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AULAS DE PILATES

Na manhã de domingo, 
07 de maio, aconteceu a  3° 
edição do Maripa Caiaque. 
A atividade ocorreu às mar-
gens do rio São José dos Dou-
rados, saindo do distrito de 
Dalas, Município de Palmeira 
d’Oeste, com chegada ao Mu-
nicípio de Marinópolis.

O evento que tem como ob-
jetivo sensibilizar, conscienti-
zar e mobilizar a comunidade 
sobre a importância da pre-
servação ao meio ambien-
te, contou com o patrocínio 
e apoio de diversas equipes 
e entidades parceiras: ONG 
Ecoação, Polícia Ambiental, 
Sabesp, Amigos do Rio São 
José dos Dourados, Prefeitu-
ra Municipal de Marinópolis, 

Programa Município Verde 
Azul, Lions Clube de Palmeira 
D’Oeste, Circuíto Noroeste 
Paulista, Lig Chopp Germânia, 
Supermercado Galego, Oficina 
Irmãos Barbosa, Lanchone-
te 3 de Setembro, Drogaria 
São Judas Tadeu, Auto Posto 

Marinópolis, Supermercado 
Irmãos Saran, Equipe Cozinha, 
Paróquia Santo Antônio, equi-
pe de motoristas e equipe da 
ambulância.

O trajeto de 8km levou cerca 
de 2 horas e meia e dezenas de 
caiaques, além dos barcos de 

apoio, realizaram o percurso. 
Moradores dos municípios de 
Jales, São Francisco, Palmeira 
d’Oeste, Marinópolis e Apare-
cida d’Oeste participaram da 
ação que teve início com café 
da manhã no Lions Clube de 
Palmeira d’Oeste e foi encer-
rada com um almoço animado 
pelo músico Léo Jacomassi, 
no Salão Paroquial de Mari-
nópolis.

A 3° edição do Maripa Caia-
que foi uma ação que contribuiu 
na pontuação do Município de 
Marinópolis, tornando-se pio-
neiro na Comarca ao integrar o 
programa Município Verde Azul, 
da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente do Governo do Estado 
de São Paulo.

Os municípios da comarca da 
Palmeira d’Oeste agora contam 
com os serviços da Central de 
Solução de Conflitos e Cidada-
nia (CEJUSC). A instalação da 
Central aconteceu no dia 26 de 
abril no Fórum da Comarca e 
contou com a presença de di-
versas autoridades locais, além 
do desembargador José Carlos 
Ferreira Alves, que esteve re-
presentando o presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. 

A CEJUSC é uma iniciativa 
do Tribunal de Justiça que visa 
diminuir o número de processos 
distribuídos no fórum a fim de 
buscar resoluções mais rápi-
das, através da conciliação e 
acordo entre as partes envol-
vidas.

Durante a solenidade de inau-
guração o Juíz da Comarca Dr. 
Rafael Salomão Oliveira desta-
cou a importância da CEJUSC e 
afirmou que toda a população 
será beneficiada com a instala-
ção da Central: “O objetivo da 
CEJUSC é promover a cultura 
do diálogo dentro da comuni-
dade.”

A seguir algumas informa-
ções relevantes sobre o ter-
mos do funcionamento da nova 
unidade que está instalada no 
Fórum e que terá horário de 
funcionamento de segunda a 
sexta-feira das 11h às 19h: 

O que é a Conciliação?
Tem como objetivo a tentativa 

de acordo amigável entre as 
partes, antes do ajuizamento da 
ação ou durante um processo 
judicial, para as questões cíveis 
que versarem sobre direitos 

Instalação do CEJUSC da comarca de Palmeira d’Oeste

patrimoniais disponíveis, ques-
tões de família e da infância e 
juventude.

É um meio de resolução de 
conflitos em que as partes con-
fiam a uma terceira pessoa 
(neutra), o conciliador, a função 
de aproximá-las e orientá-las na 
construção de um acordo.

