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OPERAÇÃO CATATAU: 

Justiça decreta prisão preventiva de ex-prefeito 
e manda prender outros dois investigados

J. C. MINGATI & 
MINGATI LTDA.
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Produtos Agropecuários em Geral

Tel. (17) 3651-1298 - 
Palmeira d’Oeste - SP

AULAS DE PILATES

Operação conjunta entre 
PF e MP investiga desvios 
milionários em prefeitura da 
região de Jales/SP A Justiça 
Estadual de Estrela d’Oeste/
SP decretou a prisão preven-
tiva do ex-prefeito de Dolci-
nópolis/SP, que estava preso 
temporariamente por cinco 
dias desde a última terça-
-feira (21).

Na mesma decisão foram 
decretadas as prisões pre-
ventivas da extesoureira e do 
ex-diretor de administração 
da prefeitura. Policiais fede-
rais e militares de Jales/SP 
e de Dolcinópolis cumpriram 
os mandados no início da noi-
te desta sexta-feira, (24). A 
Polícia Federal entregou ao 
Ministério Público Estadual 
relatório com parte das in-
formações coletadas nos do-
cumentos apreendidos e nos 
depoimentos prestados pelos 
conduzidos na deflagração da 
Operação.

O Ministério Público de Es-
trela d’Oeste/SP denunciou 
os investigados e representou 
pela conversão das prisões 
temporárias em preventivas 
e pela prisão de outros dois 
envolvidos nas investigações. 
Um dos “laranjas” do esque-
ma investigado, lavador de 
carros conhecido como “ZÉ 
COLMEIA”, teve sua liberda-
de concedida pela justiça e 
responderá o processo em 
liberdade.

O ex-prefeito e o lavador 
de carros ficaram em silên-
cio e não prestaram nenhum 

esclarecimento na ocasião de 
suas prisões, mas a justiça 
entendeu que ZÉ COLMEIA 
não oferecia nenhum risco ao 
andamento das investigações. 
Agora, a prisão do ex-prefeito, 
que era temporária por cinco 

dias, tornou-se preventiva, 
por tempo indeterminado, 
assim como da ex-tesoureira 
e do ex diretor de administra-
ção da Prefeitura Municipal de 
Dolcinópolis.

Os homens ficarão reco-

lhidos na Cadeia Pública de 
Guarani d’Oeste/SP enquanto 
a mulher será conduzida até a 
Cadeia Pública de Nhandeara/
SP onde permanecerão à dis-
posição da Justiça Estadual 
de Estela D’Oeste.
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“O QUARTO BRANCO”
LITERATURA EM PROSA

A vida é quase um sopro, mas o coração 
ainda bate; o cérebro não se desligou; 
funciona ainda, na cabeça que parece 
diminuir aos poucos, conforme os dias 
se esvaem. O corpo míngua. Os braços, 
as pernas quase gravetos. Os cabelos 
ensebados, grudam-se compridos, na 
face esquálida. No rotso, só os olhos 
permanecem vívidos, grandes, verdes, 
lacrimosos... um sopro de vida naquele 
envoltório de ossos que, aos poucos, vai-
-se desligando do mundo. 

Mas o coração ainda teima em bater. Ele 
não quer que o cérebro se desligue; e este 
obedece-o passivamente. 

O suor empapa o leito pobre de hospi-
tal; as sondas, os líquidos que se ligam 

aos braços, às outras partes do corpo 
por tubos, cateteres, não deixam que a 
vida se desligue. A sobrevida. Às vezes, 
lapsos de memória, percepções de sons, 
de cheiros. O cheiro acre dos remédios, do 
desinfetante... O hálito pútrido, o ácido da 
urina, o odor asséptico do nosocômio que 
aguarda, pacientemente, o desencarne 
do espírito. 

Nenhuma visita, nenhum ruído no quar-
to grande, branco, vazio, onde só a cama, 
as sondas e o pequeno corpo largado ocu-
pam o espaço. O corpo que se despede do 
mundo manda mensagens à alma que esta 
esteja pronta para o desenlace final, que 
não será dolorido. É aguardado por todos. 
O corpo sem cor, quase sem peso, que se 

despede lentamente, ainda está preso 
pelo cérebro, que teima em manter-se 
vivo, funcionando, com pequenos lapsos 
de lucidez que, aos poucos, se apaga. 

Nenhuma dor, nenhum remorso, apenas 
a saudade. Uma saudade que dói, que tei-
ma em fazer-se presente; uma saudade 
que se avoluma e faz bater o peito mais 
forte. A saudade pesa, dói, incomoda. A 
saudade mata. A saudade é o único elo 
que prende o corpo ao mundo. Ela não 
deixa partir a alma, não deixa que o es-
pírito se eleve a outras paragens, que se 
liberte e vá buscar, cansado, outras orbes. 

E o cérebro, entorpecido pelos remé-
dios, pelo cheiro, ainda uma vez con-
segue apelar ao Criador misericórdia 

para desligar-se do corpo e deixar que o 
espírito liberte-se ao infinito, buscando 
outra estação, suplicando auxílio dos 
bem-aventurados. 

