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AULAS DE PILATES

Reforma da estrada do Macumãzinho 
O Macumãzinho é um dos 

bairros rurais mais populo-
sos do município de Palmeira 
d’Oeste, onde habitam de-
zenas de famílias que tiram 
o sustento da agricultura e 
pecuária. Há muito tempo a 
população reivindica a refor-
ma da estrada de terra que 
corta as propriedades, mas 
devido a inúmeras dificulda-
des como a necessidade de 
quebrar barrancos e alterar 
trechos de divisas de sítios, a 
reforma foi adiada por anos.  

Graças aos esforços de 
dezenas de pessoas - ci-
tamos aqui o mandato do 
vereador Valdir Semensati, 
que fez a reivindicação da 
obra através da Indicação 
nº030/2017; a obra pôde, 
enfim, ser realizada no se-
gundo semestre deste ano 
pelos funcionários da Pre-

feitura Municipal, sendo que 
a estrada está pronta para o 
uso desde a última semana 
de Agosto. 

Um dos moradores do bair-
ro, Ricardo Aluísio, proprie-
tário do Sítio Santo Antônio, 
afirmou sobre a importância 

da obra para o escoamento 
da produção agrícola: “Antes 
da obra o acesso ao bairro 
estava dificultado, causan-
do prejuízo aos veículos dos 
moradores. O trânsito ficava 
ainda mais difícil durante a 
época das chuvas.”

A principal reforma realiza-
da foi o processo de abaular a 
via de terra, que consiste em 
arredondar a pista por onde 
passam os veículos permi-
tindo o escoamento de água 
pelas laterais. A reforma foi 
fundamental para os morado-
res do bairro, que terão acesso 
facilitado à Rodovia Euplhy 
Jalles e também contribuirá 
com as práticas de conserva-
ção do solo e da água, medidas 
que devem ser adotadas para 
não comprometer os manan-
ciais do município através do 
assoreamento. 

O vereador Valdir também 
destacou que a obra, apesar 
de finalizada, está em fase de 
testes: “Aguardaremos a che-
gada das chuvas para saber 
se ainda será preciso fazer 
reparos ao longo dos 4 km da 
estrada.”

Com fotos de Luanna Gouveia 
Araújo, registramos alguns 
momentos da 6ª Cavalgada de 

Marinópolis, que ocorreu no dia 
27/08. Segundo os organizado-
res tratou-se da maior caval-

gada já realizada no município. 
Os padrinhos do evento foram o 
casal Sr. José Marin Lopes e Srª 

Ernesta Belo Lopes. O evento 
contou com o apoio do Sindica-
to Rural e SENAR.

Sucesso absoluta a 6ª Cavalgada de Marinópolis
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EXPEDIENTE

A campanha rumo ao desconhecido
O eleitor ainda não sabe como 

votará nas próximas eleições. 
Depois das descobertas de cus-
teio das campanhas através de 
fraude a licitações na Petrobrás 
e outros órgãos públicos, che-
gamos ao ponto em que as em-
presas foram impedidas de doar 
recursos para o processo eleito-
ral. Com isso, se evita que a cor-
rupção continue mas, por outro 
lado, partidos e candidatos fica-
ram sem ter de quem arrecadar 
o dinheiro que precisam. A alter-
nativa do financiamento público, 
em tramitação pela Câmara dos 
Deputados, enfrenta grandes 
resistências e poderá não vingar. 
Também existem dúvidas quan-
to ao formato da disputa para os 
postos de deputado (federal e 
estadual), já que a proposta do 
“distritão” enfrenta resistências 
de partidos e parlamentares, 
que preferem continuar com a 
eleição proporcional e não acei-

tam a hipótese da eleição pura 
e simples daqueles que tiverem 
mais votos no cômputo geral. Do 
jeito que está, o quadro é incerto 
e não pode continuar.

Para valer nas eleições de 
2018, as mudanças na legisla-
ção têm de estar aprovadas na 
Câmara dos Deputados e no 
Senado e sancionadas até o 
dia 8 de outubro. Deputados 
senadores têm menos de dois 
meses para definir o que pre-
tendem, um tempo muito cur-
to em se tratando de atividade 
congressual. Por outro lado, 
os partidos políticos, que hoje 
são 35 registrados e mais 
de 30 com pedido de registro, 
também impactados pelos es-
cândalos político-eleitorais, 
buscam mudar sua identidade 
para fugirem da rejeição a que 
hoje estão expostos. PMDB 
quer voltar a chamar-se MDB, 
PSDB sofre a divisão de seus 

membros e outros buscam no-
vos apelos populares. Mas o 
tempo é curto!

Mesmo com todas as dúvidas 
a dirimir, verifica-se o movi-
mento de campanhas antecipa-
das (o que é proibido por lei). O 
ex-presidente Lula, com todos 
seus problemas, começou a 
caravana pelo nordeste num 
clima quente, onde a polícia 
teve até de disparar para o alto 
para conter manifestantes. O 
prefeito João Dória, suposta op-
ção à candidatura presidencial, 
percorre o país. O deputado 
Jair Bolsonaro, outro citado 
como alternativa, também viaja 
fora da área de exercício do seu 
mandato, e ambos até já foram 
alvos de ovos atirados por mili-
tantes adversários.

