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realiza Atividade Cultural de Artes
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Chocolates a partir de 11,00 o kg, 
Garoto, Harald, Levapan e Richs.

PALMEIRA D’OESTE

O Departamento Municipal 
de Cultura de Palmeira d Oes-
te, com o apoio da Prefeitura 
Municipal, através da oficina 
cultural Fred Navarro está re-
alizando neste mês de mar-
ço 2016, a atividade cultural 
“Reproduzindo uma Obra de 
Arte: Oficina de Iniciação à 
Pintura. A coordenadora da 

oficina Neide Nunes Domin-
gues é formada em Educação 
Artística com habilitação em 
Artes Plásticas, é professora 
de Artes, produz telas sob 
encomenda e atua como res-
tauradora de móveis antigos. 
A oficina cultural visa criar 
espaço para o desenvolvimen-
to de atividades voltadas às 

artes plásticas uma vez que, 
experimentações e sensações 
visuais são fundamentais para 
um desenvolvimento humano 
e sensível.

A Oficina tem tido comofoco 
a pintura, mostrando como 
selecionar e utilizar diferen-
tes materiais e ferramentas 
segundo as necessidades, 

com orientações e trabalho 
de técnicas para a releitura de 
uma obra de arte. A conclu-
são da oficina será no dia 23 
de Março, neste dia as obras 
confeccionadas pelos alunos 
serão apresentadas em uma 
exposição no Centro Cultural 
“Antônio Carlos Candil” para 
visitação publica. 

O Dia Internacional da Mu-
lher foi comemorado com um 
delicioso café da manhã na 
sala da OAB, em homenagem 
e valorização às Advogadas 
atuantes de nossa Comarca.

Foram sorteados diversos 
brindes às advogadas, pre-
sentes, oferecidos gentilmen-
te pelo comércio local, aos 
quais somos muito gratos: 
Bella Cosméticos, Super-
mercado Central, Farmácia 
Central, Maris Hering, Geise 
Chirieleison Wagner Ribeiro 
(Mary Kay), Natália Molina, 
Débora Presentes, Elu Bouti-
que (Inês Paranhos), Mistura 
Fina, Panificadora e Lancho-
nete Soberana, Luan Romano, 

Ligea Livramento e Dente de 
Leite.

Foi realizada uma homena-
gem especial pela atual Dire-
toria à Dra. Clélia Renata de 
Oliveira Vieira, pelos serviços 
prestados à advocacia e cida-
dania e por ser a mulher que 
há mais tempo atua em nossa 
Comarca, bem como para a 
funcionária da OAB Apare-
cida Oliveira Martins Zucat-
to, pelos 30 anos de serviços 
prestados à Ordem, com zelo 
e dedicação.

A Dra. Lilian Teixeira Bazzo 
dos Santos, secretária-adjun-
ta da atual gestão da Diretoria 
da OAB, enalteceu o trabalho 
e contribuição da advogada e 

OAB de Palmeira d Oeste faz homenagem 
às mulheres atuantes na profissão

papel da mulher para a mo-
bilização da sociedade civil e 
afirmou que esta profissional 
se posiciona de forma compe-
tente e aguerrida represen-

tante da condição feminina. 
Vale ressaltar que a OAB na-
cional declarou o ano de 2016 
como o ano da valorização da 
mulher na advocacia.
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“EMAGREÇA FELIZ “- PROGRAMA DE 
REEDUCAÇÃO ALIMENTAR E EMAGRECIMENTO

O público recorde na aveni-
da Paulista e imediações – 1,4 
milhão de pessoas na hora de 
pico, segundo a Polícia Militar 
– é a grande afirmação de que o 
povo quer mudanças já. O visto 
em São Paulo é o coroamento 
do ocorrido nas outras capitais 
e cidades brasileiras, onde a 
população protestou pacifi-
camente pelo afastamento de 
Dilma e do PT e pela apuração 
das denúncias que pesam con-
tra Lula. Apesar da existência 
desses três objetos, o impor-
tante é verificar que a grande 
reivindicação do povo é mais do 
que isso: os brasileiros querem, 
de verdade, restaurar a morali-
dade administrativa e recolocar 
o país no rum o do desenvolvi-
mento concreto e sustentável.

