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viabiliza verba para Santa Casa
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Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

 

Horário de Funcionamento do 
Comércio Dezembro 2.017 

  

Sábado Dia 16: Das 08:00 horas ás 12:00 horas 

 

2ª Feira Dia 18: Das 09:00 horas ás 22:00 horas 

3ª Feira Dia 19: Das 09:00 horas ás 22:00 horas 

4ª.Feira Dia 20: Das 09:00 horas ás 22:00 horas 

5ª.Feira Dia 21: Das 09:00 horas ás 22:00 horas 

6ª Feira Dia 22: Das 09:00 horas ás 22:00 horas 

 

Sábado Dia 23: Das 09:00 horas ás 16,00 horas 

3ª Feira Dia 26: Das 12.00 ás 18.00 horas 
Sábado Dia 30: Das 08:00 horas ás 12:00 horas 

Terça-Feira Dia 02 JAN 2.018: Das 12.00hs.as 18.00horas 

O vereador Valdir Semensati 
esteve no início do ano na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo 
pleiteando recurso para a Santa 
Casa.

Na ocasião o vereador apresen-
tou o pedido ao Deputado  Coro-
nel Camilo que havia recebido o 
título de Cidadão Honorário de 
Palmeira d´Oeste, por deferência 
da Câmara Municipal.

Semensati pediu ao deputado 
a verba no valor de 50 mil reais 
para custeio do hospital.  O vere-
ador justificou que a Santa Casa 
atende não só a cidade, mas tam-
bém Marinópolis; e que as verbas 
do SUS não são suficientes para a 
manutenção da instituição.

O Deputado sensibilizou-se e 
acabou liberando emenda par-
lamentar junto a Secretaria de 
Estado da Saúde.

Palmeira d´oeste

O dinheiro já foi creditado na 
conta específica da Santa Casa, 
conforme informações da dire-
toria do hospital. 

“Queremos agradecer o empe-
nho do Vereador Valdir. Graças 
a ele e ao Deputado Coronel Ca-
milo esse recurso vai atenuar as 

finanças no encerramento deste 
exercício” – disse o provedor  da 
Santa Casa, Senhor Sixto Toledo. 

J. Fernandes

Feliz ano novo 
são os votos

Da eQUiPe Fisio DeRM

Uma das coisas mais bonitas 
que alguém pode fazer na vida é 
agradecer. É um gesto tão sim-
ples, tão comum, mas que é ao 
mesmo tempo tão raro de se ver 
hoje em dia. Por isso hoje nós to-
dos da Clínica Fisio Derm quere-
mos dizer um muito obrigado a to-
dos os nossos clientes e amigos, 
que durante todo o ano estiveram 
aqui conosco, nos ajudando a 
crescer e a nos tornarmos cada 
vez melhor. sem o apoio de vocês 
nós não teríamos chegado aonde 
chegamos, e somos muito gratos 
a vocês por isso. tão gratos que 
não temos palavras ao certo para 
expressar este sentimento. De-
sejamos que vocês tenham um 
natal cheio de luz, onde o amor 
preencha os corações e as casas 
de vocês. e que o ano novo traga 
junto das festas muita paz, muita 
saúde e prosperidade.
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EXPEDIENTE

AULAS DE PILATES
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Há cinco anos acompanhamos 
os assentados no município de Ilha 
Solteira e Itapura, dando assistência 
religiosa para as famílias assentadas. 

Em conversa com os assenta-
dos eles relataram os valores de 
se viver na roça, tendo uma vida 
mais calma. Como também as 
dificuldades que encontram, que 
são a falta de assistência técnica, 
a falta de implementos agrícolas, 
etc. Muitas vezes quando se quer 
plantar não é possível, depende 
de trator, que quando chega já se 
passou o tempo de plantar. Tam-
bém tem a dificuldade em vender 

os bezerros, que antes era muito 
mais fácil. Outras dificuldades 
como a falta da coleta de lixo, as 
estradas que nem sempre são bem 
conservadas, fazem parte do dia a 
dia destas famílias.

Quando se faz pedidos de 
máquinas, através de emendas 
parlamentares, o município tem 
que entrar com a contrapartida, 
o que acontece, mas as máquinas 
ficam no município tendo que se 
inscrever e ficar na fila esperando 
desocupar a máquina, para se rea-
lizar o serviço. 