E uma lágrima escorre pela face esquá-
lida e vai morrer nos lábios ressequidos 
que exalam, então, um último suspiro de 
gratidão ao Criador pela graça alcançada. 

E tudo é silêncio na solidão da noite 
branca do quarto de hospital. 

(Escrito em 24 de janeiro de 2015)

Marcia Botelho Soares Dutra Fernandes 
é professora e escritora. Natural do Rio de 
Janeiro, reside em Palmeira d’Oeste há 
trinta anos. 
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DECISÃO  

 

Protocolo nº 002/2017. 
Ref. Processo  TC-015159/989/16 
Interessada: Sonia Maria Teixeira Botassim.  

 
Diante do que consta nos autos, tendo em vista os apontamentos 

de erro na contagem de tempo observado pelo Egrégio Tribunal de Contas, e tendo em vista o 
conformismo da segurada, visto que apresenta pedido voluntariamente; 

 
DECIDO acatar o pedido e desaposentar a Segurada Sonia 

Maria Teixeira Botassim.  
 Ante a esta decisão oficie o Departamento Pessoal, para que 

faça a reintegração de posse da servidora no cargo de Inspetora de Alunos. 
Sem prejuízo desta decisão; informar ainda o Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo.  
 
São Francisco - SP, 31 de janeiro de 2017. 
 
 Ismael Nunes Pires 
   Superintendente 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
EDITAL DE PREGÃO N.º 03/2017 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município 

de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que 
se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura Munici-
pal, EDITAL DE PREGÃO N.º 03/2017, Proc. 03/17, destinada 
a Contratação de Empresa(s) para a Aquisição de Gêneros 
Alimentícios, destinados à Merenda Escolar e demais Setores da 
Prefeitura de São Francisco-SP, durante o exercício de 2017, con-
forme se especifica no Edital. O Arquivo Magnético da Proposta, 
o envelope de Proposta impressa, o  Envelope de Documentação  
deverão ser apresentadas na Divisão de Licitação da Prefeitura 
Municipal, sito à Avenida Oscar Antonio da Costa, 1187, até as 
08h30 do dia  07 de Março de 2017, nos dias úteis e horários de 
expediente. 

Obs. As empresa que retirarem o Edital via site, deverão so-
licitar ao Setor de Licitação o envio do Arquivo Magnético da 
Proposta.

Melhores informações e Edital completo serão obtidos no 
endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone (17) 3693-1101 
– Zilda Lucas e no site da Prefeitura Municipal (saofrancisco.
sp.gov.br).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. 
AOS  20 de fevereiro de 2017. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO 
PREFEITO  MUNICIPAL
________________________________________________

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 17/2016 -   Processo de Lici-

tação n° 28/2016
OBJETO: Contratação de empresa( s) do ramo, para forne-

cimento de combustíveis (óleo diesel S10, Óleo diesel comum, 
gasolina e Álcool etanol), para a frota municipal, durante o ano de 
2017.  Homologo para que surta os efeitos legais, a decisão pro-
ferida pela Comissão Permanente de Licitação, figurando como 
adjudicatória,  de todos os Itens licitados, a empresa:   AUTO 
POSTO ANGELINI LTDA,  CNPJ/MF n° 59.198.804/0001-93, 
sediada à Rua Bahia,  781 – Centro, na cidade de São Francisco– 
SP, conforme Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP., 05 de JANEIRO de 2017
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 
________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial  n° 17/2016 -   Processo de Licitação n° 

28/2016
OBJETO: Contratação de empresa( s) do ramo, para forne-

cimento de combustíveis (óleo diesel S10, Óleo diesel comum, 
gasolina e Álcool etanol), para a frota municipal, durante o ano 
de 2017

CONTRATO N° 01/2017 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “AUTO POSTO ANGELINI LTDA” 
CNPJ. Nº 59.198.804/0001-93
VALOR/LITRO- Item 1- R$ 3,024; Item 2- R$ 2.927; Item 3- R$ 

3,718; Item 4- R$ 2,634  
VALOR TOTAL- R$ 475.549,56 (quatrocentos e setenta e 

cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis 
centavos).

DATA DE ASSINATURA:  16 de JANEIRO / 2017.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 
________________________________________________

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 18/2016 -   Processo de Lici-

tação n° 29/2016
OBJETO: Contratação de empresa( s) do ramo, para forneci-

mento de PÃES (Pão Francês-50 grs, Pão de Leite-70 grs, Pão de 

Forma- 400 grs), para a merenda escolar e demais setores desta 
municipalidade, durante o ano de 2017.  Homologo para que 
surta os efeitos legais, a decisão proferida pela Comissão Per-
manente de Licitação, figurando como adjudicatória,  de todos os 
Itens licitados, a empresa:   CORTELASSI & GOBERO LTDA-ME  
CNPJ/MF n° 07.765.056/0001-86, sediada à Av. Oscar Antonio da 
Costa,  716 – Centro, na cidade de São Francisco– SP, conforme 
Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP., 05 de JANEIRO de 2017
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 
________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial  n° 18/2016 -   Processo de Licitação n° 

