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MAIS 2 CONVÊNIOS PARA 
PALMEIRA D’OESTE

Foram assinados mais 2 (dois) 
convênios através do MINISTÉ-
RIO DAS CIDADES na CEF 
de Jales.

1º Destina-se o repasse para 
Recapeamento Asfáltico e Si-
nalização Viária em Ruas e 

Avenidas do Município de Pal-
meira D’Oeste no VALOR DE 
R$ 275.000,00 (Recurso este, 
destinado pelo Deputado Federal 
RODRIGO GARCIA)

2º Convênio, foi realizado um 
contrato de Repasse para Execu-

ção de Pavimentação, Calçamen-
to, Guias, Sarjetas e Sinalização 
Viária em Ruas e Avenidas do 
Município de Palmeira D’Oeste. 

O valor deste Recurso é de R$ 
465.000,00 (Recurso destinado 
pelo Deputado Federal MISSIO-

NÁRIO JOSÉ OLÍMPIO).
NOSSO MUITO OBRIGA-

DO! Em nome do Prefeito Pezão, 
Vice Dodô e todos os vereadores 
por mais essas conquistas!

Vamos em frente Palmeira 
D’Oeste.

O Lions Clube é o maior clube 
de serviços do mundo, com mais 
de 1,4 milhões de associados, 
sendo mais de 46 mil unidades 
por mais de 200 países. 

No dia 29/06/2018 na sede 
do Lions Clube de Palmeira 
d’Oeste, foi dada posse a nova 
diretoria para o exercício do 
ano leonístico 18/19, onde na 

oportunidade os associados do 
clube puderam receber lideran-
ças leonisticas do distrito LC-6, 
demais companheiros de clubes 
da região e ainda autoridades 
municipais como o Prefeito 
Pezão Montanari e a Primeira 
Dama Aline.

O Lions Clube visa o trabalho 
voluntário, prestando serviços 

nas causas humanitárias e pres-
tação de serviços a entidades 
que tem como objetivo o bem 
comum.

No ano leonístico 17/18 o 
Lions Clube de Palmeira d’ 
Oeste realizou 89 atividades, 
trabalhos realizados em diver-
sas áreas que o clube tem como 
metas internacionais, entre elas, 

trabalhos a favor da juventude, 
visão, fome, meio ambiente e 
diabetes. Foram mais de 3.450 
horas, uma quantia de 53.786,00 
reais, dinheiro este que não pas-
sou pelo caixa do clube e corres-
ponde a valores arrecadados em 
promoções que foram direto para 
instituições e ou grupos de ajuda 
solidária. 

Posse da nova diretoria para o exercício do ano 
leonístico 18/19 do Lions Clube de Palmeira d’Oeste
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O PODER DO PERDÃO
Livrem-se de toda amargura, 

indignação e ira, gritaria e calú-
nia, bem como de toda maldade. 
Sejam bondosos e compassi-
vos uns para com os outros, 
perdoando-se mutuamente, 
assim como Deus os perdoou 
em Cristo (Efésios 4.31-32).

É interessante observar que 
os verbos usados neste texto 
estão no imperativo, ou seja, 
são ordens. Livrem-se. Sejam. 
Não são sugestões, dicas, op-
ções ou conselhos. Poderíamos 
abordar os diversos ângulos do 
que Paulo diz, mas vamos nos 
concentrar na questão do per-
dão. Como se perdoa? É preciso 
sentir algo? Tenho de ir até a 
pessoa conversar? É necessário 
esperar o pedido de perdão? Afi-
nal, de que maneira se perdoa 
na prática?

A Bíblia responde: “assim 
como Deus os perdoou em Cris-
to”. E como foi exatamente que 

Deus nos perdoou em Cristo? 
A resposta vem em seguida: 
“Portanto, sejam imitadores 
de Deus, como filhos amados, 
e vivam em amor, como também 
Cristo nos amou e se entregou 
por nós como oferta e sacrifício 
de aroma agradável a Deus” (Ef 
5.1-2).

Vemos que há dois aspectos 
fundamentais na prática do 
perdão: 1) amor; 2) sacrifício 
pessoal. O amor verdadeiro é 
demonstrado por atitudes, por 
isso devemos agir em favor 
de quem estamos perdoando, 
fazendo-lhe o bem, abrindo 
mão da vingança, proceden-
do de fato como se age com 
alguém que teve sua dívida 
conosco cancelada. Isso sem-
pre exigirá amor como motiva-
ção e sacrifício como prática. 
Quem perdoa sempre precisa 
se sacrificar mais do que quem 
é perdoado. 

Pastor Enes Cardoso 
Gonçalves Neto

Igreja Plena Paz – Palmeira D’Oeste

O homem baixinho, já entra-
do em anos e de chapéu pana-
má, à moda dos sitiantes locais, 
virou para a mulher e disse:

- Este carrinho é meu, dona. 
O supermercado cheio, cin-

co da tarde, dia de pagamento. 
A mulher, na boca do caixa, já 

havia passado metade da com-
pra. No início, quando começou 
a separar os itens, ela percebeu 
que a compra estava estranha.

Não tinha xampu, nem cre-
me, sabonete ou tintura para 
o cabelo. Mas o resto era o 
mesmo: cinco pacotes de ar-
roz, três de feijão, açúcar, sal, 
macarrão, essas coisas. Fal-
tava o óleo. Mas isso ela só 
percebeu ao chegar em casa.

- Desculpe, senhor, mas o 
carrinho é meu.

O homem bufou, ficou ver-

“O CARRINHO DO SUPERMERCADO”

melho, e disse-lhe um monte 
de desaforos. A mulher, im-
passível, olhava o empaco-
tador e o caixa do supermer-
cado. 