 Como funciona a Conciliação?
Os interessados deverão di-

rigir-se ao setor de conciliação, 
com os documentos necessá-
rios.

Após o relato da parte recla-
mante, a parte reclamada será 
convidada a comparecer em 
data e horário marcados pelo 
referido setor.

Durante o processo judicial as 
partes serão encaminhadas por 
determinação do Juiz responsá-
vel pelo feito.

Quais as modalidades de Con-
ciliação existentes? 

Conforme o momento em que 
for realizado o acordo, a conci-
liação pode ser:

Processual
Quando a demanda já está 

instaurada. Neste caso, o pro-
cedimento é iniciado pelo ma-
gistrado ou por requerimento do 
interessado, com a designação 
de audiência e a intimação das 
partes para o comparecimento.

Pré-processual ou informal 
Acontece antes do processo 

ser instaurado. Nela o próprio 
interessado busca a solução do 
conflito com o auxílio de conci-
liadores e/ou juízes.
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CAMAC
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CANÁRIO - MATERIAIS PARA CONSTRUçõES

RUA BRASIL, Nº 56-100 - CENTRO - PALMEIRA D’OESTE-SP

A PrEvIdênCIA, O gOvErnO E O rOlO COmPrESSOr
artigo

A invasão do plenário da 
comissão pelos policiais que 
protestavam contra o aumento 
da idade para aposentadoria é 
apenas uma amostra do que 
poderá ocorrer dentro e fora 
da Câmara dos Deputados no 
decorrer da votação da refor-
ma da previdência, que gover-
nistas já admitem poder acon-
tecer só no segundo semestre. 
Por mais antidemocrática e 
ilegal que seja, esse tipo de 
manifestação representa o de-
sespero de uma classe ao ver 
os direitos dos seus membros 
contrariados com a passagem 
do rolo compressor do governo 
para a aprovação de medidas 
que, em situação normal, não 
obteriam os votos parlamen-

tares necessários.
Passado pela comissão, o 

projeto seguirá para a aprecia-
ção de todos os deputados e, 
para a aprovação, necessitará 
de pelo menos 308 votos. Os 
oposicionistas dizem que o 
governo não reunirá esse nú-
mero, enquanto governistas 
afirmam já terem mais de 350. 
Mesmo assim, noticia-se que o 
governo adota represálias con-
tra parlamentares contrários 
ou que se mostram indecisos. 
O Diário Oficial já circulou com 
a exoneração de ocupantes de 
cargos indicados por esses 
parlamentares.

É bom o presidente Michel 
Temer aceitar que, mesmo 
conseguindo os votos necessá-

Serviços jurídicos e tecnológicos de qualidade a serviço do cidadão

Cartóriosvocêcom

Registro de Nascimento 
e a base de informações 
da Nação

ara que um País tenha bom planejamento so-
cial e econômico e possa promover adequa-
damente a saúde, a educação, a habitação, 

a alimentação, a segurança, o lazer e o trabalho para 
a sua população, é fundamental que seus governan-
tes tenham acesso a dados eficientes e atualizados 
sobre sua seus habitantes.

No Brasil não é diferente. O planejamento go-
vernamental e as políticas públicas são elaborados 
com base nas chamadas estatísticas vitais, que são 
o conjunto de dados relevantes sobre a população. 
Os Registros de Nascimento e os Cartórios de Re-
gistro Civil de cada município têm fundamental im-
portância na elaboração destas estatísticas.

Todo nascimento que ocorre deve ser registrado 
em Cartório. Esse registro, além de conferir identi-
ficação ao indivíduo e lhe permitir o exercício de 
seus direitos, tem a importante função de oferecer 
ao País e à sociedade os dados essenciais sobre o 
crescimento populacional.

As informações obtidas em cada registro de nas-
cimento são enviadas todos os meses pelos Cartó-
rios ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e, no Estado de São Paulo, à Fundação Siste-
ma Estadual de Análise de Dados (Seade).