29/2016
OBJETO: Contratação de empresa( s) do ramo, para forneci-

mento de PÃES (Pão Francês-50 grs, Pão de Leite-70 grs, Pão de 
Forma- 400 grs), para a merenda escolar e demais setores desta 
municipalidade, durante o ano de 2017

CONTRATO N° 02/2017 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “CORTELASSI & GOBERO LTDA-ME ” 
CNPJ. Nº 07.765.056/0001-86
VALOR/UNID- Item 1- R$ 0,50; Item 2- R$ 0,92; Item 3- R$ 4,80   
VALOR TOTAL- R$ 75.769,92 (setenta e cinco mil, setecentos 

e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos).
DATA DE ASSINATURA:  16 de JANEIRO / 2017.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 
________________________________________________

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 01/2017 -   Processo de Lici-

tação n° 01/2017
OBJETO: Aquisição de Material Didático Apostilado para a 

Educação Infantil, acompanhado do Material Apostilado de Orien-
tação e Apoio Professor e Programa da Capacitação Técnica, 
com Oficinas por Eixo Pedagógicos, para o exercício de 2017, 
conforme especificações Técnicas constantes no  Termo de Re-
ferência ANEXO I do Edital 01/2017.  Homologo para que surta 
os efeitos legais, a decisão proferida pela Comissão Permanente 
de Licitação, figurando como adjudicatória,  o LOTE 01,  licitado, 
a empresa: NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA,  
CNPJ/MF n° 03.892.015/0001-63, sediada à Rua Euclides da 
Cunha,  n. 525- Centro, na cidade de BILAC– SP, conforme Ata 
registrada no Processo.

São Francisco-SP., 08 de fevereiro de 2017
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 
________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 01/2017 -   Processo de Lici-

tação n° 01/2017
OBJETO: OBJETO: Aquisição de Material Didático Apostilado 

para a Educação Infantil, acompanhado do Material Apostilado 
de Orientação e Apoio Professor e Programa da Capacitação 
Técnica, com Oficinas por Eixo Pedagógicos, para o exercício de 
2017, conforme especificações Técnicas constantes no  Termo de 
Referência ANEXO I do Edital 01/2017

CONTRATO N° 03/2017 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA 

LTDA” 
CNPJ. Nº 03.892.015/0001-63
VALOR TOTAL /LOTE 01- R$ 21.037,00 (vinte e um mil e trinta 

e sete reais).
DATA DE ASSINATURA:  08 de fevereiro / 2017.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 006/2017 
CONTRATANTE: CÂMARA MJNICIPAL DE MARINÓPOLIS 
CONTRATADO: JORNAL TRIBJNA DA IMPRENSA S/S LTDA 
OBJETO: PJBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 
VALOR GLOBAL: R$ 5.500,00 
VIGÊNCIA: 10.02.17 à 31.12.17 
ORIGEM : Dispensa de Licitação – art.24, II, da Lei 8.666/93 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------























































































































































































As ligações feitas de tele-
fones fixos para celulares 
ficarão mais baratas a par-
tir do dia 25 de fevereiro. 

Os valores das chamadas 
locais tiveram uma redução 
entre 16,49% e 19,25% e, 
para as ligações interurba-
nas, a queda é entre 7,05% 
e 12,01%, dependendo da 

empresa. 
Segundo a  Agênc ia  Na-

c iona l  de  Te lecomunica-
ções (Anatel) ,  a queda no 
custo das ligações se deve 
à  redução  das  tar i fas  de 
interconexão, que é o valor 
cobrado de uma empresa 
pelo uso da rede de outra 
operadora para a realização 

de ligações. Desde 2014, a 
tarifa de interconexão vem 
ca indo e  novas  reduções 
devem ocorrer  até  2019, 
segundo previsão da Ana-
tel. 

A redução das tarifas vai 
beneficiar os 41,8 milhões 
de  ass inantes  de  te le fo -
ne fixo do país. Ao mesmo 

tempo em que  a  tar i fa  é 
reduzida, as empresas de 
telecomunicações devem 
aumentar os investimentos 
na ampl iação de suas re-
des, na melhoria da quali-
dade de serviços e no aten-
dimento aos consumidores, 
conforme determinações da 
Anatel.

Ligar de telefone fixo para celular está mais barato
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Marinópolis, 21 de Janeiro de 2017. 

 
 
Ofício nº. 08/2017  

 
 

EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO: 
 
 

                              Cumprimentando cordial e respeitosamente o dileto amigo e 
eminente administrador municipal, solicito a Vossa Excelência, que sejam adotadas às 
providências necessárias para regularizar o pagamento do uso e consumo  de energia 
elétrica referente ao imóvel denominado  “casa da zeladoria”, localizada na Área de 
Lazer do Rio São dos Dourados, do município de Marinópolis, SP., considerando que há 
notícias de que o comodatário do imóvel residencial, senhor Antonio Rúbio,   mantêm 
freezers e geladeiras para armazenamento e comércio de peixes e bebidas em geral, 
sendo que as despesas  com o consumo de energia elétrica vem sendo pagas pela 
Municipalidade. 