Muitas vezes necessitam de 

empréstimos para financiar as 
produções agrícolas, porém a bu-
rocracia dificulta. “Gostaríamos 
que tivéssemos menos burocracia 
para se conseguir empréstimo no 
banco ” dizem eles.

Por outro lado, falta também 
organização por parte dos assen-
tados, o individualismo campeia, 
e não se tem consciência de orga-
nização grupal e coletiva.  Falta 
cooperativas, e associações em 
alguns assentamentos até para rei-
vindicar os direitos. Uma outra 
situação que encontramos é que a 
maioria dos assentados são idosos, 

e os filhos desses estão na cidade.
Ainda a quantia de terra é mui-

to pouca, quando investem na 
criação de gado. Falta também 
tecnologia. Não basta doar só a 
terra e os recursos para a casa, é 
necessário investir em tecnologia, 
acompanhamento técnico, dar 
mais condições para que eles tirem 
da terra o seu sustento.

E há a necessidade de se traba-
lhar em cooperativismo, só assim 
podem vender seus produtos e 
comprar insumos, sementes, adu-
bos, calcário e tantos outros produ-
tos mais baratos.

ARTIGO

Padre Geraldo José da Silva - Administrador Paroquial de Ilha Solteira

TerrA de deus 
TerrA de IrmãOs

ARTIGO

 AStrId VIeIrA - dIretorA dA emPreSA LeAderS Hr ConSuLtAntS

A proximidade do Natal e Ré-
veillon nos lembra que este ano 
está terminando e, é preciso pensar 
nos planejamentos para 2018. No 
entanto, ao mesmo tempo em que a 
maioria da população já dá este ano 
como acabado no âmbito das reali-
zações, uma outra parcela de pes-
soas ainda enxerga oportunidades 
para o começo de uma nova car-
reira profissional.  Dados da Fena-
serhtt e do Sindeprestem, entidades 
sindicais de trabalho temporário e 
terceirização no Brasil, preveem 
que 111 mil trabalhadores devem 
ser contratados temporariamente 
até o fim de 2017, representando 
um aumento de 9,9% em relação 
ao ano passado.

No Brasil, o levantamento das 
entidades também expõe que o 
setor de serviços deve oferecer 50 
mil vagas temporárias, assim o 
comércio deve gerar 33 mil postos, 
e a indústria, 28 mil. Ao final do 
contrato, 19 mil trabalhadores tem-

porários (17,1% do total) deverão 
ser efetivados. 

Em pesquisa realizada pela 
Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH), foi 
constatado que 27,1% dos empre-
sários pretende contratar funcio-
nários para reforçar as equipes de 
venda. O levantamento também 
mostra que o setor de comércio de 
calçados e acessórios é o que deve 
abrir mais postos de trabalho, sen-
do que 78,6% das oportunidades 
são para vendedores. Segundo a 
CDL/BH, as lojas de calçados e 
acessórios serão responsáveis por 
52,5% do total de contratações.

Com estes dados, surgem as se-
guintes questões: Existem chances 
de se conseguir uma vaga no mer-
cado ainda este ano? Vale a pena 
correr atrás de vagas temporárias? 
É possível ser efetivado em um 
emprego temporário? 

Em um cenário de 191 mil pes-
soas desempregadas em Belo Ho-

rizonte, as vagas temporárias se 
tornaram atalhos para o mercado 
de trabalho. O mês de dezembro é 
o de maior intensidade na criação 
de vagas temporárias, devido ao 
aquecimento econômico causa-
do pelas festas de fim de ano e o 
pagamento do 13º salário. Penso, 
que o emprego temporário não 
deve ser encarado como apenas 
uma oportunidade momentânea, 
pois após dois anos de declínio, 
as contratações devem voltar a 
crescer neste ano em decorrên-
cia de mudanças na legislação 
trabalhista. 

Ao observar que o fim do ano 
pode ser o melhor momento para 
agir e identificar uma oportunida-
de ou alternativa para o abandono 
do desemprego, sugiro algumas 
dicas para conseguir uma vaga 
temporária e a longo prazo, a efe-
tivação de emprego mais sólido. 
O primeiro passo é a escolha de 
uma vaga que esteja de acordo 

com o seu perfil profissional. O 
segundo, é preciso ter foco na 
conquista de uma vaga de em-
prego, ainda que temporária. E, 
o terceiro, o candidato deve ter 
o autoconhecimento necessário 
para saber quais são suas habili-
dades, competências e diferen-
ciais.

