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Palmeira d’Oeste envia alimentos para 
o Hospital do Câncer de Barretos
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Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

Uma ação  organ izada 
pe lo  6º  ano consecut ivo 
pelo vereador Valdir  Se-
mensati levou frutas e le-
gumes de produtores da 
região para o Hospital de 
Câncer de Barretos e para 
as  Casas  de  Apo io  que 
auxiliam nos cuidados de 
crianças e jovens portado-
res de câncer.

Entre  as  casas benef i -
ciadas estão a Casa Aco-
lhedora Vovô Antonio ,  o 
Instituto Lar dos Anjos e 
Instituto Bruno e Marcelo 
Boeira.

O vereador agradece aos 
produtores e compradores 
que doaram uvas, desta-
cando que essa é a fruta 
pre fer ida  dos  pequenos 
pacientes, que aguardam 
todo ano pela época da sa-
fra. Ressaltou também que 
todos os alimentos doados 
são bem vindos para essas 
entidades que se mantém 
através de doações. Além 
dos próprios produtores 
locais,  a ação de arreca-

dação de alimentos passou 
também pelo CEASA de São 
José do Rio Preto.

O caminhão utilizado para 
o transporte foi cedido pelo 
amigo Alessandro Diana, 

sem o qual a conclusão da 
tarefa não teria sido pos-
sível .  “Agradeço também 
ao amigo Jamanta, que me 
acompanhou na  v iagem, 
auxiliou na carga e descar-

ga das doações e também à 
todos aqueles que de algu-
ma maneira sempre contri-
buem para levar esperança 
aos que lutam contra a do-
ença.” 

Décima navegação 
ecológica do Lions Clube 

de Palmeira d’oeste
No primeiro domingo de 

outubro aconteceu a Décima 
Navegação Ecológica, orga-
nizada pelo Lions Clube, o 

evento contou com 56 caia-
ques, 8 barcos e aproximada-
mente 6 sacos de lixo foram 
recolhidos no trajeto. 
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Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores, 
não refletindo necessariamente a opinião deste jornal.

EXPEDIENTE Av. CArlos Gomes, 
nº 47-90
Centro

Palmeira d’oeste-sP

Fone (17)
3651-1048

 A SUA CASA
DE MÓVEIS
E ELETRO-

DOMÉSTICOS

AULAS DE PILATES

Processo nº019 - 18/09/2017
Ref. Aposentadoria por Idade
Interessado: ANTONIA CRIALEZ DE CARVALHO

Decisão        
ANTONIA CRIALEZ DE CARVALHO, já qualificada nos autos, 
pleiteou sua aposentadoria por Idade, uma vez que a requerente 
apresentou todos os documentos comprobatórios da condição de 
segurada o que corroborou para a concessão do beneficio.

 
O processo está devidamente autuado com os documentos 

comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade 
da concessão do beneficio por Idade. 

É o relatório.
Decido. A Aposentadoria por Idade é procedente visto que está 

devidamente comprovado pelos documentos constantes nos 
autos que a servidora completou todos os requisitos necessários, 
fazendo jus ao benefício com proventos Proporcionais, estando 
assim de acordo com o disposto no artigo 56 da Lei Complemen-
tar Municipal nº. 04/2005.

 
Publique. Registre. Intime-se
           
Palmeira D’ Oeste, (SP), 18 de Setembro de 2017.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   

_______________________________________

RETIFICAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO
 
  O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

DE PALMEIRA D’OESTE avisa que se acha aberta a Licitação 
na modalidade PREGÃO Nº. 02/2017, com critério de julgamento 
melhor preço por pericia, que objetiva a contratação de empresa 
para Prestação de Serviços de Perícia Médica.

 Este certame tem sua abertura ocorrida nesta data. Os 
envelopes “1 – PROPOSTA” e “2 – DOCUMENTAÇÃO” serão 
recebidos no Setor de Licitações do IPREM, no endereço infra, 
até às 14:00 horas do dia 20 de outubro de 2017 e a abertura dos 
mesmos envelopes dar-se-á às 14:10 horas do mesmo dia, na 
sala do Setor de Licitações.