O ocorrido nesse domingo 13 
de março é a repetição de mo-
mentos críticos como a “Mar-

cha com Deus Pela Liberdade”, 
de 1964, que resultou na queda 
do presidente João Goulart, e 
as concentrações das “Dire-
tas Já”, de 1984, que apesar 
de não terem conseguido a 
aprovação da lei que restituía e 
eleição direta para presidente 
da República, deixou o caldo 
político suficiente para a elei-
ção de Tancredo Neves no colé-
gio eleitoral e o encerramento 
do ciclo de governos militares. 
Pelo seu tamanho e objetivida-
de, as manifestações de agora 
também nos conduzem a um 
novo tempo, sem quebra ins-
titucional, porque o Judiciário 
vem cumprindo o seu papel.

Ouvido o clamor das ruas, 
espera-se que, sem demora, 
os parlamentares se debru-
cem sobre sua tarefa de re-
presentar o povo e coloquem 
em andamento o processo de 

impeachment da presidente, 
já admitido formalmente pela 
presidência da Câmara. O Su-
premo Tribunal Federal escla-
recerá até quinta-feira as dú-
vidas sobre o rito do processo. 
Feito isso, não há mais o que 
esperar. O Brasil tem pressa 
para decidir essa questão pois, 
sem ter claro quem governa-
rá, os investidores retardam 
seus planos de trabalho e a 
recessão aumenta. A decisão 
chega a ser mais importante 
do que o afastar ou não afastar 
a presidente. 

As manifestações do domin-
go foram pacíficas. Pelo que se 
sabe, nos próximos dias, deve-
rão ocorrer mobilizações pró-
-Dilma, Lula e PT. Espera-se 
que esses atos também trans-
corram pacificamente. Que 
seus participantes, a exemplo 
dos contrários, levem apenas 

sua mensagem, sem confron-
tos ou provocações.

O ato de o povo manifestar a 
sua vontade – independente de 
qual seja ela – é o exercício da 
democracia direta. Nos remete 
ao exemplo da polis, cidade 
grega onde os cidadãos se reu-
niam na praça para discutir e 
resolver seus problemas. Os 
atuais representantes do povo 
não devem perder a oportu-
nidade de bem utilizar o que 
o povo diz através das mani-
festações e, com isso, exercer 
uma boa representação. Chega 
de trocar votos por ministérios 
e benesses. Isso é antidemo-
cracia...

 
Tenente Dirceu Cardoso 

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

Brasil, o grande recado das ruas

Na última sexta-feira dia 11 de 
março de 2016, foi realizado na 
Escola Municipal José Caetano 
de Oliveira de Marinópolis, o 3º 
Encontro do grupo “Emagreça 
Feliz”, cujos temas abordados 
pela Nutricionista do progra-
ma foram: “Emoções e Diges-
tão”, “Dieta Detox” e “Obesi-
dade e Doenças Articulares”.

Tivemos também palestra 
com a Fisioterapeuta, abor-
dando o tema “Respiração e 
Exercício Físico”.

As causas das doenças mui-
tas vezes tem um peso emo-
cional, que acaba acarretando 

no desequilíbrio no funcio-
namento de algum órgão, e 
esse perdendo por vez a sua 
integralidade no bom funcio-
namento.

Se há doença é porque al-
gum aspecto da vida não está 
fluindo adequadamente. Ela 
é a manifestação de conflitos 
interiores.  Antes da somati-
zação surgem manifestações 
emocionais como angústia, 
depressão, medo etc, e assim 
como criamos as doenças, 
podemos destruí-las. A cura 
é uma combinação do trata-
mento físico com o reposicio-

namento interior.
Para reestabilizar o corpo 

como um todo, devemos fazer 
uma “faxina” nos pensamen-
tos negativos, na não aceita-
ção, acrescentar pensamen-
tos positivos, ter fé, praticar 
atividade física, reduzir o es-
tresse e junto à isso incluir 
alimentos “DETOX”.

A respiração é inteiramente 
somática nesse processo de 
redução da ansiedade, com-
pulsão alimentar, alinhamento 
da coluna, contração abdo-
minal e fundamental para a 
perca de peso.