Recebidas, essas informações são transformadas 
em estatísticas vitais, ajudando a sociedade a se 
conhecer melhor e cumprindo papel insubstituível 
na elaboração de políticas públicas, econômicas e 
sociais, nos âmbitos nacional, estadual e municipal.

Com tais estatísticas é possível planejar-se ade-
quadamente as políticas de ensino, como o número 
de vagas em escolas; os serviços de saúde, o núme-
ro de leitos necessários em uma determinada loca-
lidade, o combate à mortalidade infantil; as políticas 
de nutrição e de segurança alimentar; os programas 
habitacionais; os programas sociais, como bolsa fa-
mília; as políticas de segurança pública, entre ou-
tros. 

Atualmente os principais usuários desses dados 
são o Ministério do Planejamento, Ministério da 
Saúde, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Mi-
nistério do Desenvolvimento Social, Ministério da 
Justiça, secretarias estaduais e municipais, especial-
mente as de saúde e de assistência social, além de 
órgãos de direitos humanos.

Todavia, não são somente estes órgãos que po-
dem ter acesso às informações do registro civil. As 
estatísticas vitais estão à disposição de toda pessoa 
ou instituição que tiver interesse e possa fazer bom 
uso delas, podendo ser acessadas livremente pelos 
sites do IBGE (http://www.ibge.gov.br) e da funda-
ção Seade (http://www.seade.gov.br/).

Por estes motivos, toda vez que um registro de 
nascimento é feito no Cartório de Registro Civil de 
qualquer município, por menor que seja, deve-se 
saber que além de se estar cumprindo um dever e 
possibilitando que aquela criança exerça seus direi-
tos e tenha acesso à cidadania, está-se contribuin-
do para a construção de um País melhor.

P
Informações estatísticas sobre os registros de nascimentos efetuados no Brasil 
são à base do planejamento público em âmbito municipal, estadual e federal.

Por: Mario de Carvalho Camargo Neto, Oficial de Registro Civil de Capivari (SP).

rios à aprovação, se a matéria 
aprovada não tiver a concor-
dância da população, pode-
rá desencadear uma série de 
manifestações e levar o país 
à instabilidade. A reforma do 
jeito que está encaminhada, 
contraria direitos adquiridos. 
Ao aprová-la, o correto seria 
que valesse só para os tra-
balhadores que entrarem no 
sistema depois de sua pro-
mulgação, pois os atuais já 
estão protegidos pela lei anti-

ga. Pedágios e transições são 
verdadeiros golpes contra os 
que já vislumbram a data em 
que terão direito à inatividade 
remunerada.

Mais justo do que penalizar 
os beneficiários dos diferentes 
sistemas de aposentadoria, 
seria cobrar os grandes de-
vedores dos sistemas previ-
denciários e retirar do bolo os 
pagamentos dos proventos 
àqueles que não contribuíram, 
tais como os trabalhadores 

rurais e os anistiados políti-
cos. Esses beneficiários são 
responsabilidades do Tesouro 
Nacional, pois o ato de aposen-
tá-los decorreu de leis sociais e 
da própria anistia política, que 
nada têm a ver com a seguri-
dade geral dos trabalhadores. 
Outras coisas a se observar 
são a possibilidade física do 
trabalhador estender sua jor-
nada até depois dos 60 anos 
de idade e a disponibilidade do 
mercado para absorvê-los sem 

que isso prejudique os jovens 
que entram em idade labora-
tiva. Previdência é muito mais 
do que números; tem de levar 
em consideração aspectos 
humanos e sociais. Sem isso, 
não existe...