Por fim, aconselho que duran-
te a procura por vagas efetivas, 
o ideal também é mapear colo-
cações, principalmente, depois 
do carnaval, quando o mercado 
aquece um pouco mais.  Após o 
mapeamento, o candidato deve 
elaborar um currículo atualizado, 
consistente e objetivo e, ao con-
seguir a vaga temporária, ele se 
mostre alinhado aos propósitos e 
regras estabelecidas pela empresa e 
invista no networking, pois mesmo 
que a empresa não tenha vagas 
ao final do contrato, os contatos 
farão com que o candidato seja 
lembrado.

COmO ser eFeTIvAdO em vAgAs emPOrárIAs?
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eXtRato De aDitivo ContRatUal

liCitaÇão nº 020/2017

toMaDa De PReÇo nº 003/2017

ContRato 038/2017

 

ContRatante: Prefeitura do Município Palmeira d’ oeste 

– sP.

ContRataDa: ietel instalaDoRa elÉtRiCa teiXeiRa 

ltDa - ePP, estabelecida na Rua Gabriel Peres Martins, nº 311, 

Bairro Dist. ind. saverio Daniel na cidade de Potirendaba, estado 

de são Paulo, inscrita no CnPJ nº sob o nº 66.707.217/0001-44.

assinatURa: 20 de DezeMBRo de 2017.

oBJeto: a cláusula QUaRta – Do valoR, passa a vigorar 

com preço aditivado conforme num total de R$ 17.641,36 (dezes-

sete mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos) 

conforme justificativa e planilha em anexo a vigorar a partir da 

data da assinatura deste aditivo de contrato.

Prefeitura do Município de Palmeira d’ oeste, aos 20 de de-

zembro de 2.017.

PReFeitURa MUniCiPal De PalMeiRa D’ oeste

 JosÉ CesaR MontanaRi

Prefeito Municipal

PReFeitURa MUniCiPal 
De PalMeiRa ’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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS 
Estado de São Paulo  

 
CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS 

QUADRO DE PESSOAL – EXERCÍCIO DE 2017 
 
 

ANEXO II – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 

Quant. Denominação Jornada 
(Horas) 

Ref. Valor (R$) 

01 Assessor Legislativo 40 C 1.445,26 
01 Diretor Administrativo e 

Financeiro 
35 J 2.816,43 

 
 

ANEXO III – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

Quant. Denominação Jornada 
(Horas) 

Ref. Valor (R$) 

01 Auxiliar de Serv. Gerais 40 D 1.589,76 
01 Contador 35 J 2.816,43 
01 Tesoureiro 35 J 2.816,43 

 
 

AGENTES POLÍTICOS 
 

Quant. Denominação        Valor (R$) 
01 Vereador (Presidente) 2.012,29 
08 Vereador (a) 2.012,29         

 
 
 

Marinópolis, 18 de Dezembro de 2017. 
 
 
 

VALDECI APARECIDO MARQUESINI 
 Presidente da Câmara 

 
 

Provedor Junior Ferreira participa 
de eventos na região para 

representar Santa Casa de Jales
No último fim de semana, o 

provedor Junior Ferreira partici-
pou de eventos que aconteceram 
nas cidades de Jales e Fernandó-
polis, para representar a Santa 
Casa de Misericórdia de Jales. 

Sábado, 16 de dezembro, no 
período da manhã, o provedor 
foi convidado para participar 
da inauguração do Centro de 
Educação Musical que leva o 
nome de “Avenir Fernandes”, 
pai da deputada estadual Ana-
lice Fernandes, que aconteceu 
na cidade de Jales, no bairro 
Estados Unidos. Em seguida 
o provedor foi para a cidade de 
Fernandópolis participar do I 
Encontro de Lideranças do In-
terior Paulista, realizado pelo 
deputado federal, Fausto Pina-
to, que contou com a presença 
do ministro da saúde, Ricardo 
Barros, ministro da agricultura, 
Brailo Maggi, ministro de Go-
verno, Carlos Marun e reuniu 
em torno de duas mil pessoas, 
dentre elas deputados estaduais 
e federais, secretários e a sena-
dora Marta Suplicy. 

