme com seriedade 
transparência, como tem sido 
toda sua vida política. 

O Poder Legislativo tem a 
importante missão de aprovar 
mas leis e fiscalizar o prefeito,  
evidentemente que seguindo 
as leis e tentando da melhor 
forma possível manter harmo-
nia com o Executivo. 

A Câmara Municipal tem a 
responsabilidade de zelar pela 
boa administração para trazer 
benefícios para a população; 
daí a importância da escolha 
do vereador Issau para re-
presentar o Poder Legislativo 
Municipal no ano de 2016.

Em outras oportunidades 
Issau já demonstrou seriedade 
e competência; certamente 
nesta gestão que se inicia em 
breve não será diferente. 

Ao ser eleito novamente Pre-
sidente da Câmara Municipal 
de São Francisco José Yoneza-
wa “Issau” demonstra respei-
to pela Casa e principalmente 
pelos seus pares. 

Reafirma compromisso 
séria com o dinheiro público 

José Yonezawa - Issau

com o firme propósito do Po-
der Legislativo economizar 
ao máximo, assim como fez o 
presidente Benedito Belias na 
gestão que ora se encerra. 

Nosso editor foi ouviu o vere-
ador Issau: “Quero agradecer 
aos meus colegas vereado-
res que confiaram em mim a 
honrosa missão de presidir a 
Câmara Municipal.  Tenho a 

consciência que devemos ad-
ministrar para todos, deixar os 
interesses pessoais e pensar 
de forma coletiva para que 
possamos ter as melhorias que 
todos esperam. Que em 2016 
possamos conseguir avançar. 
Confio nesse pais, confio no 
povo trabalhador de São Fran-
cisco - muito obrigado; disse o 
parlamentar.  

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS
Estado de  São Paulo

ANEXO 19 
QUADRO DE PESSOAL 

Órgão: Câmara Municipal de Marinópolis  
Data: 31/12/2015 

Denominação
Quantidades de 

Cargos/Empregos
Forma de Provimento 

Quantitativos

A B Total Providos Vagos 
Tesoureiro 01 - 01 01 - 
Contador 01 - 01 01 - 

Auxiliar de Serv. Gerais 01 - 01 01 - 
Assessor Legislativo - 01 01 01 - 
Diretor Administrativo - 01 01 - 01 

Legenda
Forma de Provimento 

 A – Efetivos – 03 (três) 
 B – Cargo em Comissão - 02 (dois) 

DENOMINAÇÃO 
TOTAL DE 

CONTRATADOS 
TEMPORARIAMENTE

NO EXERCÍCIO 

TOTAL DE 
CONTRATADOS 
EXISTENTES EM 

31/12/2015
- - - 
- - - 
- - - 

TOTAL - - 

Marinópolis, 29 de Dezembro de 2015. 

MARCOS AURÉLIO MARIN ROVEDA 
Presidente 

O Ranking da Transparência 
contemplou 100% das 5.568 
cidades brasileiras, os 26 es-
tados e o Distrito Federal, re-
presentando um controle em 
nível nacional, por parte do 
MPF,  sobre todos os por-
tais públicos avaliados. No 
Estado de São Paulo foram 
aval iados os 645 municí-
pios.  O Ranking Nacional 
dos Portais da Transparên-
cia, idealizado pela Câmara 
de Combate à Corrupção do 
MPF tem o objetivo de forta-
lecer a participação social 
no controle das receitas e 
despesas do poder público.

No âmbito dessa análise, 
fo i  pontuado o preenchi-
mento dos principais requi-
sitos legais, como disponi-
bilização de receitas, despe-
sas, dados sobre licitações 
e contratos, e também itens 
considerados como boas 

práticas de transparência, 
tal qual a divulgação da re-
muneração individualizada 
por nome do agente público.

Na Região,  o município 
de Pontal inda é o melhor 
avaliado com nota 7,50 (a 
nota máxima é 10). Entre as 
maiores cidades da região, 
Fernandópolis com nota 7,40 
ficou em 35º lugar, Jales com 
nota 6,20 na posição 166, 
Votuporanga aparece na po-
sição 274 com nota de 5,40 e 
Santa Fé do Sul está na 433º 
com nota 4, empatado com 
Três Fronteiras.

Na Comarca de Santa Fé 
do Sul  a classif icação é a 
seguinte: Na melhor posição 
está Santa Rita D’Oeste com 
nota 6.60na 114º, Santana 
da Ponte Pensa com nota 
5,90 na posição 206, Santa 
Clara D’Oeste aparece em 
322º lugar com nota 5, Rubi-

néia em 338º com nota 4,80, 
Santa Fé do Sul e Três Fron-
teiras com nota 4 na posição 
433, são os piores avaliados 
no questionário do MPF.