 
Tenente Dirceu Cardoso 

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

de São Paulo) 
aspomilpm@terra.com.br                                                                                                

InSTUTO dE PrEvIdênCIA 
mUnICIPAl dE PAlmEIrA d’OESTE

Processo nº 003 - 10/03/2017
Ref. Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade
Interessado: MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO

Decisão        
 

 MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO, já qualificada nos autos, 
pleiteou sua aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade, uma vez 
que a requerente apresentou todos os documentos comprobatórios da 
condição de segurado o que corroborou para a concessão do beneficio.

 
O processo está devidamente autuado com os documentos compro-

batórios 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 pro-
cedente visto que está devidamente comprovado pelos documentos 
constantes nos autos que o servidor completou todos os requisitos neces-
sários, 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), 10 de março de 2017.

REGINA TIEKO MORITA MATHEUS
SUPERINTENDENTE  
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CâmArA mUnICIPAl dE PAlmEIrA d’OESTE

PrEFEITUrA mUnICIPAl dE PAlmEIrA d’OESTE
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PrEFEITUrA mUnICIPAl dE SãO FrAnCISCO

Prefeitura Municipal de São Francisco

Estado de São Paulo

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencialn° 14/2017 -   Processo de Licita-

ção n° 16/2017
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para a farmácia da 

Unidade Básica de Saúde deste município, no exercício de 2017, 
conforme se especifica no Edital.  Homologo para que surta os 
efeitos legais, a decisão proferida pela Comissão Permanente de 
Licitação, figurando como adjudicatórias,as Empresas: 1- MIRAS-
SOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ. 
13.046.855/0001-03, sito àRuaSão Bento, nº 2327- Centro- Mi-
rassol- SP, os ITENS: 2, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 18,19, 23, 26, 27, 29, 
32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 44, 46, 47, 49, 51, 54, 56, 59, 60, 61, 
62, 64, 65, 70, 74, 78, 79,80, 83, 85, 86, 88, 89,92, 97, 10, 101, 
103, 104, 105, 106, 107, 109, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135 
e 137, no valor total de R$ 128.824,71; 2- CIRURGICA BALMED 
EIRELI ME, CNPJ . 18.036.031/0001-68, sito à Av. Brasil, nº 
1355- Centro- Bálsamo –SP, os 

 ITENS: 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 
28, 30, 31, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 52, 53, 55,57,58,63,66, 
67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 81, 82, 84, 87, 90, 91, 93, 94, 
95, 96, 98, 99, 102, 108, 110, 111, 114, 117,119 e 130, no valor 
total de R$ 77.943,53, conforme Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP., 28 de abril de 2017
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 
_________________________________________________

EXTRATO DOS CONTRATOS
ORIGEM: Pregão Presencialn° 14/2017 -   Processo de Licita-

ção n° 16/2017
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para a farmácia da 

Unidade Básica de Saúde deste município, no exercício de 2017, 
conforme se especifica no Edital.  

CONTRATO N° 32/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICA-

MENTOS EIRELI” 
CNPJ 13.046.855/0001-03
ITENS: 2, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 18, 19, 23, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 

35, 36, 39, 41, 44, 46, 47, 49, 51, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 
70, 74, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 88, 89, 92, 97, 100, 101, 103, 104, 
105, 106, 107, 109, 112, 113, 115,116,118,120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135 e 137

VALOR TOTAL :R$ 128.824,71 (cento e vinte e oito mil, oito-
centos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos)

DATA DE ASSINATURA: 28 de Abril de 2017.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
_________________________________________________

CONTRATO N° 33/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “CIRURGICA BALMED EIRELI ME” 
CNPJ 18.036.031/0001-68
ITENS:1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 

31, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 63, 66, 67, 
68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 81, 82, 84, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 
96, 98, 99, 102, 108, 110, 111, 114, 117, 119 e 130

VALOR TOTAL R$ 77.943,53 (setenta e sete mil, novecentos e 
quarenta e três reais e cinquenta e três centavos)

DATA DE ASSINATURA: 28 de Abril de 2017.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PrEFEITUrA mUnICIPAl 
dE SãO FrAnCISCO