A correta respiração e expi-
ração ajuda no relaxamento, 
melhora a concentração e au-
tomaticamente contribui para 
um melhor bem estar geral no 
organismo.

“Aqueles que acham que não 
têm tempo para se exercitar, 
vai um dia descobrir que terão 
que encontrar tempo para a 
doença.”

Venha fazer parte do nos-
so grupo. Inscrevam-se com 
Amanda Rodrigues Nutricionis-
ta, no Posto de Saúde do municí-
pio. Sua presença é de estrema 
importância para nosso grupo.

Serviços jurídicos e tecnológicos de qualidade a serviço do cidadão

Cartóriosvocêcom

Por Arthur Del Guércio Neto
Tabelião de Notas e Protestos de Itaquá (SP).

C
artório, no Brasil, é palavra utilizada para 

designar uma enorme variedade de lu-

gares. Na presente coluna, de periodi-

cidade mensal, é considerado o lugar onde se 

prestam os serviços das, tecnicamente deno-

minadas, Serventias Extrajudiciais, as quais ca-

minham lado a lado com o Poder Judiciário. 

Os responsáveis pelas Serventias Extrajudiciais, 

normalmente conhecidos como “donos de car-

tório”, são os tabeliães e oficiais.

Pretende-se demonstrar aos leitores, tudo 

que pode ser feito num cartório: nascimentos, 

casamentos, uniões estáveis, óbitos, escrituras 

públicas, procurações públicas, testamentos 

públicos, atas notariais, reconhecimentos de fir-

mas, autenticações de documentos, inventários 

e divórcios extrajudiciais, registros de imóveis, 

protesto de títulos de crédito e outros docu-

mentos de dívida...

Quanta coisa! É inegável que, nos dias atuais, 

os tabeliães e oficiais são muito mais que meros 

batedores de carimbo; todos os atos citados fa-

zem com que sua participação social seja cada 

vez maior!

A crescente participação social tem origem e 

se desenvolve, lastreada na confiança deposita-

da aos tabeliães e oficiais, os quais vêm inovan-

do na prestação de seus serviços com moder-

nidade, urbanidade, educação, treinamento de 

equipe e outras medidas. 

Essa é a razão de tantas marcas negativas 

atribuídas aos cartórios estarem sendo implo-

didas nos últimos tempos: burocracia, demora, 

mau humor de funcionários, exigências desne-

cessárias...Pra que isso? Por que tanta “frescura”? 

Será que não tem um jeito mais simples? Segu-

rança jurídica e prevenção de litígios são o alvo! 

Isso implica, em certas ocasiões, dizer “não” ao 

usuário, sem que isso signifique “ser burocráti-

co” ou “estar fazendo uma exigência descabida”! 

Como em qualquer profissão, a do tabelião e 

oficial tem seus prós e contras, críticas e suges-

tões; todas elas, no entanto, ecoam uma mes-

ma voz, que diz: o cartório é legal!

Cartório: 
Palavra simples, conhecida por 
todos e cheia de significados

MARINÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO

Chamada Pública n.º 001/2016 para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da 

Agricultura Familiar para Alimentação Escolar.

CONTRATO 005/2016

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

CONTRATADO: ARNALDO TAVARES DA SILVA de CPF nº 
784.773.448-68, Arnaldo Tavares de Silva e Outro - CHÁCARA 
CHEIRO VERDE, s/nº - Córrego do Bacuri - Palmeira d’Oeste, 
CNPJ nº 08.977.024/0001-07.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$21.049,00 (vinte e um 
mil e quarenta e nove reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2016.

DATA DA ASSINATURA: 10/03/2016.
__________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

Chamada Pública n.º 001/2016 para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da 

Agricultura Familiar para Alimentação Escolar.
CONTRATO 008/2016

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

CONTRATADO: Cooperativa de Agricultura Familiar de Fernan-
dópolis - CODAFAF, com sede à Rua Santo Agostinho, nº 15, JD. 
São Lucas, na cidade de Fernandópolis/SP – CEP 15.600-000, 
devidamente inscrita no CNPJ 19.631.009/0001-29, neste ato 
representada pelo seu presidente o Sr. Erisvaldo Souza Pires, 
inscrito no CPF sob nº 086.847.708-70.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 5.064,00 (cinco mil e 
sessenta e quatro reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2016.