O provedor Junior Ferreira 
destacou a importância de par-
ticipar desses eventos “Sempre 
que sou convidado faço questão 
de ir para representar a nossa 
Santa Casa, pois a instituição 
tem interesse nos projetos e 
ações que são realizados em 
nossa região e dar apoio para 

seus idealizadores.”
A Santa Casa agradece os par-

ceiros que sempre estão convi-

dando para participar de eventos 
realizados por autoridades que 
acontecem por Jales e região. 

Vale ressaltar que o provedor 
leva o nome da instituição por 
onde passa. 

O prefeito de Jales Flá Prandi com a deputada Estadual Analice Fernandes junto do provedor Junior Ferreira

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

CANÁRIO - MATERIAIS PARA CONSTRUçõES

RUA BRASIL, Nº 56-100 - CENTRO - PALMEIRA D’OESTE-SP
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O Cartório Eleitoral de Palmeira d’Oeste 
está atendendo em novo endereço, locali-
zado agora na Avenida Carlos Gomes, nº 
4.545, próximo à Ordem dos Advogados 
do Brasil - OAB.

As instalações contam com um espaço 
mais amplo e novas acomodações para 
atender à população em assuntos relacio-
nados ao principal direito em uma demo-
cracia: a escolha dos governantes.

Esta é mais uma vitória da Zona Eleitoral 
de Palmeira d’Oeste que, em 2017, correu 
o risco de extinção por força do rezonea-
mento. Porém, após uma forte campanha 
do Juiz de Direito e Juiz Eleitoral, Dr. Ra-
fael Salomão Oliveira, que contou com o 
apoio do Ministério Público, da OAB e dos 
Prefeitos de Palmeira d’Oeste, São Fran-
cisco, Aparecida d’Oeste e Marinópolis, 
o pedido feito pelo Juiz de manutenção 
da nossa Zona Eleitoral foi acolhido no 
Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo 

e depois no Tribunal Superior Eleitoral 
em Brasília.

Na cerimônia de inauguração do novo 
Cartório Eleitoral o Juiz, Dr. Salomão, 
agradeceu aos Prefeitos pela colaboração 
de sempre com a Justiça Eleitoral e des-
tacou a importância do espaço para bem 
servir à população.

O processo de cadastramento biomé-
trico tem gerado um maior fluxo de pes-
soas na Justiça Eleitoral, que conta com 
uma equipe de profissionais altamente 
capacitados e preparados para atender 
aos cidadãos. Se você ainda não fez o seu 
cadastro biométrico, basta procurar o Car-
tório Eleitoral munido de documento de 
identificação com foto, comprovante de 
endereço atualizado e o título de eleitor. 
O horário de atendimento ao público é das 
12 às 18 horas.

Filipe Fernandes

Cartório Eleitoral de Palmeira d’Oeste 
está atendendo em novo endereço

Entre os dias 20 a 24 de 
novembro, Luciana Vicente, 
gerente do setor de Captação 
de Recursos, esteve na As-
sembleia Legislativa de São 
Paulo – ALESP visitando os 
noventa e quatro parlamen-
tares do estado de São Paulo. 
Na ocasião ela entregou ofí-
cios para todos os deputados 
estaduais solicitando repas-
ses para a entidade. Este é o 

período para reforçar os pedi-
dos junto aos parlamentares.

“Eu passo por todos os ga-
binetes entregando os ofícios 
solicitando emendas para a nos-
sa Santa Casa, tenho a oportu-
nidade de contar um pouco do 
que o hospital representa para a 
região de Jales e quais são nos-
sas maiores dificuldades nos úl-
timos anos”, destacou Luciana.

O provedor Júnior Ferreira 

parabenizou a gerente “Lucia-
na fica atenta a estes períodos 
para levar o nome da nossa San-
ta Casa que atende cinco mil 
pacientes por mês, é referência 
para dezesseis municípios da re-
gião e possui um déficit mensal 
de cento e cinquenta mil reais.”

A Santa Casa de Jales neces-
sita do apoio de parlamentares 
para dar continuidade em suas 
ações no decorrer do ano.