 As empresas interessadas em participar de referida 
licitação poderão obter maiores informações junto ao Setor de 
Licitações do Instituto de Previdência Municipal de Palmeira D’ 
Oeste, Avenida Dr. Francisco Felix de Mendonça, nº. 4955, Cen-
tro, nesta cidade, ou pelo telefone (0XX17) 3651 1212. O Edital 
completo que determina as condições do certame, encontra-se à 
disposição dos interessados no mesmo endereço.

 Palmeira D’Oeste, 04 de setembro de 2017.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTHIAGO
= Presidente do IPREM =

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PALMEIRA ’OESTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
DECRETO Nº. 017, DE 28 DE ABRIL DE 2017.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHA-MENTO E CON-

TROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI-MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CONSELHO DO FUNDEB:

JOSÉ CÉSAR MONTANARI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, no 
exercício de suas atribuições legais;

D  E  C  R  E  T  A:-
Art. 1º - Fica por este Decreto nomeado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação, em conformidade com as Leis Municipais nºs. 2.034, de 03 de abril de 2007 
e 2.209, de 28 de janeiro de 2010, da seguinte forma:

I)     Representantes da Secretaria Municipal de Educação indicado pelo     Poder Executivo:
Titular: Viviane Masaki Bruneli
RG. 44.482.845-X -  CPF 354.116.748-32
Suplente: Elia Malheiros
RG. 19.243.275-8 -  CPF 078.553.178-56
Titular: Valdir Roberto Barbieri
RG.16.392.741  -  CPF 104.677.588-08
Suplente: Ivone Aluizio
RG. 25.128.449-9 -  CPF 158.042.188-16
II)       Representantes dos Professores das Escolas Publicas Municipais:
Titular: Sandra Regina Cabelo
RG. 17.515.907-5 -  CPF 102.826.488
Suplente:  Valdenilde Balbino de Almeida Saravalli
RG. 19.582.928-1 -   CPF 305.300.388-03
III) Representantes dos Diretores das Escolas Públicas Municipais:
Titular: Brasiliana Giovanini Cardoso 
RG. 20.019.768-X -  CPF 102.836.158-00
Suplente: Wilma Delaci Graminholi dos Santos
RG. 8.797.874  -  CPF 974.278.708-59
IV) Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas Munici-pais:
Titular: Neusa Aparecida dos Santos
RG. 27.778.251-X -  CPF 184.591.908-46
Suplente: Ana Paula Chile Pereira Almeida
RG. 40.146.117-8 -  CPF 323.081.828-81
V)       Representantes de Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais:
Titular: Cicero Aparecido Dos Santos
RG. 24.345.138  - CPF 067.430.968-57
Suplente: Antonio Carlos Aluizio
RG.  27.940.887-0 -  CPF 286.414.838-29

Titular: Ana Paula Pereira dos Santos
RG. 43.300.994-9 -  CPF 302.189.968-45
Suplente: Sandra  Regina Rosa
RG. 25.213.137-X -   CPF 095.581.488-06
VI) Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública:
Titular: Suzanne de Souza Martins 
RG. 1153040  -  CPF 940.755.492-91
Suplente: Rosimeire Pereira Manoel
RG. 13.100.397-1 -  CPF 270.715.208-01
Titular: Orisvaldo Antonio Gomes 
RG. 18.876.141-X -  CPF 082.475.408-33
Suplente: Celia Maria do Rosario Souza
RG. 27.600.346-9 -  CPF 182.321.018-92
VII) Representantes do Conselho Municipal de Educação
Titular: Cleide Sevestrin Santos 
RG. 12.344.146-8 -  CPF 109.405.198-52
Suplente: Maria Angela Castelani
RG. 13.218.488  - CPF 098.236.958-14
VIII) Representantes do Conselho Tutelar:
Titular: Aparecida Cristina Prado Lima
RG. 14.212.727  - CPF 063.902.298-79 
Suplente: Vilma Marim Toledo
RG. 8.631.755  -  CPF 018.724.628-98
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 28 DE ABRIL DE 2017.
JOSÉ CÉSAR MONTANARI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Encarregado Exp. Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL

Set/2016 a Ago/2017

DESPESA EXECUTADAS

R$ 1

LIQUIDADAS

( a )

CAMARA MUNICIP DE APARECIDA D'OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