Essa movimentação rumo 
às eleições – marcadas para 2 
de outubro de 2018 – tende a 
polarizar a política e impedir 

que o Congresso Nacional vote 
questões mais imediatas, como 
a modulação do déficit público, 
as reformas e outros assuntos 
ligados à governança do país 
nos 16 meses e poucos dias que 
ainda restam de mandato ao 
presidente Michel Temer. Tanto 
os congressistas quanto o pre-
sidente da República precisam 
atentar para uma realidade. 
Além tratar de assuntos ligados 
às próximas eleições e ao futu-
ro mandato, todos eles têm o 
dever de cuidar de suas tarefas 
do presente, assumidas no dia 
em que tomaram posse nos 
atuais postos. Se não o fizerem, 
estarão prevaricando.   

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves - dirigente da ASPOMIL 
(Associação de Assist. Social 
dos Policiais Militares de São 
Paulo) aspomilpm@terra.com.
br     

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves 
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EVANGELIZAÇÃO LIBERTADORA E HUMANIZADORA

A Diocese de Jales celebrou 
a solenidade de sua padroeira, 
Nossa Senhora da Assunção, 
no último dia 20 de agosto, 
com sua 33ª. Romaria, asso-
ciando-a ao seu Ano Vocacio-
nal e ao Ano Nacional Mariano. 
Cerca de 18 mil romeiros e 
romeiras dos 45 municípios 
abrangidos pela Diocese, con-
centraram-se em uma área 
periférica de Jales, desde onde 
caminharam em procissão 
para a Catedral, onde foi cele-
brada a missa campal sob um 
forte aguaceiro. Ainda assim, 
a multidão não arredou pé, si-
nalizando a firmeza de sua fé.

No final da celebração, es-
tando também ensopado, 
perguntei: “alguém se derre-
teu com a chuva?” O alegre 
“não” foi uníssono. “Vamos, 
então, deixar nossa fé se der-
reter após essa Romaria?”. 
Novamente, a multidão gritou 
“não”, com entusiasmo. Ex-
pressamos juntos, então, nos-
sos “Compromissos de Ação” 
frente a tantas dores de nosso 
povo, apresentadas a Deus na 
forma de clamores, durante a 
caminhada e a missa. Inspira-
dos no lema dessa Romaria, 
“Com Maria nos libertamos de 
novas escravidões”, assim nos 
comprometemos em forma 
orante:   

“Cristo, Filho de Deus que 
se encarnou no mundo para a 
nossa salvação e confiou a nós, 
seus discípulos e discípulas, 
missionários e missionárias, 
a obra de evangelização; guia-
dos nesta Romaria, por Nossa 
Senhora da Assunção, te apre-
sentamos agora, os nossos 
compromissos de ação, dando 

continuidade à tua missão em 
favor de nossa libertação.

Vivemos, hoje, novas formas 
de escravidão. A ti apresenta-
mos nossos clamores, cons-
cientes de nossa missão. Por 
isso, nos comprometemos a 
assumir nossa responsabilida-
de de ação, avançando sempre 
mais em nossa organização, 
sendo solidários em todas as 
necessidades de cada irmã e 
cada irmão, exigindo, também, 
que nossos governantes deem 
atenção a cada reivindicação 
do povo de nossa região e que 
administrem com honestida-
de o nosso Estado e a nossa 
Nação.

Cristo, Filho de Deus, nosso 
salvador e libertador, nosso 
caminho e guia, seguimos os 
teus passos, durante esta Ro-
maria. Nós te agradecemos 
pela companhia de Maria e nos 
comprometemos a agir juntos, 
com amor e harmonia, para 
nos libertarmos de tudo o que 
nos angustia. Lutaremos por 
condições dignas de trabalho 
e pela justa aposentadoria, 
exigindo nossos direitos de 
participação e cidadania. Agi-
remos de modo organizado 
para acabar com a carestia, 
exigindo uma grande mudança 
nos rumos da nossa economia, 
transformando nossas cidades 
e campos com os princípios 
da ecologia, defendendo com 
coragem a nossa democracia.

Cristo, nosso libertador, Fi-
lho de Deus e de Maria, en-
cerrando esta Romaria, ilu-
minados por tua Palavra e 
alimentados por tua presença 
nesta Santa Eucaristia, nós 
te agradecemos por esta bela 

Dom Reginaldo Andrietta, Bispo Diocesano de Jales

liturgia e pela chuva que caía. 
Obrigado, Senhor, por todos 
os que animaram a nossa can-
toria e pelos que orientaram 
nossas reflexões com muita 
sabedoria. Regressaremos 
para nossas casas com muita 
alegria, levando no coração 
o teu Evangelho e o amor de 
Maria. Obrigado Jesus por esta 
Santa Romaria.”

A temática libertadora que 
motivou essa Romaria, em 
lugar de espantar o povo, favo-
receu uma participação ainda 
mais numerosa de romeiros e 

romeiras, sobretudo de cama-
das pobres. Estes entendem 
mais facilmente a importância 
de nossa evangelização ser 
libertadora e humanizadora. 
Cabe-nos, agora, manter o en-
tusiasmo gerado por essa Ro-
maria, efetivando esses “Com-
promissos de Ação”, afinal 
Deus toma a iniciativa de nos 
libertar, mas não nos exime da 
responsabilidade de agirmos 
em favor de nossa própria li-
bertação (cf. Ex 3,1-22).