 
                                                                 
                                 Sem mais para o momento, prevaleço-me do ensejo para reiterar 

protestos elevados de estima consideração e respeito.  

 
 
 
 

 
VALDECI APARECIDO MARQUESINI 

Presidente 
 

 
Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Joaquim Vieira Peres 
Prefeito Municipal de 
MARINÓPOLIS – SP. 
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ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 53ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS-SP, REALIZADA EM 17 DE 
JANEIRO DE 2017. 

 
 Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às 19:00 horas, 
reuniu-se a Câmara Municipal de Marinópolis, para realização da segunda Sessão 
Extraordinária, da Qüinquagésima Terceira Sessão Legislativa, da Décima Terceira 
Legislatura, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores e vereadora, sob a 
Presidência do primeiro: Valdeci Aparecido Marquesini (PMDB), Marcos Aurélio Marin 
Roveda (PTB), Evaldo Ribeiro (PMDB), José Luiz Pereira (PPS), Adelson Pereira dos 
Santos(PSB), Edmundo Mendes Pereira (PDT), José Márcio Bernardes de Oliveira 
(PMDB), Maria Rosemeire Rosas Bianchini de Oliveira – PSB e Osvaldo Maraia – PPS. 
Havendo, portanto, quorum regimental, foi instalada a Sessão. Aberto os trabalhos, o 
Senhor presidente determinou que o primeiro secretário fizesse a chamada dos nobres 
vereadores e vereadora. Em seguida o Senhor Presidente declarou instalada a fase do 
expediente e determinou a leitura das matérias que constou de: Ata da 1ª Sessão 
Extraordinária da 53ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de 
Marinópolis-SP, realizada em 09 de Janeiro de 2017; Projeto de Lei n° 01 de 13 de 
Janeiro de 2017, que “Dispõe sobre reposição salarial dos funcionários do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal e dá outras providências”; Projeto de Lei n° 02 de 12 
de Janeiro de 2017, que “Dispõe sobre abertura no orçamento vigente de Crédito 
Adicional especial e dá outras providências”; Projeto de Lei n° 03 de 12 de Janeiro de 
2017, que “Dispõe sobre abertura no orçamento vigente de Crédito Adicional especial 
e dá outras providências”; Projeto de Lei n°01 de 16 de Janeiro de 2017 de autoria do 
Poder Legislativo, que “Concede revisão geral anual de que trata o inciso X do artigo 37 
da Constituição Federal e reajuste salarial a todos os servidores públicos municipais 
ativos, inativos e pensionistas do poder legislativo e dá outras providências”; Pareceres 
das Comissões; Pareceres Jurídicos; Moção de Pesar n° 002 de 17 de Janeiro de 2017; 
Moção de Pesar n° 003 de 17 de Janeiro de 2017. Em seguida, o Senhor Presidente 
Declarou encerrado o Expediente e aberto os trabalhos em Ordem do Dia. Ato 
continuo o Senhor Presidente colocou em discussão a Ata da 1ª Sessão Extraordinária 
da 53ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Marinópolis-SP, 
realizada em 09 de Janeiro de 2017 e a palavra ficou franqueada aos nobres 
vereadores e vereadora, não havendo manifestação dos Edis, o Presidente submeteu 
em única votação a Ata da 01ª Sessão Extraordinária, esclarecendo que os vereadores 
e vereadora favoráveis a aprovação permanecessem como estavam e os contrários se 
levantassem, aprovada por unanimidade. Ato continuo o Senhor Presidente colocou 
em discussão o Projeto de Lei n° 01 de 13 de Janeiro de 2017, que “Dispõe sobre 
reposição salarial dos funcionários do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal e dá 
outras providências” e a palavra ficou franqueada aos nobres vereadores e vereadora, 
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não havendo manifestação dos Edis, o Presidente submeteu em única votação o 
Projeto de Lei n° 01, esclarecendo que os vereadores e vereadora favoráveis a 
aprovação permanecessem como estavam e os contrários se levantassem, aprovada 
por unanimidade. Ato continuo o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto 
de Lei n° 02 de 12 de Janeiro de 2017, que “Dispõe sobre abertura no orçamento 
vigente de Crédito Adicional especial e dá outras providências” e a palavra ficou 
franqueada aos nobres vereadores e vereadora, não havendo manifestação dos Edis, o 
Senhor Presidente submeteu em única votação o Projeto de Lei n° 02, esclarecendo 
que os vereadores e vereadora favoráveis a aprovação permanecessem como estavam 
e os contrários se levantassem, aprovada por unanimidade. Ato continuo o Senhor 
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei n° 03 de 12 de Janeiro de 2017, que 
“Dispõe sobre abertura no orçamento vigente de Crédito Adicional especial e dá outras 
providências” e a palavra ficou franqueada aos nobres vereadores e vereadora, não 
havendo manifestação dos Edis, o Presidente submeteu em única votação o Projeto de 
Lei n° 03, esclarecendo que os vereadores e vereadora favoráveis a aprovação 
permanecessem como estavam e os contrários se levantassem, aprovada por 
unanimidade. Ato continuo o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei 
n°01 de 16 de Janeiro de 2017 de autoria do Poder Legislativo, que “Concede revisão 
geral anual de que trata o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal e reajuste 
salarial a todos os servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas do 
poder legislativo e dá outras providências”e a palavra ficou franqueada aos nobres 
vereadores e vereadora, não havendo manifestação dos Edis, o Presidente submeteu 
em única votação o Projeto de Lei n°01 de autoria do Poder Legislativo, esclarecendo 
que os vereadores e vereadora favoráveis a aprovação permanecessem como estavam 
e os contrários se levantassem, aprovada por unanimidade. Ato continuo o Senhor 
Presidente colocou em discussão a Moção de Pesar n°02 de 17 de janeiro de 2017 e a 
palavra ficou franqueada aos nobres vereadores e vereadora, não havendo 
manifestação dos Edis, o Presidente submeteu em única votação a Moção de Pesar 
n°02, esclarecendo que os vereadores e vereadora favoráveis a aprovação 
permanecessem como estavam e os contrários se levantassem, aprovada por 
unanimidade. Ato continuo o Senhor Presidente colocou em discussão a Moção de 
Pesar n°03 de 17 de janeiro de 2017 e a palavra ficou franqueada aos nobres 
vereadores e vereadora, não havendo manifestação dos Edis, o Presidente submeteu 
em única votação a Moção de Pesar n°03, esclarecendo que os vereadores e vereadora 
favoráveis a aprovação permanecessem como estavam e os contrários se levantassem, 
aprovada por unanimidade. Ato contínuo o senhor Presidente declarou encerrada a 
ordem do dia. Comunicou a todos que a próxima sessão será no dia 21 de Fevereiro do 
corrente ano ás 19:00h. E em agradecimento e sob a proteção de Deus, declarou 
encerrada a Sessão, pedindo a benção de Deus aos moradores do nosso Município, aos 
nobres vereadores e seus ilustres familiares, bem como a todos os presentes, da qual, 
para constar, foi lavrada a presente Ata que, depois de lida, discutida e votada, se 
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aprovada, será signatada pelo Senhor Presidente e Senhor 1° Secretário. "Sala das 
Sessões Oswaldo Rossetti”, 17 de janeiro de 2017.  