PERIODO:Set/2016 a Ago/2017

APARECIDA D'OESTE - PODER LEGISLATIVO

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 417.146,35
   Pessoal Ativo 417.146,35
   Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00
   Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II) 0,00
   Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00
   Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores 0,00
   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00
   Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF) 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 417.146,35

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL

-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 15.995.474,85

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF) 0,00

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 15.995.474,85

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb) 417.146,35 2,61

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 959.728,49 6,00

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) 911.742,07 5,70

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) 863.755,64 5,40

Nota: 
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos
a pagar não-processados são também consideradas executadas. 
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por

força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos
termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2191], CAMARA MUNICIP DE APARECIDA D'OESTE Portaria Nº 403 de 2016

Estabelecido pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), o Dia 
Internacional do Idoso é celebra-
do em todo o mundo no dia 1º 
de outubro e o Departamento 
Estadual de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) aproveita a data para 
um alerta: a segurança no trânsito 
para a terceira idade. Quase 15% 
das vítimas fatais de acidentes de 
trânsito que aconteceram entre 
janeiro e agosto deste ano no Es-
tado de São Paulo tinham mais de 
60 anos. E um em cada três mor-
tos em atropelamentos no mesmo 
período era da terceira idade. Os 
dados são do Infosiga SP, banco 
de dados do Movimento Paulista 
de Segurança no Trânsito.

 À medida que o corpo envelhe-
ce, sentidos como visão e audição 
podem diminuir. A mobilidade 
também. Por isso, é fundamental 
que os motoristas e motociclistas 
respeitem o tempo de travessia 
segura do pedestre, mesmo que o 
farol tenha já tenha mudado de cor. 
Na hora de atravessar, todo o cui-
dado é pouco e o pedestre nunca 
deve negligenciar a atenção total à 
travessia e à faixa de pedestre. Se 
for preciso, sinalize com as mãos 
para reforçar ao motorista que 
aguarde o término da travessia.

 “O respeito é a chave da segu-
rança no trânsito. E isso compre-
ende o respeito às regras e muito 
mais que isso, às vidas”, frisa o 
diretor-presidente do Detran.SP, 
Maxwell Vieira.

O diretor de inovação da Asso-
ciação Brasileira de Medicina de 
Tráfego (Abramet), Doutor Aly 
Yassine, explica que os idosos são 
mais prudentes como motoristas: 
“em geral eles conduzem dentro 
da velocidade permitida, não são 
intempestivos nas manobras e não 
usam o celular enquanto dirigem”.

O médico lista algumas dicas 
que podem fazer toda a diferença 
para manter a boa saúde na ter-
ceira idade, sejam motoristas ou 
pedestres: Estímulos neurológi-
cos – um ponto muito importante 
mesmo na vida adulta é o estímulo 
do cérebro por meio da leitura e 
exercícios como palavras cruzadas 
e jogos de dominó, por exemplo, já 
que ativam os lóbulos cognitivos 
e traz melhora de atenção, cons-
ciência, planejamento, atividade 
motora, atividades automáticas 
do corpo, etc., além de retardar os 
efeitos doenças como Alzheimer, 
por exemplo. Estímulos físicos – 
sabe-se que as atividades físicas 
são recomendadas em qualquer 
idade, mas pra quem tem mais de 
60 anos, mesmo que praticada de 
forma recreativa, ela é extrema-
mente benéfica para a manutenção 
da saúde. Uma simples caminhada 
de 30 minutos duas vezes por se-
mana já traz grandes melhoras 
para o corpo e a mente, ampliando 
a resposta motora, percepção do 
corpo e do ambiente.

IDOSOS E DIREçãO
 O Estado de São Paulo tem quase 

dois milhões de idosos com a Car-
teira Nacional de Habilitação (CNH) 
válida (1.968.314, de um total de 
21.464.902 condutores). A legisla-
ção federal prevê que a renovação 
da CNH para pessoas com mais de 
65 anos deve ser feita a cada três 
anos ou em período menor, de acor-
do com a avaliação médica.