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

 
CONTRATANTE: Prefeitura do Município Palmeira d’ Oeste – SP.
CONTRATADA: DE PAULA RIBEIRO E MARCONI LTDA - EPP, inscrita 

no CNPJ sob. nº 06.250.981/0001-01 estabelecida à Av. Francisco Felix 
de Mendonça, nº 4587, Centro – CEP 15.720-000 – Palmeira d’Oeste 
– SP

ASSINATURA: 04 de maio de 2016.
OBJETO: “Objetiva a prorrogação no prazo de execução e do Contra-

to nº 026/2.015, celebrado em 05 de maio de 2015, por mais 12 (doze) 
meses, com fulcro no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alte-
rações”.

MODALIDADE: Tomada de Preço 001/2015.
VIGÊNCIA: 05 de maio de 2.018.
                      
Prefeitura do Município de Palmeira d’ Oeste, aos 28 de Abril de 2.016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
JOSÉ CESAR MONTANARI
Prefeito Municipal

PrEFEITUrA mUnICIPAl 
dE PAlmEIrA d’OESTE
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Av. CArlos Gomes, 
nº 47-90
Centro

Palmeira d’oeste-sP

Fone (17)
3651-1048

 A SUA CASA
DE MÓVEIS
E ELETRO-

DOMÉSTICOS

PrEFEITUrA mUnICIPAl 
dE PAlmEIrA d’OESTE

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2017
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OBJETIVA A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
DE MONITORES VISANDO A REALIZAÇÃO DE PALESTRA, CURSOS 
DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS 
CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, COM RECUR-
SOS DO PAIF – PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, 
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 008/2017
PROCESSO n° 016/2017
DATA DA REALIZAÇÃO: 22/05/2017
HORÁRIO: a partir das 09h30m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal
PALMEIRA D’OESTE-SP, 05 DE MAIO DE 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
JOSÉ CESAR MONTANARI
PREFEITO MUNICIPAL
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2017
CONVITE Nº 004/2017
CONTRATO Nº 021/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE/

SP
CONTRATADO: ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME, 

pessoa jurídica de direito privado com sede a Rua 29, nº 746, centro, na 
cidade de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 
04.286.706/0001-12.

CONTRATO: Menor preço global
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REA-

LIZAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA COM 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA A DO CONJUNTO HABITACIONAL 
PALMEIRA D’ OESTE VII, NA CIDADE DE PALMEIRA D’ OESTE – SP. 
CONFORME PROJETO, MEMORIAL E CÁLCULO EM ANEXO. 

VALOR- R$35.680,00 (trinta e cinco mil seiscentos e oitenta reais).
ASSINATURA: 24 de Abril de 2.017.

VIGÊNCIA: 30 dias.

Palmeira d’ Oeste/SP, 24 de Abril de 2.017

         JOSÉ CESAR MONTANARI
         PREFEITO MUNICIPAL

 


Email: camara@cmmarinopolis.sp.gov.br – Tel. (17) 3695-1174 

Rua Espirito Santo, 415 – Centro, CEP 15.730-000  

 