Jales, 23 de agosto de 2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SãO FRANCISCO

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

   A Prefeitura de São Francisco, Estado 
de São Paulo, na forma da legislação vigente, torna público que 
fará realizar audiência pública no dia 12 de setembro de 2017, à 
instalar-se à partir das 9;00 horas, nesta cidade, no auditório da 
Prefeitura de São Francisco localizado à Avenida Oscar Antonio 
da Costa nº 1187 – fundos da prefeitura – centro – São Francisco 
– Sp, para a deliberação da seguinte:

   Ordem do dia

	 Avaliação	da	proposta	orçamentária	para	o	exercício	finan-
ceiro de 2017.

 Avaliação da proposta do Plano Plurianual de 2018,2019,2020 
e 2021.  Avaliação da proposta de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para 2018.

São Francisco, em 30 de agosto de 2017.
    

___________________________
José Antonio Rodrigues Gouveia
    Diretor de contabilidade

CAMAC
FoNE: (17) 3651-1423
FoNE/FaX: 3651-1339

CANÁRIO - MATERIAIS PARA CONSTRUçõES

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

                   INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- IPREM 
MUNICÍPIO DE SãO FRANCISCO – SP 

                    Criado pela LC 05/93 – Regulamentado pelo Decreto 037/94 
CNPJ (MF) 00.409.769/0001-68 

                         Rua Santa Catarina, 1230– Fone (17) 693-1102  – CEP 15.710-000 – São Francisco – SP 

 
 
     RESOLUÇÃO Nº. 012/2017 
 
 ISMAEL NUNES PIRES, Superintendente do 

Instituto de Previdência Municipal de são 
Francisco, Comarca de Palmeira D’Oeste, 
Estado de São Paulo, usando das atribuições 
legais; 

 
CONSIDERANDO decisão Judicial, com trânsito 

em julgado, nos autos do processo nº 1001228-56.2016.8.26.0414, em regular 
trâmite na Vara Civil da Comarca de Palmeira d´oeste;  

 
CONSIDERANDO o R. despacho do MM. Juiz, 

Dr. Rafael Salomão Oliveira, proferido as fls. 20 dos autos nº 1001228-
56.2016.8.26.0414, em 27 de julho de 2017, em sede de execução de sentença; 

 
R E S O L V E 
 
Art. 1º - Revisar o valor dos proventos de 

aposentadoria do senhor DJALMA MIANI, portador da Cédula de Identidade nº. 
4.688.418 SSP/SP  e do CPF nº. 734.640.318-53, para enquadrá-lo na Referência 
19, com valor de R$ 3.853,38 (três mil e oitocentos e cinquenta e três reais e 
trinta e oito centavos).  

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
     São Francisco, 01 de setembro de 2017. 
 
     ISMAEL NUNES PIRES  
              Superintendente 
REGISTRADO E PUBLICADO. 
DATA SUPRA    
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PALMEIRA D'OESTE
FORO DE PALMEIRA D'OESTE
VARA ÚNICA
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Físico nº: 0001534-76.2015.8.26.0414
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: JOSÉ CARLOS DA SILVA
Requerido: ROSELI PAULA SILVA

Justiça Gratuita

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE ROSELI PAULA SILVA, REQUERIDO POR JOSÉ CARLOS DA 
SILVA - PROCESSO Nº0001534-76.2015.8.26.0414.

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.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 11/05/2017, a qual transitou em julgado em 22/06/2017, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de ROSELI PAULA SILVA, CPF 275.095.748-62, declarando-o(a) 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como 
CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). JOSÉ CARLOS DA SILVA, CPF 
658.297.948-53. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e 
afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Palmeira D'oeste, aos 11 
de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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DECRETO LEGISLATIVO N.º 07/2017 – DE 30 DE AGOSTO DE 2017. 
 
 
                  “Dispõe sobre ponto facultativo e luto oficial no município 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. 2.128/2017, de 30/08/2017 decretou ponto facultativo nas repartições públicas 
do município no dia 30, a partir das 14:00 horas e até às 12:00 horas do dia 31 de agosto de 
2017.  

 
DECRETA: 

 
         Artigo 1º - Fica decretado luto oficial por 03 (três) dias na Câmara Municipal de 

Marinópolis em face do passamento do ilustre Ex-Prefeito e Ex-Vereador deste Município, o 
cidadão EDVALDO PEREIRA DA SILVA. 

 
         Artigo 2º - Fica decretado Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Marinópolis, 

no dia 30, a partir das 14:00 horas e até às 12:00 horas do dia 31 de agosto de 2017.  

 
Parágrafo Único - Os serviços que por sua natureza não podem sofrer 

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

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

disposições em contrário. 
 

                        Câmara Municipal de Marinópolis - SP, 30 de agosto 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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Rua Espirito Santo, 415 – Centro, CEP 15.730-000  

DECRETO LEGISLATIVO N.º 06/2017 – DE 28 DE AGOSTO DE 2017. 
 
 
                  “Dispõe sobre ponto facultativo 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. 2.127/2017, de 28/08/2017 decretou ponto facultativo no dia 08 de Setembro 
em face do feriado comemorativo ao 07 de Setembro (Independência do Brasil).   

 
DECRETA: 

 
Artigo 1º - Fica decretado Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Marinópolis, 

no dia 08 de setembro (sexta-feira) em face do feriado comemorativo ao 07 de Setembro 
(Independência do Brasil).   

 
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. 
 