DATA DA ASSINATURA: 10/03/2016.

__________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2016.
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 002/2016.
CONTRATO Nº 010/2016

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

OBJETO: A escolha da proposta mais vantajosa para o forne-
cimento de combustível, sendo (30.000 litros de Etanol, 60.000 
litros de Gasolina, 300.000 litros de Óleo Diesel e 130.000 litros 
de Óleo Diesel S10) para as viaturas da municipalidade, a serem 
abastecidos diretamente nas viaturas da Prefeitura Municipal e 
diariamente durante o exercício de 2016.

CONTRATADA: AUTO POSTO CASTELLANI LTDA-EPP,  
inscrita no CNPJ sob. nº 02.987.411/0001-48 com sede à Rua 
Brasil, nº66-20, centro na cidade de Palmeira d’ Oeste – SP. - 
CEP 15.720-000. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 302.400,00 (trezentos 
e dois mil e quatrocentos reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15 de março de 2016.

VIGÊNCIA: 31/12/2016.
__________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2016.
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 002/2016.
CONTRATO Nº 011/2016

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

OBJETO: A escolha da proposta mais vantajosa para o forne-
cimento de combustível, sendo (30.000 litros de Etanol, 60.000 
litros de Gasolina, 300.000 litros de Óleo Diesel e 130.000 litros 
de Óleo Diesel S10) para as viaturas da municipalidade, a serem 
abastecidos diretamente nas viaturas da Prefeitura Municipal e 
diariamente durante o exercício de 2016.

CONTRATADA: RODRIGO H. SCAPIN & CIA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob. nº 10.303.577/0001-26 com sede à  Rua Brasil, nº 44-
20, centro na cidade de Palmeira d’ Oeste – SP. CEP 15.720-000. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 1.299.600,00 (Um 
milhão duzentos e noventa e nove mil e seiscentos reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15 de março de 2016.

VIGÊNCIA: 31/12/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE – SP
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Ata da 3ª Sessão Ordinária da 4ª. Sessão Legis-
lativa da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de 
Palmeira d’Oeste - SP, realizada em 07de março 
de 2016. 

Aos sete dias do mês de março de dois mil e 
dezesseis, às vinte horas, reuniu-se a Câmara 
Municipal de Palmeira d’Oeste para realização de 
sua terceira Sessão Ordinária da Quarta Sessão 
Legislativa da Décima Terceira Legislatura com a 
presença dos(as) Senhores(ras) Vereadores(as), sob 
a Presidência do primeiro: Edimar Antonio Dias,  Apa-
recida Barbosa da Silva Mattos, Aparecido Farinasse, 
Izildinha Aparecida Quiérico, João da Silva, Juliano 
Carmine Prandi, Maria Teresa Bonin Cangussu, Nel-
son Sotana e Vilson Pereira Reis.  

Havendo quorum regimental verificado após a 
chamada dos nobres vereadores e vereadoras, foram 
iniciados os trabalhos. 

O Presidente designou a entrega da ata da 2ª 
Sessão Ordinária e votação da ata da 1ª Sessão 
Ordinária, que foi aprovada por unanimidade e sem 
discussão. 