 
 

 

 

 

Valdeci Aparecido Marquesini                                         Evaldo Ribeiro 
            Presidente                                                             1° Secretário 
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DECRETO LEGISLATIVO N.º 02/2017 – DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. 
 
 
                  “Dispõe sobre ponto facultativo no carnaval e dá outras providências”. 

 

          VALDECI APARECIDO MARQUESINI, Presidente da Câmara Municipal de 
Marinópolis, SP., no uso de suas atribuições, especialmente amparado no art. 38, incisos IV 
e V, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Marinópolis, SP., 

 
           Considerando que o Prefeito Municipal de Marinópolis, através do Decreto 

Municipal nº. 2.105/2017, de 17/02/2017 decretou ponto facultativo no dia 27 de fevereiro, 
na Câmara Municipal de Marinópolis. 

 
DECRETA: 

 
Artigo 1º - Fica decretado Ponto Facultativo na Câmara Municipal, no dia 

27 de fevereiro de 2017, em face do feriado comemorativo do CARNAVAL. 
  
Artigo 2º - Os serviços que por sua natureza não podem sofrer 

interrupções funcionarão em esquema de plantão, por intermédio de escala a critério da 
chefia imediata.  

Parágrafo Único – O serviço público municipal retornará ao expediente 
normal, as 13h00 do dia 01 de março de 2017. 

  
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 

                        Câmara Municipal de Marinópolis - SP, 22 de Fevereiro de 2017. 
 
 
 
 

          Valdeci Aparecido Marquesini 
                             Presidente 
 
 

Registrado e publicado conforme legislação vigente, em data supra. 
 
 

                              Angélica da Cruz Dias Freitas 
                                                               Assessora Legislativa      
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MOÇÃO Nº 05, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017. 
 

Os signatários deste instrumento, Vereadores e Vereadora à Câmara 
Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
apresentam a douta Mesa, ouvido o soberano Plenário, dispensadas as formalidades 
de praxe,   

 
MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA INSIGNE CIDADÃ MARIA JOSÉ 

DA SILVA, OCORRIDO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, ENLUTANDO A COMUNIDADE, 
HAJA VISTA PERTENCER A FAMÍLIA QUE MOUREJA NESTE MUNICÍPIO, E O GRANDE 
CÍRCULO DE AMIZADE DE QUE ERA DETENTORA, ALÉM DE DESTACAR-SE COMO 
CIDADÃ HONESTA, TRABALHADORA, MORALMENTE QUALIFICADA, DIGNA DO 
NOSSO MAIS PROFUNDO RESPEITO.  
 

Que seja oficiada a ilustre família enlutada, acrescentando que o Poder 
Legislativo, revestido de sua representatividade, em nome do povo, apresenta 
respeitosas condolências pelo nefasto acontecimento, rogando ao Todo Poderoso 
Deus que lhe conceda a necessária resignação pela irreparável perda.  
 