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
                        Câmara Municipal de Marinópolis - SP, 28 de agosto 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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Av. CArlos Gomes, 
nº 47-90
Centro

Palmeira d’oeste-sP

Fone (17)
3651-1048

 A SUA CASA
DE MÓVEIS
E ELETRO-

DOMÉSTICOS

Telefone (17) 3651-3347 
Av. Inocêncio Figueiredo, nº 53-58 - 

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

CRAS de Palmeira d’Oeste  realiza “Oficina da Auto Estima”
O CRAS de Palmeira d’Oeste 

teve a satisfação de oferecer às 
nossas  usuárias a “Oficina da 
Auto Estima”. Foram 12 encon-
tros planejados com cuidado e 
dedicação com o objetivo de for-
talecer a auto estima, autono-
mia e proporcionar bem estar. 
As oficinas foram realizadas no 
setor do CRAS sob a orientação 
das monitoras Bruna Rezende e 
Jéssica Malavazi onde ensinaram 
as participantes diversas técni-
cas de penteados e maquiagem 
além de atividades voltadas ao 
empoderamento feminino e a 
importância da valorização da 
mulher. Agradecemos a todos os 
envolvidos nessa atividade.

O Grupo da Terceira e Me-
lhor Idade de Marinópolis, 
acompanhados pela primeira 
dama Lourdes Marin Peres 
e o Prefeito Joaquim Peres, 
participou nos dias 17 a 20 de 
agosto, da 21ª edição dos Jo-
gos Regionais do Idoso JORI 
em Votuporanga. A abertura 
solene aconteceu no ginásio 
do Complexo Esportivo Má-
rio Covas, com a presença 
da presidente do Fussesp - 
Fundo Social de Solidarieda-
de do Estado de São Paulo e 
primeira-dama do Estado, Lu 
Alckmin.

As modalidades represen-
tadas pelo Município foram as 
seguintes: bocha, dama, ma-
lha, truco, voleibol e natação

 A atleta Dona Naide Mora-
es de Sousa trouxe duas me-

  MARINÓPOLIS PARTICIPA DA 21ª EDIÇÃO DO JORI 
JOGOS REGIONAIS DO IDOSO EM VOTUPORANGA

dalhas de prata nos quesitos 
nado costas e nado craw.

Parabenizamos a todos os 

atletas que representaram 
Marinópolis, além dos profes-
sores, monitores e motoristas 

que apoiaram os participantes 
nos Jogos Regionais do Idoso 
– 2017.

Como presidente de Frente, Pinato integra missão oficial à China
O deputado federal Fausto 

Pinato (PP), que lidera no Con-
gresso Nacional a Frente Par-
lamentar Brasil-China, integra 
desde a última terça-feira, 29, 
missão oficial ao país asiático.

O parlamentar participa da 
9ªCúpula do BRICS, bloco for-
mado pelo Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul. A reunião 
ocorrerá na cidade chinesa de 
Xiamen, entre os dias 3 e 5 de 
setembro, sob o tema “Brics: 
parceria mais forte para um 
futuro mais brilhante”.   

O objetivo da missão é atrair 
mais investimentos, em tecno-
logia, infraestrutura e inova-

ção, para o Brasil. “O resultado 
prático da missão é garantir 
uma interlocução de fomento à 
economia, com foco na geração 
de emprego e novas oportuni-
dades

para o Brasil”, comentou Pi-
nato.  Em 1º de setembro, Faus-
to fez uma visita a Pequim. A 
comitiva brasileira  foi recebida 
em seguida pelo presidente chi-
nês, Xi Jinping. Em 2 de setem-
bro, Pinato integrou comitiva 
brasileira durante o Seminá-
rio Empresarial Brasil-China. 
O evento foi organizado pela 
APEX-Brasil e reunirá um gru-
po de líderes empresariais 

chineses.
A China é parceira estraté-

gica para o Brasil, avalia Pina-
to.  Na área de infraestrutura 
de transporte por exemplo, 
a China tem um potencial de 
cooperação extraordinário”, 
salienta. Para Pinato, o mo-
mento é crucial para incentivar 
as relações comerciais entre 
os dois países. “A China é um 
grande parceiro comercial do 
Brasil. A troca de experiências 
é que vai tornar ainda maiores 
as duas nações”, exaltou o de-
putado.

Dia da Imigração
A comitiva brasileira de de-

putados que compreendem a 
Frente, durante a visita, exal-
tou o Projeto em tramitação na 
Câmara que cria o Dia da  Imi-
gração Chinesa no Brasil. “Va-
mos, na oportunidade, divulgar 
essa iniciativa de celebrar a 
presença e a contribuição dos 
chineses ao Brasil com a insti-
tuição de uma data nacional”, 
disse Pinato, que é autor do 
Projeto que cria o Dia

Nacional da Imigração Chi-
nesa, a ser celebrado em 15 de 
agosto. 

Assessoria de Imprensa
Gabinete do deputado Fausto 

Pinato
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DECRETO Nº 33 , DE 28 DE agosto DE 2017

CAMARA MUNICIP DE PALMEIRA D OESTE
AV PREFEITO HELIO PONCE, 4735
51842235/0001-61 Exercício:2017

Página 1

DECRETA:

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D'OESTE, no uso da atribuição que lhe
confere o art.4º, da Lei nº 2603 de 22/11/2016 orçamento fiscal e de seguridade social
para o exercício de 2017.