Em seguida foi instaurada a FASE DO EXPEDIEN-
TE, sendo lida a Pauta do dia que apresentava as 
seguintes matérias: Projeto de Decreto Legislativo 
nº 001, de 07 de março de 2016, que “Aprova inte-
gralmente o Parecer do Egrégio Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, exarado nos termos o Pro-
cesso TC-001654/026/13, referente às Contas Anu-
ais da Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste no 
exercício financeiro de 2013”; Ofício nº 090- 16/GP, 
no qual o Poder Executivo consulta esta Casa sobre 
a viabilidade de acolhimento, apreciação e votação 
em Regime de Urgência Especial dos Projetos de 
Lei a seguir mencionados - Projeto de Lei nº 018, de 
02 de março de 2016, que “Autoriza o município de 
Palmeira d’Oeste a receber, em doação, as redes e 
abastecimento de água e coletora de esgoto, com as 
respectivas ligações, implantadas no loteamento ‘Jar-
dim Primavera II’ e dá outras providências; Projeto de 
Lei Complementar nº 001, de 04 de março de 2016 
que “Dispõe sobre alteração do requisito ‘escolarida-
de’ dos cargos no Anexo I, Quadro A e I (i) – Quadro 
Permanente de Cargos de Provimento Efetivo, da Lei 
Complementar nº. 004, de 11 de setembro de 2009, e 
dá outras providências”; Indicações, de 07 de março 
de 2016, de autoria do vereador João da Silva: Indi-
cação nº. 006 – Construção de dois quebra-molas na 
Rua “Maria Mercedes Costi”, no Conjunto Habitacio-
nal João José Dias; Indicação nº. 007 – Construção 

de quatro quebra-molas na Avenida “Joaquim Vacari”, 
sentido ida e volta; Indicação nº. 008 – Construção 
de quebra-molas na Rua “José Fernandes Montoro”, 
no residencial Primavera; Indicação nº. 009 – Cons-
trução de pista de skate em local a ser determinado 
pela Prefeitura Municipal; Moção de Pesar nº. 004, de 
07 de março de 2016, de autoria do vereador João 
da Silva, em nome de toda a Câmara Municipal, pelo 
falecimento de “Luciano Alberto Jantorno”; Moções 
de Aplauso, de 07 de março de 2016, de autoria do 
vereador João da Silva: Moção de aplauso nº. 001 - 
Inauguração da “Hidromania”, na Rua Silvio Lacativa 
Pozetti; Moção de aplauso nº. 002 - Inauguração da 
“Casa do Lavrador”, na Rua XV de novembro. 

Logo em seguida o Presidente franqueou a pa-
lavra aos vereadores para que se pronunciassem 
verbalmente sobre as matérias que desejassem 
solicitar. Informou sobre a importância de que todos 
os requerimentos de autoria dos vereadores sejam 
apresentados e votados em sessão ordinária para 
que o Prefeito Municipal responda dentro do prazo 
previsto pelo regimento interno. A pedido do Prefeito 
Municipal, o Presidente informou ainda que os re-
querimentos que forem encaminhados à Prefeitura 
sem a devida tramitação na sessão ordinária serão 
desconsiderados e não respondidos. 

Pediu a palavra o vereador Vilson Pereira Reis, o 
qual, como líder do Prefeito Municipal nesta Câmara 
solicitou apoio à aprovação do Projeto de Lei Com-
plementar nº. 001/2016 que dispõe sobre a alteração 
do requisito “escolaridade” para determinados cargos 
públicos, como também ao Projeto de lei nº. 018/16, 
afirmando que está à disposição para esclarecer 
eventuais dúvidas que os senhores vereadores te-
nham sobre os respectivos projetos de lei. Quanto ao 
envio de requerimentos e indicações sem que sejam 
aprovados pela Câmara Municipal, manifestou-se 
dizendo que não há necessidade de que a transpa-
rência não seja prioridade desta Casa Legislativa e 
tem certeza de que todos os assuntos solicitados 
via requerimento pelos senhores vereadores serão 
atendidos pelo Prefeito Municipal. Solicitou a Indi-
cação nº. 10: Troca dos bancos da praça do Distrito 
de Dalas, considerando que o local foi recentemente 
reformado, inclusive com a instalação de uma acade-
mia ao ar livre, mas alguns bancos quebrados ainda 
não foram trocados. Solicitou também a Indicação 
nº. 11: Reconstrução do quebra-molas no início da 
Avenida “Narciso Gambarato” no Distrito de Dalas, 
pois após instalação da avenida, não foi feita a reco-
locação do quebra-molas. Ressaltou o vereador que 

uma criança sofreu sério risco de perder a vida em 
razão da alta velocidade que trafegava um veículo 
que adentrava o Distrito.    