Que seja feita a menção desta propositura na Ata dos trabalhos 
camarários deste dia, para que fique registrado nos anais de nossa história que, o 
desenlace da insigne cidadã Maria José da Silva, foi de grande e irreparável perda para 
o Município, pois a comunidade perdeu uma de suas honradas militantes.  
 
 

"Sala das Sessões Oswaldo Rossetti", 21 de fevereiro de 2017. 
 

  Valdeci Aparecido Marquesini             

                                   

Adelson Pereira dos Santos              Evaldo Ribeiro                 Edmundo Mendes Pereira 

 

             José Luiz Pereira                                                    José Marcio Bernardes de Oliveira 

 

Maria Rosemeire R. B. de Oliveira      Marcos A. Marin Roveda         Osvaldo Maraia  
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MOÇÃO Nº 04, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017. 
 

Os signatários deste instrumento, Vereadores e Vereadora à Câmara 
Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
apresentam a douta Mesa, ouvido o soberano Plenário, dispensadas as formalidades 
de praxe,   

 
MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA ILUSTRE ESPOSA DO EX-

PREFEITO OSWALDO ROSSETTI, 1ª DAMA DA 2ª E 4ª LEGISLATURA DESTE MUNICÍPIO, 
A INSIGNE CIDADÃ ALZIRA ZOLIN ROSSETTI, OCORRIDO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 
2017, ENLUTANDO A COMUNIDADE, HAJA VISTA PERTENCER A FAMÍLIA QUE 
MOUREJA NESTE MUNICÍPIO, E O GRANDE CÍRCULO DE AMIZADE DE QUE ERA 
DETENTORA, ALÉM DE DESTACAR-SE COMO CIDADÃ HONESTA, TRABALHADORA, 
MORALMENTE QUALIFICADA, DIGNA DO NOSSO MAIS PROFUNDO RESPEITO.  
 

Que seja oficiada a ilustre família enlutada, acrescentando que o Poder 
Legislativo, revestido de sua representatividade, em nome do povo, apresenta 
respeitosas condolências pelo nefasto acontecimento, rogando ao Todo Poderoso 
Deus que lhe conceda a necessária resignação pela irreparável perda.  
 

Que seja feita a menção desta propositura na Ata dos trabalhos 
camarários deste dia, para que fique registrado nos anais de nossa história que, o 
desenlace da insigne cidadã Alzira Zolin Rossetti, foi de grande e irreparável perda para 
o Município, pois a comunidade perdeu uma de suas honradas militantes.  
 
 

"Sala das Sessões Oswaldo Rossetti", 21 de fevereiro de 2017. 
 

  Valdeci Aparecido Marquesini             

                                   

Adelson Pereira dos Santos              Evaldo Ribeiro                 Edmundo Mendes Pereira 

 

             José Luiz Pereira                                                    José Marcio Bernardes de Oliveira 

 

Maria Rosemeire R. B. de Oliveira      Marcos A. Marin Roveda         Osvaldo Maraia  
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MOÇÃO Nº 06, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 
Os signatários deste instrumento, Vereadores e Vereadora à Câmara 

Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
apresentam a douta Mesa, ouvido o soberano Plenário, dispensadas as formalidades 
de praxe,   

 
MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO INSIGNE CIDADÃO ALCIDES 

DA SILVA, OCORRIDO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017, ENLUTANDO A 
COMUNIDADE, HAJA VISTA PERTENCER A TRADICIONAL FAMÍLIA QUE MOUREJA 
NESTE MUNICÍPIO E O GRANDE CÍRCULO DE AMIZADE DE QUE ERA DETENTOR, ALÉM 
DE DESTACAR-SE COMO CIDADÃO HONESTO, TRABALHADOR, MORALMENTE 
QUALIFICADO, DIGNO DO NOSSO MAIS PROFUNDO RESPEITO.  
 

Que seja oficiada a ilustre família enlutada, acrescentando que o Poder 
Legislativo, revestido de sua representatividade, em nome do povo, apresenta 
respeitosas condolências pelo nefasto acontecimento, rogando ao Todo Poderoso 
Deus que lhe conceda a necessária resignação pela irreparável perda.  
 

Que seja feita a menção desta propositura na Ata dos trabalhos 
camarários deste dia, para que fique registrado nos anais de nossa história que, o 
desenlace do insigne cidadão Alcides da Silva, foi de grande e irreparável perda para o 
Município, pois a comunidade perdeu um de seus honrados militantes.  
 
 

"Sala das Sessões Oswaldo Rossetti", 21 de Fevereiro de 2017. 
 
 

  Valdeci Aparecido Marquesini             

                                   

Adelson Pereira dos Santos              Evaldo Ribeiro                 Edmundo Mendes Pereira 

 

             José Luiz Pereira                                                    José Marcio Bernardes de Oliveira 

 

Maria Rosemeire R. B. de Oliveira      Marcos A. Marin Roveda         Osvaldo Maraia 
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 A SUA CASA
DE MÓVEIS
E ELETRO-

DOMÉSTICOS

3,7 milhões de veículos devem 
trafegar pelas estradas no feriado
As concessionárias respon-

sáveis pelas estradas paulistas 
preveem que 3,7 milhões de 
veículos deverão circular pelas 
rodovias que levam ao litoral e 
ao interior durante o feriado de 
carnaval. 