Art.1º. Ficam transposicionados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias
aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito
adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites
dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº2603, de 22 de
novembro de 2016) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades
contemplados.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.                                                  
                                                                                                                                                                                                 
PALMEIRA D'OESTE, 28 de agosto de 2017                                                                              
                                                                                                                                                                         
__________________                                                                                                                  

Transposiciona recursos do orçamento vigente de 2017

ANEXO

ACRÉSCIMOS

01 01 01 Corpo Legislativo
01 Câmara MunicipalLOCAL:

3 8.000,0001.031.0001.1010.0000 Processo Legislativo
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ficha:

8.000,00TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES

DECRETO Nº 33 , DE 28 DE agosto DE 2017

CAMARA MUNICIP DE PALMEIRA D OESTE
AV PREFEITO HELIO PONCE, 4735
51842235/0001-61 Exercício:2017

Página 2

REDUÇÕES

01
01
Câmara Municipal

Corpo Legislativo
LOCAL:

01 01

1 -4.000,0001.031.0001.1000.0000Processo Legislativo
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha:

2 -4.000,0001.031.0001.1002.0000Processo Legislativo
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Ficha:

-8.000,00TOTAL DAS ANULAÇÕES

A Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seção de São 
Paulo, por sua Comissão da 
Mulher Advogada, em face 
dos últimos acontecimentos 
envolvendo abusos sexuais 
praticados em transporte pú-
blico, sem descurar-se da in-
dignação que atinge a todas e 
todos que promovem a defesa 
dos direitos humanos, em 
especial os direitos das mu-
lheres vítimas de violência, 
vem a público manifestar-se, 
buscando fazê-lo de modo 
a contribuir com o esclare-
cimento dos fatos à luz do 
ordenamento jurídico vigente, 
de forma sistêmica, técnica e 
propositiva.

No dia 30 de agosto último, 
um homem detido após ter 
no dia anterior ejaculado em 
uma passageira dentro de um 
ônibus em plena Avenida Pau-
lista, teve sua prisão relaxa-
da, sob o fundamento de que 
ausente o constrangimento, 
violência ou grave ameaça 
em seu ato, razão pela qual 
não estaria tipificado como 
estupro.

Nesta data, 2 de setembro, 
o mesmo autor da agressão 
reiterou sua conduta, ata-
cando outra passageira em 
coletivo municipal, na mesma 
região. Desta feita, consta 
dos noticiários que o agressor 
foi preso e que a autoridade 
policial requererá a prisão 
preventiva por estupro con-
sumado (in: http://noticias.
uol.com.br/cotidiano/ulti-
mas-noticias/2017/09/02/

OAB SP repudia atos cometidos 
contra mulheres no transporte público

homem-que-ejaculou-em-
-mulher-em-onibus-e-preso-
-novamente-apos-atacar-
-outra-passageira.htm).

Em primeiro, de se obser-
var que a espécie de violência 
sofrida pela vítima no cole-
tivo, nos termos em que ela 
é considerada hoje pela lei, 
pode se entender inserida no 
tipo penal estupro. Isso por 
que o artigo 213 do Código 
Penal, após a alteração pro-
movida pela Lei 12.015, de 7 
de agosto de 2009, engloba 
não apenas a conjunção car-
nal, mas, também, os atos 
diversos dela, anteriormente 
previstos no crime de atenta-
do violento ao pudor.

Assim, hoje os atos libidi-
nosos diversos da conjuga-
ção carnal, por força da nova 
redação legal, se subsumem 
àquele tipo penal, que, repita-
-se, anteriormente não os 

contemplava.
Ejacular no pescoço de al-

guém é, indiscutivelmente, 
ato libidinoso diverso da con-
junção carnal, praticado com 
violência de ordem psicoló-
gica. As consequências para 
a vítima, do ponto de vista 
da sua feminilidade, amor 
próprio, sensação de seguran-
ça, para além de um possível 
distúrbio pós-traumático de 
stress, são incalculáveis.

É fato que, ao englobar dois 
tipos penais anteriormente 
distintos em um só, vale dizer, 
o de estupro, dificultou-se a 
situação do aplicador da lei, 

pelo que mereceria a legisla-
ção ser reformada para me-
lhor tipificar e separar condu-
tas com gravidades distintas. 
Malgrado, e, por ora, há que 
se ter em mente o socorro 
ao artigo 59 do Código Penal, 
que permite a correção destas 
distorções na individualização 
da pena.

A propósito, cabe lembrar 
que a penalidade prevista 
para o crime de estupro, na 
forma simples, é de reclusão 
de seis a dez anos, ao passo 
que a cogitada para a contra-
venção prevista no artigo 61 
do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 

de outubro de 1941 (Lei das 
Contravenções Penais), é de 
singela multa.

Não se pode permitir que 
o fato da população em geral 
vincular o crime de estupro à 
efetiva prática de conjunção 
carnal, justifique minimizar 
a gravidade de repulsiva con-
duta, considerando-a mera e 
simples contravenção.

Se o infrator que pratica 
esse ato merece internação 
compulsória é outro ponto. 
Certo é que, se estivéssemos 
diante de um crime contra o 
patrimônio, praticado por réu 
com antecedentes, este não 
seria liberado na audiência 
de custódia. Inadmissível que 
o seja quando o bem jurídico 
tutelado é inaquilatavelmente 
superior, eis que atinge, em 
última análise, a própria dig-
nidade humana.

No tocante à lacuna legis-
lativa em lume, conquanto a 
lei, como já dito, mereça sim 
reparos, até porque o tipo pe-
nal “estupro” ainda continua 
muito associado apenas ao 
conceito de conjunção carnal, 
fato é que o artigo 213, do Có-
digo Penal, na forma em que 
estabelecido, pode contem-
plar a hipótese em apreço.