Mas você sabe qual momento 
ou o sinal que indica ser a hora 
do motorista procurar um mé-
dico para avaliar se ainda pode 
dirigir? Dr. Yassine explica que, 
no geral, há dificuldade em se 
fazer o autodiagnóstico sobre a 
perda de reflexo ou da mobilidade 
e, quando o idoso percebe isso, 

ainda pode haver certa resistência 
para aceitar e buscar a ajuda mé-
dica. Ele ressalta que a situação 
mais comum quando um familiar 
próximo percebe que o ente está 
batendo em obstáculos pela casa 
ou mesmo na rua, o que pode 
indicar a perda na visão periférica.

O especialista indica que no 
momento de renovar a habilita-
ção, o motorista deve relatar ao 
médico de tráfego se mudou o me-
dicamento de uso controlado ou 
se teve situações clínicas recentes 
como hipoglicemia (pouco açúcar 
no sangue) para que receba a 
orientação adequada de como 
evitar uma crise enquanto estiver 
dirigindo, por exemplo.

Em uma década (entre 2006 
e 2016), as doenças crônicas 
avançaram entre a população 
brasileira, segundo o Ministério 
da Saúde. No período, houve um 
aumento de 61,8% de diabetes e 
aumento de 14,2% de hiperten-
são entre os brasileiros.  Entre 
as pessoas com mais de 65 anos, 
64,2% delas têm hipertensão e 
27,2% desenvolveram diabetes.

PROJEçõES 
DA POPULAçãO

 Projeções demográficas feitas 
pela Fundação Seade indicam 
que a população idosa passará 
por mudanças importantes no 
Estado de São Paulo. Segundo 
a instituição, em 2030, o estado 
paulista terá 9.316.613 idosos, 
aumentando dos atuais 14% para 
20% do total da população.

DETRAN.SP:
O Detran.SP é uma autarquia do 

Governo do Estado de São Paulo, 
vinculada à Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão. Para obter 
mais informações sobre o papel 
do Detran.SP, clique neste link: 
http://bit.ly/2ptdw0r

No Dia Internacional do Idoso, 
Detran/SP alerta aos cuidados para a 

terceira idade no trânsito

Alimentação e Sono
Uma boa noite de sono faz 

com que tenhamos mais dis-
posição e rendimento no ou-
tro dia, seja no trabalho, no 
estudo ou em qualquer outra 
atividade.

Uma noite tranquila de 
descanso tem que ter uma 
duração que varia entre 6 à 
8 horas. Esse tempo é sufi-
ciente para que o corpo e a 
mente descansem, renovem 
as energias e mantenham o pi-
que necessário para suportar 
o próximo dia.

Além disso, é durante o sono 
que produzimos os hormônios 
responsáveis pelo ganho de 
massa magra e regulação do 
apetite, portanto, a qualidade 
do sono tem tudo a ver com a 
boa forma.

Manter uma alimentação 
saudável e adequada vai tor-
nar o seu sono mais tranquilo 
e intenso, para isso algumas 
dicas são importantes:

1) Evitar o consumo de de-
rivados de cafeína após às 18 
horas ou até 4 horas antes de 
dormir, incluindo: café, chá 

NUTRIçãO CLíNICA FUNCIONAL

verde, chá mate, chá preto e 
refrigerante a base de cola;

2) Evite comidas pesadas 
durante o jantar, isso irá difi-
cultar a digestão e consequen-
temente o sono;

3) Inclua chás calmantes e 
relaxantes como o de camomi-
la antes de dormir;

4) O suco de uva integral não 
adoçado é um grande aliado 
para combater a insônia por 
ser rica em fito-melatonina 
ajudando no relaxamento.

5) Maracujá: essa fruta con-

tém substâncias que acalmam 
o sistema nervoso. O chá de 
maracujá é mais potente do 
que o suco.

6) Evite álcool e fumo.

Amanda Cunha Barbosa 
Rodrigues

Nutricionista Clínica com 
Pós Graduação em Nutrição 
Funcional, Fitoterapia e Su-

plementação e Pós Graduan-
da em Nutrição e Suplemen-

tação Esportiva
CRN 3/ 32295

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRA-
TUAL

CONTRATANTE: Prefeitura do Município Pal-
meira d’ Oeste – SP.