Diante disso, a Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp) vai aumentar 
o monitoramento das opera-
ções e da prestação de ser-
viços. Será implementado 
um esquema especial com 
reforço no monitoramento 
e na manutenção dos equi-
pamentos, como telefones, 
câmeras, painéis de men-
sagem e veículos de apoio 
operacional. Também haverá 
aumento no número de guin-
chos, ambulâncias e veículos 
de atendimento e socorro 

ao usuário, além da realiza-
ção da Operação Papa-fila 
nos pedágios, para agilizar a 
passagem pelas cabines de 
cobrança manual. 

A operação será implan-
tada nas rodovias Autoban 
(sistema Anhanguera/Ban-
deirantes), Viaoeste (siste-
ma Castelo Branco/Raposo 
Tavares), Ecovias (sistema 
Anchieta/Imigrantes), Eco-
pistas (sistema Ayrton Sen-
na/Carvalho Pinto), Rodoanel 
Oeste (Trecho Oeste Rodoa-
nel) e SPMar (trechos Sul e 
Leste do Rodoanel). Também 
haverá esquema especial de 
operação e atendimento aos 
usuários no interior paulista, 
nos trechos que incluem os 
6,9 mil quilômetros de pistas 
administradas por 20 con-

cessionárias do Programa 
de Concessão Rodoviária do 
Estado de São Paulo. 

De acordo com a Ecovias, 
devem passar pelo Sistema 
Anchieta/Imigrantes, em di-
reção ao litoral paulista, até 
490 mil veículos. A Operação 
Descida, com sete pistas para 
descida e três para subida, 
será implantada às 10h desta 
sexta-feira (24). A descida da 
serra será feita pelas pistas 
sul e norte da Via Anchieta 
e a pista sul da Rodovia dos 
Imigrantes. A subida será 
feita pela pista norte da Imi-
grantes. A previsão é de que 
a operação continue em vigor 
até as 22h de amanhã (25) e 
volte a entrar em vigor das 8h 
às 13h de domingo (26). 

Na segunda-feira (27) deve 

haver aumento do tráfego no 
sentido São Paulo a partir das 
17h, quando será implanta-
da a Operação Subida, com 
duas pistas para descida e 
oito para subida até a 1h de 
quarta-feira (1º). Duas pistas 
da Imigrantes e a pista norte 
da Anchieta serão destinadas 
aos veículos que retornam a 
São Paulo, enquanto a pista 
sul da Anchieta ficará para a 
descida da serra. A previsão 
é de que a operação seja im-
plantada novamente entre as 
9h de terça e as 2h de quarta. 

No corredor Ayrton Senna/
Carvalho Pinto, entre 1,1mi-
lhão e 1,3 milhão de veículos 
devem passar pelas quatro 
praças de pedágio nos dois 
sentidos, entre a 0h de sex-
ta-feira (24) e as 23h59 da 

quarta-feira de Cinzas. Se-
gundo a Ecopistas, a previsão 
é de que o fluxo de veículos 
seja mais intenso das 13h 
às 18h de hoje e das 5h às 
10h deste sábado. No retor-
no a São Paulo, a Ecopistas 
aguarda maior fluxo de veí-
culos entre as 14h e as 19h de 
terça-feira e entre as 16h e as 
20h de quarta-feira. 

Na Rodovia dos Tamoios, 
cerca de 207 mil veículos de-
vem utilizar as pistas rumo 
ao litoral norte. A operação 
especial do feriado começa 
nesta sexta-feira a partir das 
13h, com a implantação de 
uma faixa adicional no trecho 
de serra, que ficará disponí-
vel até as 17h de amanhã. Na 
terça-feira, a pista de subida 
voltará ao normal. 

No Sistema Anhanguera-
-Bandeirantes, a previsão 
é de que trafeguem até 950 
mil veículos entre a saída e 
chegada à capital, de hoje a 
1º de março. 

Nesta sexta-feira, o tráfego 
será mais intenso entre as 
15h e as 19h e no sábado, 
entre as 10h e as 13h. Na vol-
ta, o período de maior movi-
mento será entre as 12h e as 
21h de terça-feira (28) e na 
quarta-feira (1), entre as 10h 
e as 19h. O Sistema Castello 
Branco-Raposo Tavares deve 
receber 780 mil veículos, com 
o tráfego aumentando a partir 
da 0h de hoje até as 23h59 de 
amanhã. Para o retorno a São 
Paulo, a previsão é de fluxo 
carregado das 6h às 23h de 
terça-feira.

O número de mortes em aci-
dentes no trânsito caiu mais 
uma vez no mês de janeiro, 
confirmando a tendência de 
queda verificada no ano pas-
sado. 

A redução foi de 7% em rela-
ção ao mesmo mês em 2016, 
segundo o Infosiga (Sistema 
de Informações Gerenciais 
de Acidentes de Trânsito do 
Estado de São Paulo). 