ATA DA 05ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 53ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS-SP, REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2017. 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 19h00, reuniu-se a 
Câmara Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, para realização da quinta 
Sessão Ordinária, da Qüinquagésima Terceira Sessão Legislativa, da Décima Terceira 
Legislatura, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores, 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, observando-se a 
presença de todos os militantes. Havendo, portanto, quorum regimental, foi instalada 
a Sessão; Ato contínuo o Senhor Presidente declarou instalada a fase de expediente. 
Em cumprimento as normas regimentais, o Senhor Presidente solicitou ao primeiro 
secretário que procedesse a leitura das matérias do dia: constante da Ata da 4° Sessão 
Ordinária realizada em 04 de abril do corrente ano; Projeto de Lei Complementar n°02, 
Projeto de Lei n°07, Indicações n°05, 06, 07 e 08, Moção de Apoio n°09, Parecer das 
comissões e Parecer Jurídico. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão a 
Ata da 04ª Sessão Ordinária realizada em 04 de Abril de 2017 sendo esta submetida a  
votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 
discussão o Projeto de Lei Complementar n° 02 de 12 de Abril de 2017 que “Institui o 
benefício da aposentadoria especial no Instituto de Previdência Municipal de 
Marinópolis/SP e dá outras providências, usou da tribuna o vereador Adelson Pereira 
dos Santos, onde teceu algumas palavras e por fim agradeceu o prefeito por mandar 
esse projeto que será de grande importância e melhoria para os funcionários. Ninguém 
mais usou da palavra o Projeto de Lei n°07 foi submetido à votação e aprovado por 
unanimidade. Declarou encerrada a ordem do dia e aberta a Fase das Explicações 
Pessoais, franqueando a palavra a todos os edis, não havendo nenhum interessado em 
falar declarou encerrada a fase das explicações pessoais. 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 seus ilustres familiares, bem 
como a todos os presentes e aos que nos assistem através da TV-Câmara, 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 1° Secretário. "Sala das Sessões 
Oswaldo Rossetti”, 18 de abril de 2017. 
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PROCESSO Nº 01/2017 

Modalidade Pregão Presencial n. 01/2017 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
 

 

GILMAR JONAS MOURA, Presidente da câmara 
desta cidade de São Francisco, do Estado do de São 
Paulo, na forma da Lei e no uso de suas atribuições, 
etc., 

 
Pelo presente, indo devidamente assinado, faz saber, a todos quantos interessar possa que, 
examinando a presente licitação na modalidade Pregão Presencial nº 01/2.017 – Processo nº 
01/2017 e, considerando o relatório da Comissão Permanente, assim como todo o processado, 
verificou que a mesma está em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
alterada pela de nº 8.883 de 08 de junho de 1994 e pela Lei nº 9.648 de 27 de maio de 1.998, e o 
Edital e Instruções expedidos. HOMOLOGO E ADJUDICO a empresa: FERREIRA & 
SANTOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME, objetivo a Contratação de Empresa 
especializada no ramo, para Prestação de Serviços Contábeis, nesta Câmara Municipal. 
 Convoque-se a interessada para assinarem o termo de contrato no prazo e condições 
estabelecidas, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 II, desde que precluso o prazo de recurso e/ou, proceda-se na forma da lei.          
 

Ciência à Contabilidade para providências e ao órgão interessado no objeto. 
 

Publique-se por afixação no local próprio desta Câmara. 
 

Câmara Municipal de São Francisco (SP)  09 de Maio de 2017. 

 
 

 
GILMAR JONAS MOURA  
    Presidente da Câmara 
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EXTRATO DE CONTRATO 

 
 

Processo Nº. 01/2017 
Modalidade Pregão 
Presencial. Nº. 01/2017 

Contrato n° Nº 005/2017. 
 
Objeto 

Contratação de Empresa especializada no ramo, para Prestação de 
Serviços Contábeis, nesta Câmara Municipal. 

Contratada FERREIRA & SANTOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA-ME.  
Valor Total R$13.700,00 (treze mil e setecentos reais) 
Vigência   5 meses 

 
 

Câmara Municipal de São Francisco (SP)  09 de Maio de 2017. 

 
 
 
 
 

GILMAR JONAS MOURA  
    Presidente da Câmara 
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EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000141-53.2014.8.26.0414 - Ordem 299/2014 - Classe: Assunto: EXECU-
ÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO - Exeqüente: BANCO 
BRADESCO S/A - Executado: RENAN LUCAS TRINDADE BRASSAROTO - ME e OUTRO.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS - PROCESSO Nº 0000141-53.2014.8.26.0414