CONTRATADA: A Z BERTOLASSI ENGENHA-
RIA - ME, com sede na Av. Dr. Francisco Felix de 
Mendonça, nº 49-15, Bairro centro, na cidade de 
Palmeira d’ Oeste, Estado de São Paulo, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 21.057.408/0001-70

ASSINATURA: 15 de setembro de 2017.
OBJETO: “Objetiva a prorrogação no prazo de 

execução e do Contrato nº 038/2.016, celebrado 
em 16 de setembro de 2016, por mais 12 (doze) 

meses, com fulcro no artigo 57 da Lei Federal nº 
8.666/93, e suas alterações”.

MODALIDADE: Tomada de Preço 002/2016.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
                      
Prefeitura do Município de Palmeira d’ Oeste, 

aos 15 de Setembro de 2.017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ 
OESTE

JOSÉ CESAR MONTANARI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA ’OESTE
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CAMAC
FoNE: (17) 3651-1423
FoNE/FaX: 3651-1339

CANÁRIO - MATERIAIS PARA CONSTRUçõES

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

No primeiro domin-
go de outubro aconte-
ceu a Décima Navega-
ção Ecológica, organi-
zada pelo Lions Clube, 
o evento contou com 
56 caiaques, 8 barcos 
e aproximadamente 
6 sacos de lixo foram 
recolhidos no trajeto. 
Após a descida do rio, 
cerca de 300 pessoas 
participaram do al-
moço na prainha de 
Dalas. Gente de toda 
a região esteve pre-

sente no evento que 
percorreu 12km de 
extensão pelo Rio São 
José dos Dourados. 
Silvia Suman, mem-
bro do Lions Clube, 
frisou a importância 
da conscientização 
ambiental: “A diferen-
ça da quantidade de 
lixo recolhida nas pri-
meiras navegações é 
notável, sinal de que 
o nosso trabalho tem 
tido resultados posi-
tivos.”

Décima navegação ecológica do 
Lions Clube de Palmeira d’oeste

                   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. 013/2017 
 
 
 
 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 disposto no Artigo 41º LEI 
COMPLEMENTTAR Nº. 026 – DE 30 DE SETEMBRO DE 2005; 
 
 
     CONSIDERANDO parecer do Conselho 
Deliberativo e Fiscal do IPREM, conforme ATA de  02 de outubro de 2017, 
 
 
     R E S O L V E 
 
 
     Art. 1º - Conceder Auxilio Doença ao servidor senhor 
VAGNER RODRIGUES GOUVEIA, portadora da Cédula de Identidade nº. 27.778.194-
2  e do CPF nº. 255.843.038-60, PIS/PASEP nº.125.59039.15/1, residente e domiciliada à 
Rua Rio Grande do Sul  nº.1453, nesta cidade de São Francisco, Estado de São Paulo,  com 
proventos proporcionais ao seu salário de beneficio no valor de R$ 6.292,46 (seis mil 
duzentos e noventa e dois reais, quarenta e seis centavos); requerido aos quatro dias do mês 
de setembro de dois mil e dezessete (04/09/2017) atestado medico datado em 04/08/2017,   
pelo Dr. Milton de Melo – CRM 25.694, com inicio de vigência em 30/09/2017, existe 
incapacidade até 30/09/2018. 
     Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
     São Francisco, 02 de outubro de 2017. 
 
 
 
 
     ISMAEL NUNES PIRES  
              Superintendente 
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Email: camara@cmmarinopolis.sp.gov.br – Tel. (17) 3695-1174 

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

 

 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA  

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS, vêm a público, em 

atendimento ao disposto no § único do Art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000 (LRF), para informar que aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro de 
2017, quinta-feira, realizará Audiência Pública, com início as 09:00 horas e término 

as 11:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Marinópolis, na Sala das 

Sessões “Oswaldo Rossetti”, à Rua Espírito Santo, nº 415, Centro, com a finalidade de 

discutir a LOA – Lei Orçamentária Anual - Projeto de Lei nº. 13/2017, que “Estima a 
receita e fixa a despesa do Município de Marinópolis-SP, para o exercício de 2018. 

Cópia do presente Edital, publicada pela Imprensa Escrita e afixado em local visível nas 

dependências da Câmara e Paço Municipal. 

 

 

 

Marinópolis, 02 de outubro de 2017 

 

 

 

Valdeci Aparecido Marquesini 
Presidente 
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