Santa Casa de Jales 
solicita recursos 

financeiros aos 94 
Deputados Estaduais
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Um desporto saudável, relaxan-
te e que ajuda a queimar muitas 
calorias

Andar de bicicleta fortalece o 
corpo e a alma. Este é o resulta-
do final de um relatório elabora-
do pela Universidade Alemã do 
Desporto. «As pessoas que andam 
de bicicleta regularmente poupam 
muitas visitas ao médico», refere 
o documento.

«Muitas pessoas com problemas 
como dores de costas, excesso de 
peso ou doenças cardiovasculares, 
podiam desfrutar de muitos anos de 
boa saúde se usassem a bicicleta 
mais vezes», diz a investigação.

 Prepare-se para pedalar: 
Antes de qualquer exercício físi-
co, convém lembrar-se que não 
se pode começar de repente. Para 
pedalar, existem várias recomen-
dações. É necessário fazer alon-
gamentos prévios, trabalhando 
sobretudo os músculos das pernas, 
os glúteos, a zona lombar e o pesco-
ço durante alguns minutos, como 
se estivesse a espreguiçar-se.

A cada dia que passa deve 
aumentar a duração dos alon-
gamentos, tanto para a bicicleta 
estática como para a bicicleta 
normal. Se preferir pedalar ao ar 
livre, não se esqueça que o creme 
protetor (para proteger do sol e 
do vento), o capacete e o colete 

refletor são imprescindíveis.
 mente mais sã: As pessoas 

que andam de bicicleta regular-
mente são mais resistentes a pa-
tologias do foro emocional, como 
as depressões. Pedalar é um dos 
melhores antidepressivos para este 
estado emocional.

estes são os
PrinciPais benefícios 

deste desPorto:

 coração mais forte: Pedalar 
reduz o mau colesterol e o risco de 
enfarte em cerca de 50%.

 melhora as suas costas: O 
ciclismo estimula os pequenos 
músculos das vértebras dorsais, 
fazendo com que se extendam e 
comprimam constantemente.

 Um regalo para os joelhos: 
Com a bicicleta os seus joelhos 
ficam protegidos, já que mais de 
70% do corpo gravita sobre o se-
lim. Para além disso, as coxas e os 
glúteos endurecem.

 afasta as infeções: O exer-
cício físico estimula o sistema 
imunitário e aumenta o número 
de glóbulos brancos, ajudando o 
organismo a defender-se de vírus 
e bactérias.

 Poupa tempo e dinheiro: Já 
pensou em utilizar a bicicleta para 
as suas deslocações urbanas à se-

melhança do que já acontece em 
muitas cidades europeias? Para 
além de ser um exercício saudável, 
permite uma poupança significa-
tiva, já que é o meio de transporte 
mais económico, sobretudo em 
comparação com o automóvel.

Entre as suas vantagens, ampla-
mente reconhecidas e elogiadas 
noutros países, destacam-se:

 O custo de uma boa bicicleta 
é 30 vezes inferior ao de um carro 
médio

 A bicicleta minimiza a parte 
do orçamento familiar dedicado 
ao carro

 A utilização deste meio de 
transporte permite fugir aos en-
garrafamentos e reduz o tempo das 
deslocações

 Promove um bom estado de 
saúde e, por conseguinte, diminui 
a necessidade de recorrer a medi-
camentos

Plano Para andar
de bicicleta

O ideal seria arranjar, pelo me-
nos, três horas por semana para 
andar de bicicleta. De acordo com 
os especialistas, os benefícios deste 
desporto começam a ser visíveis 
depois dos primeiros 20 minutos 
a pedalar.Quanto mais tempo de-
dicar à bicicleta, mais vantagens 
acumula.

Os benefícios de quem pratica “bicicleta”

os resUltados qUe consegUe se Pedalar dUrante:
10 minutos – Melhoria articular

20 minutos – Reforço do sistema imunitário
30 minutos  – Melhorias a nível cardiovascular

40 minutos – Aumento da capacidade respiratória
50 minutos – Aceleração do metabolismo

60 minutos – Controlo de peso e ação antistress

Desde ontem foi implantada a 
“Operação Verão” nas principais 
rodovias paulistas para minimi-
zar os impactos do intenso fluxo 
de veículos que ocorre na tem-
porada de verão. Nesse período, 
as concessionárias de rodovias 
intensificam o monitoramento das 
pistas, assim como a operação e os 
serviços de atendimento médico 
e mecânico para acompanhar o 
aumento do tráfego no período 
de férias. A ARTESP (Agência 
de Transporte do Estado de São 
Paulo) irá monitorar toda a opera-
ção que vai até o dia 18/02/2018, 
após o Carnaval, a partir do Cen-
tro de Controle de Informações 
(CCI) de onde é possível verificar, 
inclusive, o funcionamento de 
equipamentos como câmeras e 
telefones de emergência (call box) 
de 7,9 mil quilômetros de rodovias 
estaduais concedidas. 