Pediu a palavra o vereador João da Silva que 
justificou as matérias de sua autoria presentes na 
pauta do dia. Explanou sobre o trâmite correto para 
instalação dos quebra-molas solicitados e ressaltou 
a importância de cada um deles, os quais são so-
licitados não apenas para impedir que os veículos 
continuem trafegando em alta velocidade, impedindo 
inclusive disputa de “rachas”, mas também que traga 
maior cautela às vias que têm aumentado o seu fluxo. 
Informou que um abaixo-assinado dos moradores 
da Rua 11 do Conjunto Habitacional João José Dias 
será anexado à Indicação que solicita colocação de 
quebra-molas no local.  Quanto à construção da pista 
de skate, evidenciou a importância de mais uma op-
ção de lazer para as crianças e adolescentes do mu-
nicípio. Parabenizou os proprietários da Hidromania 
e Casa do Lavrador pelos investimentos em nosso 
município. Finalizou lamentando a perda do amigo e 
advogado Luciano Alberto Jantorno. 

Pediu a palavra a vereadora Maria Teresa Bonin 
Cangussu que esclareceu dúvida sobre solicitação 
de requerimentos durante o recesso parlamentar, 
sendo respondida pelo senhor presidente que os 
requerimentos podem ser feitos, mas que o prazo 
para resposta não terá o respaldo do regimento 
interno desta casa. A vereadora então mencionou 
ofício que enviou em janeiro ao Prefeito Municipal 
sobre a problemática referente aos escorpiões em 
determinados locais da cidade, e que até o momen-
to, nem a Prefeitura nem a Secretaria da Saúde e 
Vigilância Sanitária, que receberam o mesmo ofício, 
enviaram resposta.   Afirmou que até compreende 
a ausência de resposta se os trabalhos estiverem 
voltados para prevenção do mosquito Aedes Aegypti. 
Explanando sobre o requerimento a ser feito, afirmou 
que teve conhecimento de que Palmeira d’Oeste, em 
2013, estava no 102º lugar no ranking do Programa 
“Município Verde e Azul”. Em 2014 estava em 233º e 
em 2015, em 424º, resultados estes divulgados pela 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente em 2016, do 
total de 627 municípios que participaram do pro-
grama. Os requisitos avaliados para a classificação 
são: esgoto tratado, resíduo sólido, biodiversidade, 
arborização urbana, educação ambiental, cidade sus-
tentável, gestão das águas, qualidade do ar, estrutura 
ambiental e conselho ambiental. Diante destes fatos, 
a vereadora solicitou o Requerimento n. 01: o que 
ocorreu com o cumprimento das diretrizes para que 

o índice do município tenha piorado nos últimos anos 
e quais ações serão colocadas em prática para o 
ano de 2016 para que se melhore o índice. Sobre os 
quebra-molas solicitados, a vereadora afirmou que 
o Conselho de Segurança Municipal já aprovou a 
construção dos quebra-molas na Rua “Maria Merce-
des Costi”, sendo o pedido encaminhado à Prefeitura 
Municipal, como também da Avenida Jeferson Vacari, 
não sabendo ela afirmar por que os quebra-molas 
não foram construídos.           

Não havendo mais manifestações, o Presidente 
declarou aberta a FASE DA ORDEM DO DIA. 

O regime de urgência e todos os projetos e ma-
térias em pauta foram aprovados por unanimidade 
e sem discussão.  Por fim, o Presidente declarou 
aberta a FASE DAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS.

Pediu a palavra a vereadora Maria Teresa bonin 
Cangussu, reiterando cumprimentos e fazendo uma 
breve homenagem ao dia das mulheres.

Pediu a palavra o vereador João da Silva que 
também parabenizou às mulheres pelo seu dia e lem-
brou a todos que neste fim de semana acontecerá a 
quermesse em prol ao Hospital do Câncer de Jales e 
no domingo acontecerá também o leilão de gado e o 
bingo, tendo este como prêmios um carro, uma moto 
e uma televisão.  Agradeceu ao Valdir Semensati 
pelo trabalho realizado em benefício dos hospitais 
da região, também durante todo o ano levando frutas, 
legumes e verduras para as entidades hospitalares 
públicas deste município e também dos municípios 
vizinhos.    