Com efeito, trata esse dis-
positivo também dos atos 
libidinosos diversos da con-
junção carnal, nos quais evi-
dentemente a ejaculação no 
pescoço da vítima se inclui. 
Uma redação mais clara no 
que pertinente ao que se en-
tende por violência, além da 
separação dos atos objetivos 
em tipos penais diversos e 
mais elucidativos viria em boa 
hora. Isso porque, violência, 
como sabido, não é apenas 
algo que se possa reconhecer 
na agressão física, o que re-
dundaria em análise simplista 
do fenômeno. Violência tem 
outras conhecidas formas 
de exteriorização, até mais 
recorrentes do que a primeira 
citada, como, por exemplo, as 
de cunho psicológico e moral.

Importa consignar que re-
correr à contravenção do 
art igo 61,  especialmente 
havendo prova de reincidên-
cia, não apenas subsume o 
repulsivo ato em testilha a 
mera importunação, o que 
é de todo inaceitável, como 
minimiza sensivelmente a 
gravidade do ato, já que, re-
pita-se, ainda que a necessi-
tar de ajustes, a legislação 
contempla o ato libidinoso 
diverso da conjunção carnal, 
praticado mediante violência 
(aqui psicológica e moral, 

para dizer o mínimo), no já 
aludido artigo 213 do Código 
Penal pátrio.

Quanto às medidas cau-
telares previstas no artigo 
319 do Código de Proces-
so Penal, merece destaque 
a internação provisória 
do acusado nas hipóteses 
de crimes praticados com 
violência ou grave amea-
ça, quando os peritos con-
cluírem ser inimputável ou 
semi-imputável (artigo 26 do 
Código Penal) e houver risco 
de reiteração.

Ainda que não se possa 
afirmar, do ponto de vista 
criminológico, que alguém 
voltará, ou não voltará a de-
linquir, os antecedentes do 
acusado no caso em voga 
parecem ser balizadores que 
autorizam a imposição da 
medida, caso efetivamente 
se trate de pessoa com sua 
capacidade de entendimento 
e/ou volição prejudicadas, 
total ou parcialmente.

Cabe o alerta de que a gra-
vidade do crime não pode 
levar à conclusão simplista 
de que o agente padece de 
algum tipo de enfermidade. 
O ser humano médio tem 
uma compreensível dificul-
dade em aceitar que alguém, 
plenamente imputável do 
ponto de vista penal, possa 
cometer determinadas atro-
cidades, mas a casuística 
existe para nos mostrar o 
contrário.

Se, submetido a exame, 
for verificada a real inim-
putabilidade do acusado, o 
caso ensejará a internação 
indicada em lei, mas, repita-
-se, somente nesta hipótese.

Insta consignar que a pos-
tura da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil – Seção de São 
Paulo, por sua Comissão Per-
manente da Mulher Advo-
gada, na luta incansável em 
prol dos direitos humanos, e 
em especial no que pertine à 
igualdade de gênero, na defe-
sa intransigente dos direitos 
da Mulher, que lhe compete, 
é de natureza propositiva, 
no sentido de efetivamente 
contribuir para a erradicação 
de problemas aflitivos como 
os que ora se apresentam, 
que violam e atingem frontal-
mente a própria dignidade do 
gênero feminino, ao tempo em 
que busca dar esclarecimento 
à sociedade, destinatária pre-
cípua da Instituição.

São Paulo, 2 de setembro 
de 2017

Comissão da Mulher Advo-
gada
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CLA$$IFICADO$ 
EM PALMEIRA D OESTE

VENDE-SE - 017 996422613

Casa - Jardim Limoeiros $170.000,00

2 Dormitorios, sala & cozinha tipo americana

1 banheiro, 2 vagas de garagem, área de quintal

Aceita	financiamento	-	Excelente	Acabamento

VENDE-SE - 017 996422613

Chácara - Sentido Dalas - $320.000,00

2 alqueires e1/4 - beira pista

3 km de Palmeira

VENDE-SE - 017 996422613

Casa - Próximo ao centro $260.000

3 dormitórios sendo 1 suíte

Sala, cozinha, banheiro, sala de computador 

Área frontal, despejo, garagem, 

salão comercial na frente

VENDE-SE - 017 996422613

Casa antiga - CENTRO 

TERRENO 20 x 30

Valor mediante consulta 

Oportunidade de investimento

VENDE-SE - 017 996422613

Casa - Pé Vermelho - $130.000,00

3 Dormitórios,  sala, cozinha lavanderia 

2 banheiros, cozinha ampla, semi acabada

Estuda proposta em dinheiro

Na feira ou balada: Kombi faz 60 anos com 387 
mil registros no Estado, segundo Detran/SP

Velha senhora, guerreira, 
corujinha, jarrinha, pão de for-
ma, kombosa e até perua. O 
que não faltam são apelidos 
carinhosos para homenagear 
a Kombi, que no próximo sába-
do, 2 de setembro, comemora 
60 anos no Brasil. Os nomes 
são muitos, mas a paixão pelo 
utilitário é a mesma entre os 
fãs e não para de crescer. No 
sistema do Departamento 
Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP) constam 
387.436 veículos do modelo 
registrados. 