A avaliação se baseou em 
um questionário desenvol-
vido por representantes do 
MPF, Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), 
Contro lador ia  Geral  da 
União (CGU),  Tr ibunal  de 
Contas da União (TCU), Se-
cretaria do Tesouro Nacio-
nal (STN), Associação dos 
Membros dos Tribunais de 
Contas (ATRICON), Banco 
Central, entre outras insti-
tuições de controle e fiscali-
zação. As 16 questões foram 
elaboradas no bojo da ação 
nº 4 da Estratégia Nacional 
de Combate à Corrupção e La-
vagem de Dinheiro (ENCCLA) 
do ano de 2015. (Assessoria 
do MPF)

Ranking da Transparência: Santa Rita D’Oeste é a 
melhor avaliada na comarca de Santa Fé do Sul

Santa Fé do Sul e Três Fronteiras com nota 4 são as piores da comarca
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Há poucos dias, as manche-
tes dos principais meios de 
comunicação do país anuncia-
vam que a presidenta Dilma 
Rousseff tinha assinado, às 
vésperas do natal, um decreto 
para favorecer seus ex-alia-
dos políticos, perdoando, com 
isso, suas penas.

Em rápida consulta, veri-
ficamos as seguintes man-
chetes: Dilma concede indul-
to que pode livrar Dirceu de 
pena (ESTADÃO); Dilma assi-
na decreto que pode perdoar 
penas de Dirceu e Delúbio 
(G1) e Dilma assina decreto 
que pode perdoar penas de 
Dirceu, Delúbio e Jefferson 
(Folha de São Paulo).

Logo, milhares de internau-
tas começaram a comparti-
lhar tais notícias como se isto 
fosse um grande escândalo 
e atribuindo à presidenta os 
piores adjetivos possíveis, 
afirmando, tais internautas, 
que tudo estava acabando em 
pizza, mais uma vez e que ela 
estava favorecendo os cor-
ruptos do PT.

Ao que parece, pelo teor 
dos comentários nestas notí-
cias e em milhares de posta-
gens nas redes sociais, quem 
desconhece vai imaginar que 
a presidenta elaborou um de-
creto com o seguinte texto:

MUNDO JURÍDICO
“DECRETO DO PERDÃO
“Perdoo Dirceu, Delúbio, Je-

fferson e todos os companhei-
ros do mensalão, extinguindo 
suas penas.Ass. Dilma.”

Não, leitores. Isto, sim, se-
ria o cúmulo.

O que muitos, ou quase to-
dos, desconhecem é que o 
objetivo deste decreto nunca 
foi o de beneficiar especifi-
camente tais personalidades 
condenadas no famoso Men-
salão.

O que beneficiará Dirceu é 
o decreto nº 8.615/15, assi-
nado em 23 de dezembro de 
2015, que dispõe, em artigo 
1º, XVI, que será concedido 
indulto coletivo às pessoas 
“condenadas a pena privativa 
de liberdade, que estejam em 
livramento condicional ou 
cumprindo pena em regime 
aberto, cujas penas remanes-
centes, em 25 de dezembro de 
2015, não sejam superiores a 
oito anos, se não reinciden-
tes, e a seis anos, se reinci-
dentes, desde que tenham 
cumprido um quarto da pena, 
se não reincidentes, ou um 
terço, se reincidentes;.

Este é o caso concreto de 
Dirceu, razão pela qual sua 
defesa, acertadamente, re-
quereu ao STF que o benefício 
do indulto, previsto neste de-

creto, lhe fosse concedido.
O indulto é um benefício 

de extinção da pena, sendo 
impessoal e genérico, logo, 
apartidário – como deve ser. 
Este é concedido a QUAL-
QUER PESSOA, como diz em 
seu próprio texto, bastando 
que esta se enquadre nas exi-
gências por ele apresentadas.

Não se trata de um decreto 
com texto inovador que visou 
beneficiar alguém determina-
do – como o Dirceu, in casu-, 
visto que o benefício concedi-
do às pessoas que obedeçam 
a estas mesmas condições 
objetivas e subjetivas já cons-
tava no decreto 7648/11, em 
seu inciso § 1º, XIV, e vem sen-
do mantido desde aquele ano 
em todos os decretos poste-
riores (Decreto 7873/12, § 1º, 
XIV; Decreto 8172/13, § 1º, XV 
e Decreto 8380/14, § 1º, XV).

Ora, este decreto, que trata 
da concessão de indulto na-
talino e comutacao de penas, 
é assinado anualmente pelo 
presidente da república, o 
que já se repete há décadas e 
sua concessão tem previsão 
Constitucional, no artigo 84, 
caput, inciso XII.

Ademais, cumpre desta-
car que, apesar das notícias 
terem enfatizado que este 
foi assinado às vésperas do 

natal, como se na “calada da 
noite” tivesse sido feito por 
ser algo imoral, esta já é a 
tradição, visto que o benefício 
por ele trazido é apelidado 
deindulto de natal, o que jus-
tifica a data de assinatura, 
como já ocorre há décadas.