 Planeje sua viagem. A Agên-
cia também disponibiliza em seu 
Twitter (@artespsp) boletins e áu-
dios sobre as condições de tráfego 
e eventuais desvios ou acidentes 
que provoquem interdições, além 
de informações sobre segurança 
viária. Os dados são fornecidos 
pelo CCI da ARTESP que controla 
e fiscaliza as Concessionárias de 
Rodovias do Estado a partir das 
imagens ao vivo das câmeras de 
monitoramento e de diversos sen-
sores instalados na malha viária. 
Antes de pegar estrada, é impor-
tante o motorista e passageiros 
terem em mãos os telefones de 
contato das concessionárias das 
rodovias que irão utilizar, assim 
podem entrar em contato tanto 
para solicitar atendimento quanto 
para obter informações. No site 
da Artesp é possível baixar um 
mapa com os contatos da conces-

sionárias. 
 Horários de pico no natal. 

O maior movimento de saída para 
o Natal deve ocorrer entre as 11h 
e 21h de sexta-feira (22) e das 8h 
às 14h do sábado (23). Já o retorno 
deve ter tráfego intensificado do 
meio dia às 23h da segunda-feira 
(25). 

 Pronto atendimento. Nas 
rodovias concedidas o esquema 
especial prevê reforços nos equi-
pamentos operacionais, como call 
box (telefones de emergência), 
câmeras, painéis de mensagens, 
veículos de inspeção de tráfego e 
também para o pessoal operacio-
nal nas pistas e de manutenção 
dos equipamentos. Haverá au-
mento no número de guinchos, 
ambulâncias e outros veículos de 
apoio, além da implantação de 
operação “papa-fila” sempre que 
necessário para agilizar passagem 
pelas praças de pedágio manual, 
entre outras ações. Será inten-
sificada a comunicação com os 
órgãos de imprensa e divulgação 
de informações sobre tráfego e 
operações, além das equipes do 
atendimento de 0800 e call boxes. 
Ao todo são 22 concessionárias de 
rodovias paulistas, além do DER, 
da DERSA e da Polícia Militar Ro-
doviária que também participam 
da Operação Verão. 

O reforço operacional também 
será feito no Rodoanel, tanto nos 
trechos Leste e Sul – operados pela 
concessionária SPMar, quanto no 
trecho Oeste, sob gestão da con-
cessionária CCR Rodoanel. Ao 
todo, essas sete concessionárias 
que participam da Operação Verão 
irão disponibilizar 272 veículos 
entre ambulâncias, guinchos e veí-
culos de inspeção de tráfego, entre 
outros – quantidade 26% maior em 

Operação Verão teve início dia 21 
de dezembro nas rodovias paulistas

Principais rodovias paulistas terão reforço nas equipes e veículos de atendimento para acompanhar aumento
do fluxo de veículos; Segurança viária será reforçada com aumento de 26% dos veículos operacionais

relação ao restante do ano. 
 obras e cargas excepcio-

nais. Durante os feriados serão 
suspensas as obras que causam 
interferências no tráfego, assim 
como não serão autorizadas a cir-
culação de veículos com cargas 
excepcionais. 

 operações especiais. Na 
Rodovia dos Tamoios (SP 99), 
entre as 13h de toda sexta-feira e as 
17h dos sábados será implantada 
a operação com uma faixa adicio-
nal, sinalizada por balizadores, 
para a pista de descida no trecho 
de Serra (do km 68 ao km 81). A 
medida visa aumentar a capaci-
dade de fluxo da rodovia, com a 
disponibilização de duas faixas 
de rolamento em todo o trajeto 
na pista sentido litoral. Os horá-
rios poderão, eventualmente, ser 

adequados em razão de análises 
de fluxo. 