O clássico da Volkswagen 
começou a ser produzido no 
país em 1957 e para a tristeza 
dos fãs deixou de ser fabricado 
em dezembro de 2013. Mas 
há uma boa notícia para os 
kombimaníacos: a montadora 
prevê o retorno da Kombi em 
2020 em uma nova versão que 
promete inovar a fachada e 
os faróis traseiros, bem como 
estará disponível em modelos 
híbridos e elétricos, confor-
me anunciou o presidente da 
marca, Herbert Diess, ao site 
inglês Auto Express.

Além de preservar a história 
da Kombi, a reformulação e 
retorno do veículo trará princi-
palmente mais segurança aos 
condutores. “Essa é uma boa 
notícia que deve ser comemo-
rada por todos nós, pois tere-
mos de volta uma paixão na-

cional totalmente reformulada 
e com itens de segurança que 
irão preservar a integridade 
dos motoristas e do trânsito”, 
considera o diretor-presidente 
do Detran.SP, Maxwell Vieira. 

O amor pela senhora de 60 
anos será celebrado no dia 2 
de setembro, o Dia Nacional 
da Kombi, estabelecido por 
iniciativa do Sampa Kombi 
Clube de São Paulo. Idealiza-
dor da data e presidente do 
clube, Eduardo Gedrait conta 
que essa comemoração é uma 
homenagem para o veículo 
que sempre prestou serviço à 

sociedade. “Ela desperta uma 
nostalgia, principalmente para 
quem tem mais de 30 anos e 
já andou ou viu muitas delas 
rodando por aí”, acrescenta. 

Segundo ele, a Kombi foi o 
primeiro veículo a ser produzi-
do pela Volkswagen no Brasil, 
antes mesmo do Fusca. Para 
Gedrait, essa longevidade do 
modelo no país se deve à po-
pularidade e versatilidade que 
o carro propõe. “Trata-se de 
um veículo sem luxo nenhum, 
mas eficiente e de fácil ma-
nutenção, com capacidade de 
carga para transportar mer-

cadorias ou pessoas”, fala o 
presidente-fã, destacando o 
recente “boom” de Kombis 
que aderiram ao movimento de 
comida de rua, como os food 
trucks.

Na Balada
Seja para carregar frutas na 

feira ou servir de atração para 
animar uma balada, a Kombi 
continua mostrando sua versa-
tilidade para agradar e servir a 
todos os gostos. Caso este do 
empresário Pieter Den Hartog 
Júnior, de 23 anos. A paixão 
pelo utilitário começou desde 
criança e se tornou realidade 

aos 18, quando ele comprou 
sua primeira Kombi modelo 
Stardard. “Eu quis ter uma 
Kombi, pois além dela servir 
para trabalhar e passear ela 
representa um lado cultural 
que me chama a atenção, como 
sua ligação com o movimento 
Hippie na década de 1970”, 
destaca. 

Atualmente ele conta com 
dois modelos em casa. Uma 
das Kombis o jovem empre-
sário usa para animar festas e 
baladas com o projeto “In the 
Kombi”. Com equipamentos 
de som, luzes e uma mesa 
adaptada para DJ, o veículo 
estacionado se transforma 
em uma balada sobre quatro 
rodas. “Somos convidados 
para festas em condomínios e 
até encontros de carros”, diz. 

Para viajar
Prestes a completar 60 

anos, a Kombi Turismo do 
comerciante José Ricardo de 
Oliveira já faz parte da histó-
ria do automobilismo do Bra-
sil. O veículo estilo corujinha 
nas cores cinza claro e cinza 
escuro esteve presente no 
primeiro Salão Internacional 
do Automóvel de São Paulo 
em 1960 e, no ano passado, 
voltou a ser exposta no evento 
após ser restaurada. 

Antes de adquirir o veículo 
em 2015, Oliveira conta que 
o modelo pertenceu à mesma 
família desde 1960 quando 
foi comprada durante o Salão 
do Automóvel. “Era equipa-
da para viagens longas, mas 
estava parada há muito tem-
po. Tive o privilégio de ser o 

segundo dono e levar esse 
legado adiante”, destaca.

Diferente das Kombis tradi-
cionais, o modelo turismo ou 
dormitório possui acessórios 
que ofereciam conforto e pra-
ticidade aos viajantes. Nela, há 
mobiliário de madeira, sofá, 
pia, cortinas, toca discos, ca-
deiras, toldo e bagageiro sobre 
a fuselagem. “Passei um ano e 
meio trabalhando no restauro 
dela, respeitando os materiais 
dos móveis e as cores origi-
nais”, comenta o proprietário.

Para ele, o lançamento da 
nova Kombi – previsto para 
2020 – deve agregar na his-
tória do utilitário e instigar as 
novas gerações a saberem a 
origem do modelo repaginado. 
“Fico feliz em saber que meus 
filhos saberão de onde veio a 
Kombi”, completa Oliveira.

Você sabia?
A produção do modelo teve 

início na Alemanha em 1950 e 
sete anos depois foram fabri-
cadas as primeiras unidades 
brasileiras, em São Bernardo 
do Campo, no ABC Paulista, 
com motor de 1.200 cm³ de 
cilindrada.

O modelo deixou de ser pro-
duzido devido à exigência fe-
deral, em vigor desde janeiro 
de 2014, de que todos os veí-
culos fabricados desde então 
sejam equipados com airbag e 
freios ABS, itens de que a vete-
rana não dispunha.