Como resultado, foram pou-
padas 35 vidas no período. Em 
2016, a tendência de queda já 
havia sido confirmada, quando 
os números registraram 340 
mortes a menos do que no ano 
anterior. O número de aciden-
tes de trânsito com vítimas 
em janeiro deste ano, por sua 
vez, caiu 3%, em decorrência 
do aumento de fiscalização da 
chamada Lei Seca. 

O maior número de mortes 
em janeiro ocorreu entre jo-
vens do sexo masculino com 
idades entre 18 e 24 anos. Mo-
tociclistas e pedestres estão 
entre as vítimas mais frequen-
tes. 

MAIS SEGURANÇA 
A meta do Movimento Pau-

lista de Segurança no Trân-
sito, criado pelo Governo do 
Estado, com base em inicia-
tiva da Organização das Na-
ções Unidas, denominada de 
“Década de Ação pela Segu-
rança Viária”, é reduzir pela 
metade o número de vítimas 
até 2020. 

A coordenação do comitê 
gestor do movimento está a 
cargo da Secretaria de Go-
verno. Fazem parte de sua 
composição outras nove se-
cretarias estaduais: Casa 
Civil ,  Segurança Pública, 

Acidentes de trânsito caem 7% 
em janeiro no Estado de São Paulo

Logística e Transportes, 
Saúde, Direitos da Pessoa 
com Deficiência, Educação, 
Transportes Metropolita-
nos, Planejamento e Gestão 
e Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Empresas e orga-
nizações da sociedade civil 
também participam do mo-
vimento. 

Todo cidadão pode acom-
panhar a situação dos aci-
dentes de trânsito pelo Info-
siga. O sistema permite ao 
governo estadual acompa-
nhar as tendências de modo 
a intervir com iniciativas 
para aumentar a segurança 
no trânsito.

O Tribunal de Justiça de São 
Paulo manteve a condenação 
da Prefeitura de Cosmorama, 
na região de Votuporanga por 
danos morais. O pagamento de 
R$ 26,4 mil porque a adminis-
tração transferiu a professora 
Sonia Maria Marim para outra 
localidade distante 18 km de 
seu local trabalho residência . 

O acórdão foi assinado pelo 
desembargador Antonio Cel-
so Faria, da a 8ª Câmara de 
Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo. A ação de 
indenização por danos morais 
ajuizada professora em face do 
Município de Cosmorama, ob-
jetivando a reparação de danos 
morais, uma vez foi preterida 
na atribuição de aulas, sendo 
designada para outra unidade 
escolar em área rural, distante 
18 quilômetros do local onde 
estava anteriormente lotada. 
Mesmo com sentença favo-
rável proferida pelo Juizado 
Especial Cível para que lhe fos-
sem atribuídas aulas em que 
lecionava havia anos, agentes 
públicos do município des-
respeitaram a ordem judicial, 
impedindo a autora de entrar 
em sala de aula. 

A sentença julgou parcial-
mente procedente a ação nos 
seguintes termos: ?condeno 
o réu a pagar R$ 26.400, 00 
atualizados com base no IPCA 
e desde a publicação da sen-
tença (Súmula 362 do STJ) e 
acrescidas de juros de mora 
com base no índice oficial de 
remuneração básica e juros 
aplicados à caderneta de pou-
pança desde 02.09.14 Conde-
nou, ainda, a Prefeitura ao pa-
gamento de honorários advo-

catícios fixados em 10% sobre 
o valor da condenação.”Salta 
aos olhos que, mesmo obtendo 
sentença judicial favorável, 
a autora passou sim por hu-
milhação desnecessária, ao 
ser impedida de ingressar em 
sala de aula, fato, aliás, que 
foi noticiado pelo Jornal da 
Região.A alegação de que a 
motivação da autora é regida 
por ?interesses e brigas polí-
ticas? , ainda que seja verda-
deira quanto às partes, nada 
justifica o desrespeito a judi-
cial e aos princípios que regem 
a Administração Pública, 

expressamente previstos no 
artigo 37, caput, da Constitui-
ção Federal. No caso dos autos 
há evidente transtorno passí-
vel de indenização, pelo fato 
em si mesmo (in re ipsa), men-
cionando o julgador ? a quo 
que ?no que tange aos danos 
morais, restam patentes os 
sofrimentos vivenciados pela 
autora, uma vez que foi publi-
camente impedida de adentrar 
em seu local de trabalho e de 
exercer sua profissão, supor-
tando toda a força da Adminis-
tração Pública Municipal que 
até se negou a cumprir ordem 
judicial para demonstrar a im-
potência de uma professora. 

Assim, levando-se em con-
sideração as peculiaridades 
do caso concreto e atento à 
gravidade do dano, à capaci-
dade econômica das partes e 
à reprovabilidade da conduta, 
os danos morais foram cor-
retamente fixados em trinta 
salários mínimos, na data em 
que prolatada a sentença (R$ 
26.400,00)”, explicou o desem-
bargador.

Professora impedida 
de entrar em sala de aula 

ganha indenização