 Já na rodovia castello 
branco (SP 280) o tráfego de 
caminhões será proibido entre o 
km 13 e o km 129 da pista sentido 
capital nos feriados e vésperas de 
feriados das 14h às 23:59.

 no sistema anchieta-imi-
grantes (SP 150 e SP 160) serão 
implantados esquemas especiais 
para distribuir melhor o fluxo de 
veículos nos feriados. Para o fe-
riado do Natal, por exemplo, será 
implantado o esquema 7x3 em 
que os motoristas com sentido 
litoral contam com as duas pistas 
da Anchieta, além da pisa de des-
cida da Rodovia dos Imigrantes. 
A subida será realizada pela pista 
norte da Rodovia dos Imigrantes. 
Esse esquema será implantado a 

partir das 7h ao meio dia do sábado 
(23/12). 

 a mesma operação espe-
cial será implantada na descida 
para o ano novo. Para o retorno, 
que concentra um volume ainda 
maior de veículos, a concessio-
nária Ecovias irá implantar o 
esquema 2x8 a partir das 2h da 
madrugada do dia 1º de janeiro 
até a meia noite. Com o esquema 
2x8 os usuários podem subir a 
serra tanto pela pista norte quan-
to pela pista sul da Rodovia dos 
Imigrantes e também pela pista 
norte da via Anchieta. A descida 
será feita exclusivamente pela 
pista sul da Via Anchieta.

 campanhas de segurança. 
No período, haverá intensifica-
ção das faixas, folhetos e ações 
de segurança viária abordando 

temas como os riscos de dirigir 
alcoolizado e de não respeitar os 
limites de velocidade, assim como 
a importância do uso do cinto de 
segurança, da manutenção veicu-
lar e dicas sobre travessia segura 
para pedestres. 

 emergências. É importan-
te ter em mãos os telefones de 
atendimento das operadoras das 
rodovias e da Polícia Militar Ro-
doviária para eventuais emergên-
cias. O serviço de ajuda ao usuário 
prestado pelas concessionárias 
de rodovias é gratuito e está dis-
ponível 24 horas por dia nos 6,9 
mil quilômetros de rodovias con-
cedidas paulistas. O atendimento 
auxilia desde uma simples troca de 
pneu até a remoção de vítimas de 
acidentes e prestação de primeiros 
socorros.
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ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 53ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS-SP, REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 
2017. 