O senhor Presidente finalizou fazendo breve ho-
menagem às mulheres, reiterou o convite para as 
festividades do fim de semana e relembrou os se-
nhores vereadores da necessidade de que a doação 
das caixas de leite ao asilo de Dalas seja contínua. 
Não havendo mais manifestações, declarou encer-
rada a Sessão, da qual, para constar, foi lavrada a 
presente Ata que, depois de lida, discutida e votada, 
se aprovada, será signatada pelo Senhor Presidente 
e Senhor 1º Secretário. 

“Sala das Sessões Vereador Antônio Freddi”, 08 
de março de 2016.

Edimar Antonio Dias       Maria Teresa Bonin Cangussu
Presidente                                              1º Secretária

Câmara Municipal de Palmeira d’Oeste

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Chamada Pública 001/2016

LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI, Prefeito Municipal de 
Palmeira d’Oeste/SP. no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas por Lei,...

  FAZ SABER, a todos quantos interessados possa, que, exami-
nado a presente Chamada Pública nº 001/2016, e, considerando 
o PARECER da Comissão Permanente de Licitação designada 
para realizar os procedimentos licitatórios desta Prefeitura, bem 
como todo o processo, verificou que a mesma está em confor-
midade com a Lei nº 8666/93, com suas alterações e o Edital 
perfeitamente em ordem, todo o processo, sem irregularidade ou 
nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a presente 
licitação nos termos do art. 43 inciso VI da mencionada Lei nº 
8666/93. Nesses termos, considerando satisfatória a proposta 
apresentada e classificada, com preço compatível com edital, o 
que satisfaz plenamente os interesses econômicos desta Prefei-
tura Municipal, ADJUDICO, como Adjudicados tenho os seguin-
tes produtores rurais: ENES CARDOSO GONÇALVES NETO 
-  CHÁCARA N. S. APARECIDA- CNPJ 11.738.142/0001-77, 
ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTRO – CHÁCARA CHEIRO 
VERDE - CNPJ 08.977.024/0001-07, EDIMIR ALVES NEQUINHA 
– ESTÂNCIA SANTA TEREZINHA CNPJ nº 11.357.293/0001-85, 
Cooperativa de Agricultura Familiar de Fernandópolis - CODA-
FAF, com sede à Rua Santo Agostinho, nº 15, JD. São Lucas, na 
cidade de Fernandópolis/SP – CEP 15.600-000, devidamente 
inscrita no CNPJ 19.631.009/0001-29 e MARCIO ROBERTO 
DIAS - CHÁCARA ESPERANÇA - CNPJ nº 19.609.556/0001-08. 

Para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda 
escolar do Município com dispensa de licitação, pela Resolu-
ção CD/FNDE nº 25, de 25/07/2012, e pela Lei n.º 11.947, de 
16/06/2009, Resolução n.º 26 do FNDE, de 17/06/2013, alterada 
pela Resolução nº 4, de 02/04/2015. Valor total estimado em Valor 
Total: R$ 65.748,50 (sessenta e cinco mil setecentos e quarenta 
e oito reais e cinqüenta centavos).

REGISTRE-SE         PUBLIQUE-SE                        CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira D’Oeste, São Paulo, 10 de 
março de 2016.

LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI
Prefeito Municipal 
_________________________________________________

LICITAÇÃO Nº 004/2016
PREGÃO Nº 002/2016

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI, Prefeito Municipal de 
Palmeira d’Oeste/SP, no uso  das atribuições legais que lhe são 
conferidas por Lei,...

 FAZ SABER, a todos quantos interessados possa, que, exami-
nado a presente licitação, Pregão nº 002/2016, e, considerando o 
PARECER da Equipe de Apoio designada para realizar os proce-
dimentos licitatórios do Pregão desta Prefeitura, bem como todo 
o processo, verificou que o mesmo esta em conformidade com 