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira D’Oeste, Estado de São Paulo, 
Dr(a). RAFAEL SALOMÃO OLIVEIRA, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) RENAN LUCAS TRINDADE BRASSAROTO, CPF 300.583.468-99, Casa-
do, Brasileiro, RENAN LUCAS TRINDADE BRASSAROTO - ME, AVENIDA MIGUEL GARCIA,      
LOTE 02, DISTRITO INDUSTRIAL, Palmeira D’oeste-SP, CNPJ 06.174.651/0001-84, que lhe 
foi proposta uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de BANCO BRA-
DESCO S/A, alegando em síntese: O exeqüente é credor dos executados da quantia de         R$ 
116.684,39, atualizada até 10/01/2014, da cédula de crédito bancário de empréstimo capital de 
giro nº 351/006.517.396, não honrado pontual e integralmente, permanecendo em mora, tendo o 
exeqüente tentado pelas vias legais o recebimento, porém de forma frustrada. Encontrando-se os 
executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do pra-
zo do presente edital, pagarem a dívida no valor de R$ 116.684,39, que deverá ser atualizada até 
a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exeqüente arbitrados 
em 10% sobre o valor atualizado do débito, bem como do prazo de 15 dias para propositura de 
embargos à execução. Caso os executados efetuem o pagamento no prazo acima assinalado, os 
honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art.827, § 1º, do Código de Processo Civil).   
2. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 
30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, os executados 
poderão requerer autorização do Juízo para pagarem o restante do débito em até 6 parcelas 
mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% ao 
mês (art. 916 CPC). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, 
que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não pagamento 
de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações 
não pagas, o vencimento das prestações subseqüentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, 
§ 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor 
embargos       (art. 916, § 6º, do Código de Processo Civil). Não sendo paga a execução, os réus 
serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Palmeira D’oeste, aos 16 de março de 2017.
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A importância da força feminina 
no mercado de trabalho

O papel da mulher no mer-
cado de trabalho cresceu 
consideravelmente nos úl-
timos anos. Segundo dados 
o número de mulheres com 
carteira assinada na última 
década praticamente dobrou. 
Mas, mesmo com esse cenário 
favorável, uma das maiores 
dificuldades das mulheres 
no mercado de trabalho está 
em superar as desigualdades 
salariais. É comum vermos 
mulheres no mesmo car-
go que um homem, com a 
mesma qualificação profis-
sional recebendo menos. O 
que a sociedade aos poucos 
está compreendendo é que 
a força feminina no meio 
profissional hoje em dia é 
indispensável.

De acordo com gestora de 
carreira da Outliers Care-
ers, Madalena Feliciano, as 
mulheres estão deixando 
de lado os velhos paradig-
mas e hoje já crescem em 
profissões que antes eram 
dominadas por homens, 
como em campos de obras, 

A mulher moderna e dinâmica e sua força de trabalho vital para o mercado atual
política, sendo motoristas 
de ônibus/táxi, policiais. “O 
que para muitas pessoas 
pode ser uma fraqueza, a 
sensibilidade feminina tem 
sido destaque, um ponto forte. 
As mulheres, com responsabi-
lidade, ternura e sensibilidade, 
vem conseguindo se adaptar 
às mudanças do mercado, aju-
dando resolver problemas”, 
conta ela.

Madalena ainda afirma que a 
confiança é algo indispensável 
para uma mulher se posicionar 
de maneira firme profissional-
mente, conciliando a vida pes-
soal e profissional. “A gestão 
do tempo e a disciplina que a 
mulher tem fazem a diferença 
nessa hora. É crucial. A mulher 
tem por habilidade natural 
pensar em várias coisas ao 
mesmo tempo, desempenhar 
diversos papéis e função quan-
do ela deseja desempenha-los. 
As mulheres se tornam cada 
vez mais fortes, porque capa-
zes sempre foram”.