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 19h00, reuniu-
se a Câmara Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, para realização da décima 
oitava 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. Consultou os Nobres Vereadores sobre a dispensa da leitura do 
Projeto de Lei n°15 e projeto de Lei n°16, onde foi aprovado por todos. Em 
cumprimento as normas regimentais, o Senhor Presidente solicitou ao primeiro 
secretário que procedesse a leitura das matérias do dia: Ata da 17º Sessão Ordinária 
da 53ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Marinópolis-SP, 
realizada em 21 de novembro de 2017; Projeto de Lei n°15; Projeto de Lei n°16; 
Parecer Jurídico; Parecer das Comissões e Ofícios n°282, 284 e 286 resposta sobre 
Indicações. Ato contínuo o Senhor Presidente colocou em discussão a Ata da 17ª 
Sessão Ordinária realizada em 21 de Novembro de 2017 sendo esta submetida à 
votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 
discussão o Projeto de Lei n°15/2017, que “Autoriza o Executivo Municipal a ratificar 
os termos da 2° ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO 
PÚBLICO- ESPECIALMENTE NA RESOLUÇÃO N°.01/2012 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012 
DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE JALES- CONSIRJ e 
dá outras providências” sendo este submetido à votação foi aprovado por 
unanimidade. Ato contínuo o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei 
n° 16, de 27 de novembro de 2017, que “Dispõe sobre o sistema Único de Assistência 
Social do Município de Marinópolis e dá outras providências” sendo este submetido à 
votação foi aprovado por unanimidade. Em cumprimento ao que determina o Artigo 
20 e seus parágrafos do Regimento Interno, passou-se para a eleição da Mesa Diretora 
para o ano de 2018. O Senhor Presidente comunicou aos nobres Vereadores que foi 
protocolado no dia 01/12/17, sob o nº 112/2017, o requerimento subscrito por quatro 
Vereadores, requerendo o registro de uma chapa para concorrer a referida eleição, 
assim constituída: Presidente:EVALDO RIBERO; Vice-Presidente: VALDECI APARECIDO 
MARQUESINI ; 1º Secretário: MARCOS AURÉLIO MARIN ROVEDA e 2º Secretário: 
ADELSON PEREIRA DOS SANTOS. Como não havia mais interessados para os cargos de 
Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, o Senhor Presidente 
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consultou o Douto e Soberano Plenário para submeter em votação nominal os cargos 
da única chapa apresentada, sendo assim aprovado por todos. O Presidente realizou a 
chamada nominal e em ordem alfabética. Ato seguinte o Presidente comunicou que a 
única chapa apresentada obteve 09 votos a favor e nenhum contra. Assim sendo, 
declarou eleita por unanimidade de votos a composição da Mesa Diretora desta 
Edilidade para o ano de 2018, assim constituída: Presidente: EVALDO RIBERO; Vice-
Presidente: VALDECI APARECIDO MARQUESINI; 1º Secretário: MARCOS AURÉLIO 
MARIN ROVEDA e 2º Secretário: ADELSON PEREIRA DOS SANTOS. Declarou encerrada 
a ordem do dia e aberta a Fase das Explicações Pessoais, franqueando a palavra a 
todos os edis, com a palavra o vereador Evaldo Ribeiro desejou uma boa tarde a todos, 
primeiramente agradeceu pela oportunidade de assumir mais uma vez o comando 
desta casa legislativa. Disse que não se orgulha em dizer que suas contas sempre 
foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, pois isso é obrigação de todos os homens 
públicos. Pediu a Deus que continue sempre nós protegendo de todo mau, e que dê 
sempre sabedoria, força, coragem e muita fé. De maneira especial agradeceu a todos 
vereadores por confiar novamente para estar a frente deste poder legislativo. Aos 
funcionários e prestadores de serviços disse que espera uma boa convivência como foi 
em outras vezes com o compromisso de sempre, com honestidade, serenidade, 
competência. Perante o prefeito municipal prometeu assumir a postura de zelar pelos 
interesses públicos, auxiliando e legislando sobre assuntos que tragam benefícios a 
nossa população, nunca se esquecendo da função fiscalizadora. Por fim disse que 
vamos nos unir ainda mais em busca de uma Câmara cada vez melhor, participando de 
todos eventos buscando conhecimento e fortalecimento. Concluiu assim desejando 
um Feliz Natal e um ótimo ano de 2018 tendo como prioridade de nosso município a 
construção de casas populares e uma saúde cada vez melhor, mas lembrando que para 
isso é necessário a ação de cada um para que todos objetivos sejam alcançados, 
pensando sempre positivo de que a vida reserva muitas coisas boas, trabalho, família, 
amigos e pessoas especiais que convivem ou conviverão com a gente ou simplesmente 
nos encontrarão pela estrada da vida. A palavra continuou franqueada com a palavra o 
Presidente Valdeci Aparecido desejou uma boa noite a todos, um Feliz Natal e um 
Prospero Ano Novo. A palavra continuou franqueada não havendo mais 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”, 05 de dezembro de 2017. 

 
Valdeci Aparecido Marquesini                                         Evaldo Ribeiro 

            Presidente                                                             1° Secretário 
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MOÇÃO Nº 22, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 
Os signatários deste instrumento, Vereadores à Câmara Municipal de 

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

 
MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA INSIGNE CIDADÃ IRENE 

MARQUES DA SILVA, OCORRIDO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2017, ENLUTANDO A 
COMUNIDADE, HAJA VISTA PERTENCER A FAMÍLIA QUE MOUREJA NESTE MUNICÍPIO, 
E O GRANDE CÍRCULO DE AMIZADE DE QUE ERA DETENTORA, ALÉM DE DESTACAR-SE 
COMO CIDADÃ HONESTA, TRABALHADORA, MORALMENTE QUALIFICADA, DIGNA DO 
NOSSO MAIS PROFUNDO RESPEITO.  
 

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

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

"Sala das Sessões Oswaldo Rossetti", 19 de dezembro de 2017. 
 

  Valdeci Aparecido Marquesini             

                                   

Adelson Pereira dos Santos              Evaldo Ribeiro                 Edmundo Mendes Pereira 

 

             José Luiz Pereira                                                    José Marcio Bernardes de Oliveira 

 

Maria Rosemeire R. B. de Oliveira      Marcos A. Marin Roveda         Osvaldo Maraia  