as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, com suas alterações e o Edital. 
Perfeitamente em ordem, todo o processo, sem irregularidade ou 
nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a presente 
licitação nos termos do art. 43 inciso VI da mencionada Lei nº 
8.666/93. Nesses termos, considerando satisfatória a proposta 
apresentada e classificadas em primeiro lugar, com preço com-
patível com edital, o que satisfaz plenamente os interesses eco-
nômico desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudicados 
as firmas; AUTO POSTO CASTELLANI LTDA-EPP,  inscrita no 
CNPJ sob. nº 02.987.411/0001-48 com sede à Rua Brasil, nº66-
20, centro na cidade de Palmeira d’ Oeste – SP. - CEP 15.720-
000, com valor estimado em R$ 302.400,00 (trezentos e dois 
mil e quatrocentos reais) e a firma: RODRIGO H. SCAPIN & CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob. nº 10.303.577/0001-26 com sede à  
Rua Brasil, nº 44-20, centro na cidade de Palmeira d’ Oeste – SP. 
CEP 15.720-000, com valor estimado em R$ 1.299.600,00 (Um 
milhão duzentos e noventa e nove mil e seiscentos reais). Que 
objetiva a escolha da proposta mais vantajosa para o forneci-
mento de combustível, sendo (30.000 litros de Etanol, 60.000 
litros de Gasolina, 300.000 litros de Óleo Diesel e 130.000 litros 
de Óleo Diesel S10) para as viaturas da municipalidade, a serem 
abastecidos diretamente nas viaturas da Prefeitura Municipal e 
diariamente durante o exercício de 2016. 

REGISTRE-SE          PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 
15 de março de 2016.

LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI
-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE – SP
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COLUNA SOCIAL

Processo nº002 - 02/03/2016
Ref. Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade
Interessado: ROSELY FERNANDES PELICHO CAPOBIANCO

Decisão        
 

ROSELY FERNANDES PELICHO CAPOBIANCO, já qualifi-
cada nos autos, pleiteou sua aposentadoria por Tempo de Con-
tribuição 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 docu-
mentos 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), 02 de Março de 2016.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   

________________________________________________
Processo nº 003 - 07/03/2016
Ref. Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade
Interessado: APARECIDO DONIZETI LUGATO

Decisão        
  APARECIDO DONIZETI LUGATO, já qualificado nos autos, 
pleiteou sua aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade, 
uma vez que o requerente apresentou todos os documentos 
comprobatórios da condição de segurado 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 docu-
mentos constantes nos autos que o servidor 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), 07 de Março de 2016.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   

INSTITUTO DE PREVIDENCIA  MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE – SP

1º Circuito Dakota Rach, Prova do Laço realizado no Racho do Côco, em Urânia/SP

EXTRATO DE CONTRATO

Chamada Pública n.º 001/2016 para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da 

Agricultura Familiar para Alimentação Escolar.
CONTRATO 006/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE – SP.
CONTRATADO: ENES CARDOSO GONÇALVES NETO, 

CPF nº 291.381.658-48, - CHÁCARA N. S. APARECIDA, s/
nº zona rural - Córrego do Cervo - Palmeira d’Oeste, CNPJ nº 
11.738.142/0001-77.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 17.972,50 (dezessete 
mil novecentos e setenta e dois reais  e cinqüenta centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2016.

DATA DA ASSINATURA: 10/03/2016.
__________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
Chamada Pública n.º 001/2016 para Aquisição de Gêneros 

Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar.
CONTRATO 007/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE – SP.
CONTRATADO: EDMIR ALVES NEQUINHA, CPF nº 

726.135.058-34, - ESTÂNCIA SANTA TEREZINHA, s/nº 
zona rural - Córrego do Sucuri - Palmeira d’Oeste, CNPJ nº 

11.357.293/0001-85.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 6.597,00 (seis mil 
quinhentos e noventa e sete reais)

VIGÊNCIA: 31/12/2016.

DATA DA ASSINATURA: 10/03/2016.
__________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

Chamada Pública n.º 001/2016 para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da 

Agricultura Familiar para Alimentação Escolar.

CONTRATO 009/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE – SP.
CONTRATADO: MARCIO ROBERTO DIAS, CPF Nº 

109.512.658-06, CHÁCARA ESPERANÇA, zona rural - Córrego 
do Sucuri - Palmeira d’Oeste, CNPJ nº 19.609.556/0001-08.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 15.066,00 (quinze mil 
e sessenta e seis reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2016.

DATA DA ASSINATURA: 10/03/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE 