A mulher moderna tem di-
versos papéis e a cada dia se 

reinventa. As que optam por 
seguir e crescer numa carrei-
ra, no mercado profissional 
devem ter confiança de seu pa-
pel, da força que tem e buscar 
o seu espaço. De acordo com 
estudo divulgado pela Serasa 
Experian, o Brasil possui qua-
se sete milhões de mulheres 
empreendedoras. Outro estu-
do, feito pela OIT (Organização 
Mundial do Trabalho) mostra 
que entre 5% a 10% dos car-
gos de chefia das empresas já 
são ocupados por mulheres. 
E esses números só tendem a 
crescer. 

Hoje as mulheres possuem 
altos cargos em grandes em-
presas, tem participação sig-
nificativa no mercado e, para 
chegarem lá, tiveram que se 
empenhar e com muito esforço 
mostrarem suas competên-
cias. As mulheres necessitam 
de segurança e muitas vezes a 
ausência dessa segurança ain-
da as impede de dar grandes 
passos rumo aos seus sonhos 
pessoais ou profissionais.  “A 
inteligência emocional precisa 

estar presente, a sobrecarga, o 
estresse, muitas vezes a falta 
de autoestima. A mulheres 
estão avançando no mercado, 
com força e competência, mas 
o emocional deve estar sempre 
bem alinhado com o profis-
sional, suas prioridades bem 
definidas, suas motivações e 
objetivos bem claros”, acon-
selha Madalena.

O papel profissional da 
mulher caminha para uma 
igualdade. Ainda estamos no 
começo de uma longa cami-
nhada, mas já podemos ver 
grandes avanços. Hoje mu-
lheres são arrimos de família, 
sustentam a casa, cuidam 
muitas vezes sozinhas de seus 
filhos e administram uma car-
reira, administram seu tempo, 
suas contas e suas responsa-
bilidades. A mulher moderna 
com  dinamismo e carisma 
tem sua força, supera as di-
ficuldades e não desiste da 
luta. Porque a força da mulher 
no mercado profissional não é 
apenas importante, ela é fun-
damental.

PrEFEITUrA mUnICIPAl 
dE SãO FrAnCISCO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP.
EDITAL DE PREGÃO N.º 17/2017 
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 Municipal de São Francisco-SP, 
o EDITAL DE PREGÃO N.º 17/2017, Proc. 19/17, para a Contratação de 
Empresa do ramo para a disponibilização de um profissional com forma-
ção técnica de Engenharia Civil- com registro no CREA, para a prestação 
de serviços junto à Prefeitura Municipal de São Francisco, cumprindo a 
carga horária de 35 horas semanais “in loco”, conforme se especifica 
no  Anexo I do Edital. O Credenciamento, Envelope de  Proposta e  o  
Envelope de Documentação  deverão ser apresentadas na Divisão de 
Licitação da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Oscar Antonio da Costa, 
1187, até as 13h030 do dia  22 de maio de 2017, nos dias úteis e horários 
de expediente. 

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  08 de maio de 2017. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO 
PREFEITO  MUNICIPAL
________________________________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP.
EDITAL DE PREGÃO N.º 18/2017 
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 Municipal de São Francisco-SP, 
o EDITAL DE PREGÃO N.º 18/2017, Proc. 20/17, para a Contratação de 
empresa especializada no ramo de Administração Pública, para prestação 
de serviços de Assessoria Técnica Administrativa nas áreas de Recursos 
Humanos, Setor de Arrecadação e Tributação, Tesouraria, Almoxarife 
desta municipalidade, com disponibilização de um Profissional com 
formação Técnica na área de Gestão Pública, Administração Pública ou 
Jurídica e com especialização em Direito Administrativo, para o período 
de 12 meses”, conforme se especifica no  Anexo I do Edital. O Credencia-
mento, Envelope de  Proposta e  o  Envelope de Documentação  deverão 
ser apresentadas na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal, sito à 
Avenida Oscar Antonio da Costa, 1187, até as 15h030 do dia  22 de maio 
de 2017, nos dias úteis e horários de expediente. 

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  08 de maio de 2017. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO 
PREFEITO  MUNICIPAL