A última Kombi produzida em 
São Bernardo do Campo está 
no museu de veículos comer-
ciais do Grupo Volkswagen, na 
cidade alemã de Hannover.

A E.E.  Antonio  Mar in 
Cruz, a Escola da Família e 
o Programa Município Ver-
de Azul, através da inter-
locutora Luanna Gouveia 
Araújo, convidam a popula-
ção para a participação na 
Mostra Científica e Cultural, 
com o tema: Pálido Ponto 
Azul.

O tema da mostra é ins-
pirado na reflexão do escri-
tor astrofísico e cosmólogo 
Carl Sagan sobre a terra, o 
universo e a sociedade.

O evento ocorrerá na 
quarta-feira, dia 13/09, das 
08h às 12h na E.E. Antonio 
Marin Cruz, na Rua Ceará nº 
168 - Centro, Marinópolis.

O evento é gratuito!

Mostra Científica e Cultural 
Antônio Marin Cruz
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Comemoração dos cem anos de Dona Chica Preta
Sentada na cadeira de área, 

na calçada de casa, lencinho na 
cabeça, a imagem da Virgem 
no pescoço. Assim nos lem-
bramos de Dona Chica Preta 
que, em 2017, comemorou 
cem anos.

Francisca Ribeiro Guimarães 
Jorge é seu nome de batismo; 
chegou à região por volta de 
1960, quando pouco havia por 
aqui além das fazendas que 
depois se dividiram formando 
os municípios da Comarca. 
Dona Chica é, provavelmente, 
a moradora viva mais antiga 
da cidade de Palmeira d’Oeste. 
A data exata de seu nascimento 
é desconhecida, mas a família 
estima que ela já tenha comple-
tado cem anos pois, em 2016, 
ela afirmava ter completado 
101; no entanto, seus docu-
mentos registram o nascimen-
to em 1925. A confusão está no 
fato dela ter sido registrada já 
adulta, pelo cartório de Palmei-
ra d’Oeste, quando já não tinha 
exatidão dos anos vividos.

Apesar da idade avança-
da, ela conversa com algu-
ma destreza, enxerga pouco 
mas, mesmo assim, estende 
as mãos e confere a bênção 
de Nossa Senhora Aparecida 
às suas visitas. Ela me pede 
que faça as perguntas para sua 
nora, Dona Inês, que é quem 
lhe presta os cuidados nos dias 
de hoje: “A cabeça não funciona 
bem, fia!” Pergunto onde ela 
nasceu, Dona Inês não sabe 
responder. Só sabe que foi na 
Bahia.

- Dona Chica, como se chama 
cidade onde a senhora nasceu?

- Iburana!
Do presente, pouco se lem-

bra, mas o passado parece 
preservado na memória dessa 
senhora que é mãe de quinze 
filhos e avó de outros tantos 
netos; Dona Chica é a matriar-
ca de quatro gerações da fa-
mília, contando com mais de 
cinquenta bisnetos e quatro 
tataranetos. Foi casada com o 
Senhor Antônio Jorge, já fale-
cido há mais de trinta anos. Os 
dois vieram juntos da Bahia, 
em caminhão de pau-de-arara. 
Ela fala da viagem que a trouxe 
para a região: “Foi demorada, 
sofrida…”

Os acontecimentos de sua 
vida se misturam com a pró-
pria história do município no 
qual reside por quase sessenta 
anos. Quem vive há mais tem-
po pela região se lembra dela 
já de idade trabalhando pelas 
ruas da cidade: foi verdureira 
por longos anos, vendia ver-
duras em uma carriola pelas 
casas e pelo comércio. Dona 
Inês conta que sua sogra teve 
vida dura, desde moça traba-

lhou pesado na roça. Colhia 
café e algodão nas primeiras 
lavouras instaladas na terra. 
Depois, com a idade avançada, 
não deixou de trabalhar, vendia 
verduras a pé e, nos últimos 
anos, teve uma banca de hor-
taliças na esquina de sua casa. 

Mas o feito pelo qual essa 
senhora é conhecida de todos 
é, sem dúvidas, a grande festa 
que acontece todo dia 12 de 
outubro, na rua de sua casa, na 
avenida João XXIII. A Festa das 
Crianças da Dona Chica Preta, 
em louvor à Nossa Senhora 
Aparecida, é comemorada há 
tantos anos que ninguém se 
lembra exatamente em que ano 
começou. Com a idade avan-
çada, Dona Chica já não pode 
mais se encarregar dos pre-
parativos, mas seus familiares 
seguem organizando ano a ano 
o evento. O pau de sebo, brin-
cadeira tradicional da festa é a 
marca registrada da festivida-
de que atrai crianças da cidade 
e gente de toda a região.

A comemoração dos cem 
anos da matriarca aconteceu 
no último domingo de agosto, 
e foi celebrada por dezenas de 
pessoas no Clube da Tercei-
ra Idade. A chegada de Dona 
Chica Preta, amparada pelas 
filhas e pela nora, emocionou 
os convidados; saudando sua 
presença estava uma gran-
de imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, colocada diante da 
poltrona onde ela se sentou 
para assistir à sua festa, que 
contou também com a celebra-
ção do grupo de Folia de Reis de 
Aparecida d’Oeste. 

Dona Chica Preta, sua histó-
ria e sua festa fazem parte do 
patrimônio cultural imaterial 
de nossa região. Viva Dona Chi-
ca! Viva Nossa Senhora Apare-
cida! Viva todas as crianças! 