Destarte, leitores, é muito 
importante ter cuidado com 
as noticias veiculadas, para 
que não saiamos por aí fazen-
do julgamentos equivocados.

Vilaça Neto
Advogado sócio do escritó-

rio Welton Roberto Advogados 
Associados. 

Pós-graduando em Proces-
so Penal. Graduado pela Univ. 

Federal de Alagoas.

Polícia de Jales prende quatro ladrões de veículos
Uma operação conjunta das 

polícias Civil, Militar e Rodo-
viária de Jales, que contou 
também com a colaboração 
da Polícia Federal, prendeu 
quatro ladrões de veículos e 
recuperou duas caminhone-
tes que haviam sido furtadas 
durante a madrugada.

O furto aconteceu em uma 
revendedora de veículos usa-
dos – uma “garagem” – lo-
calizada no final da avenida 
“Alfonso Rossafa Molina”. Os 
ladrões levaram duas cami-
nhonetes e tentaram furtar 
uma terceira. Eles levaram, 
também, o computador com 
as imagens das câmeras de 
segurança, para evitar que a 
polícia tivesse acesso a elas. 
O computador também foi 
recuperado.

De acordo com as infor-
mações preliminares, os la-
drões são de Minas Gerais. 

Eles levaram as duas cami-
nhonetes até um canavial de 
Iturama(MG) e voltaram a 
Jales para resgatar um com-
panheiro de furtos que havia 
ficado por aqui.

A Polícia de Jales já des-
confiava de que os ladrões 
fossem de Minas Gerais e 
solicitou a ajuda da Polícia 
Civil de Iturama. Fotos en-
viadas pela polícia mineira 
possibilitaram o reconhe-
cimento de um dos ladrões 
enquanto eles comiam sal-
gadinhos em um bar de Vitó-
ria Brasil.

Presos, eles confessaram 
o furto e indicaram os lo-
cais onde haviam deixado as 
duas caminhonetes. O dele-
gado operacional da Polícia 
Civil de Jales, Sebastião Bia-
zi, está lavrando o flagrante 
neste instante.Fonte: Blog do 
Cardosinho

Mais de 5 mil de candidatos saberão nota do Enem no próximo dia 8
No próximo dia 8, os 5,7 

milhões de candidatos que 
fizeram o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
saberão quanto tiraram em 
cada uma das provas.  Os 
resultados estarão dispo-
níveis na internet, na pági-
na do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep). 

Os estudantes terão aces-
so a uma tabela com a nota 
obt ida em cada uma das 
provas: linguagens, mate-
mática, ciências humanas, 
ciências da natureza e re-
dação. Eles ainda não terão, 
porém, acesso ao espelho 
da redação, com a correção 
mais detalhada do texto, 
que será divulgado poste-
riormente. 

As notas do Enem são cal-
culadas com base na Teoria 
de Resposta ao Item (TRI), 
ou se ja ,  o  va lor  de cada 

item varia de acordo com 
o número de candidatos 
que acertaram ou erraram 
a resposta.  Quanto mais 
candidatos acertarem, mais 
fácil é considerado o item e 
menos vale. Ao contrário, 
se menos candidatos acer-
tarem, o item é considerado 
difícil e vale mais. 

A nota do Enem poderá 
ser usada para participar 
de programas como o Sis-
tema de Selação Unificada 
(Sisu),  que oferece vagas 
em instituições públicas de 
ensino superior em todo o 
país.  As inscrições pode-
rão ser feitas de 11 a 14 de 
janeiro. Nesta edição serão 

ofertadas 228 mi l  vagas. 
Para participar, o candida-
to não pode ter tirado 0 na 
redação. 

A nota poderá ser usada 
também para obter bolsas 
de estudo integrais ou par-
ciais em instituições parti-
culares de ensino superior 
pelo Programa Universida-

de para Todos (ProUni) e fi-
nanciamento pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies). Para participar dos 
programas, o estudante não 

pode ter zerado a redação 
e precisa obter pelo menos 
uma média de 450 pontos 
nas demais provas do Enem. 

Para obter a certificação 
do ensino médio, é preciso 
ter  fe i to a sol ic i tação no 
in íc io do ano,  na hora da 
inscrição,  ter mais de 18 
anos e ter obtido pelo me-
nos 450 pontos em cada 
uma das provas e 500 pon-
tos ou mais na redação. 

A nota pode ser  usada 
também para part ic ipar 
do programa de intercâm-
bio acadêmico Ciência sem 
Fronteiras e do Sistema de 
Seleção Unificada do Ensi-
no Técnico e Profissional 
(Sisutec), que destina a es-
tudantes vagas gratuitas em 
cursos técnicos.