As pessoas começaram a 
prestar a atenção. E o velho 
xingando. Passou das ofensas 

aos palavrões num repente. 
E o empacotador:
- Não liga não, dona. Isso 

acontece todo dia. Esses ve-
lhinhos já não têm mais con-
dições de saírem sozinhos , 
quanto mais de fazer compras.

E a mulher:

- Moço, esses vidros todos de 
vinagres, tire a metade, por favor.

O empacotador obedeceu.
A compra quase no final, o 

velho perguntou aos gritos:
- Posso levar, agora, meu 

carrinho? A senhora não pre-
cisa de mais nada? Ora essa! 
Nunca vi isso na  minha vida! 
A senhora é doida! 

A mulher já não olhava mais 
para ele. Procurava na bolsa o 
cartão de crédito. Sem olhar 
para o empacotador ou para 
o caixa, falou baixinho, para 
que só eles a escutassem:

- Quietos, por favor, que o 
velho está certo. Mas, se eu 
der o braço a torce agora, esse 
povo me mata.

10/05/2018
MARCIA FERNANDES 
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Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 
121/2018 Data de Protocolo: 28/06/2018 CEVS: 353520001-
471-000033-1-0 Data de Validade: 02/07/2019 Razão So-
cial: LUCINEI BORTOLOZZO DRIGO 26740676836 CNPJ/
CPF: 19.050.742/0001-50 Endereço: Rua BRASIL, 5033 
CENTRO Município: PALMEIRA D’OESTE CEP: 15720-000 
UF: SP Resp. Legal: LUCINEI BORTOLOZZO DRIGO CPF: 
26740676836

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do 

Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamen-
to deste documento PALMEIRA D’OESTE, Segunda-feira, 2 
de Julho de 2018 

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 
122/2018 Data de Protocolo:

28/06/2018 CEVS: 353520001-471-000039-1-3 Data de Va-
lidade: 02/07/2019 Razão Social: GONSLO FREDE COMER-
CIO DE BEBIDAS LTDA -ME CNPJ/CPF: 26.657.604/0001-07

Endereço: Rua BRASIL, 46-72 CENTRO Município: PALMEI-
RA D’OESTE CEP: 15720-000

UF: SP Resp. Legal: ADALBERTO GONSALO DA SILVA 
FILHO CPF: 37054548892

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do 

Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamen-
to deste documento

PALMEIRA D’OESTE, Segunda-feira, 2 de Julho de 2018
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 

115/2018 Data de Protocolo:
28/06/2018 CEVS: 353520001-472-000007-1-0 Data de 

Validade: 02/07/2019 Razão Social: SABIÃO & SABIÃO LTDA 
- ME CNPJ/CPF: 07.034.421/0001-82 Endereço: Rua

BRASIL, 4672 CENTRO Município: PALMEIRA D’OESTE 
CEP: 15720-000 UF: SP Resp. Legal: ELCIO SABIÃO CPF: 
32472032811

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do 

Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamen-
to deste documento

PALMEIRA D’OESTE, Segunda-feira, 2 de Julho de 2018
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 

125/2018 Data de Protocolo:
22/06/2018 CEVS: 353520001-561-000031-1-5 Data de Va-

lidade: 02/07/2019 Razão Social: JOSIVANIA MARIA DA SILVA 
06391078424 CNPJ/CPF: 15.079.861/0001-84

Endereço: Rua MARECHAL CASTELO BRANCO, 50-72 
CENTRO Município: PALMEIRA D’OESTE CEP: 15720-000 
UF: SP Resp. Legal: JOSIVANIA MARIA DA SILVA CPF: 
06391078424

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do 

Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamen-
to deste documento PALMEIRA D’OESTE, Segunda-feira, 2 
de Julho de 2018

Comunicado de DEFERIMENTO referente à pro-
tocolo: 113/2018 Data de Protocolo: 27/06/2018 CEVS: 
353520001-472-000026-1-5 Data de Validade: 03/07/2019 
Razão Social: APARECIDO SANTANA AÇOUGUE CNPJ/CPF: 
09.409.856/0001-90 Endereço: Rua BRASIL, 5015 CENTRO 
Município: PALMEIRA D’OESTE CEP: 15720-000 UF: SP 
Resp. Legal: APARECIDO SANTANA CPF: 05426213801

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do 

Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamen-
to deste documento

PALMEIRA D’OESTE, Terça-feira, 3 de Julho de 2018

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

Não dá para falar dos anos 
1980 no Brasil sem lembrar 
do Ford Escort,  que nes-
te mês completa 35 anos. 
Lançado em julho de 1983, 
o modelo virou um ícone 
da década. No sistema do 
Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (De-
tran.SP), constam 393.487 
registros do Escort no Es-
tado; destes, 90 têm a placa 
preta, destinada a colecio-
nadores.

O Escort chegou ao mer-
cado brasileiro após fazer 
sucesso na Europa. A versão 
nacional mais em conta era 
a CHT E-Max 1.3, que cus-
tava Cr$ 4.019.324,00 (Isso 
mesmo! Mais de 4 milhões; 
em valores atualizados pelo 
IPC-Fipe, isso dá hoje mais 
ou menos R$ 40 mil). A GL 
1.6 era a mais sofisticada: 
Cr$ 5.122.052,00 (cerca de 
R$ 51 mil, pelo IPC-Fipe).

Pouco depois, em outubro 
de 1983, foi lançado o mo-
delo XR3. Segundo anun-
ciava a Ford na época, era o 
mais sofisticado esportivo 
fabricado até então no Bra-
sil. Tinha relógio digital de 
múltiplas funções, bloqueio 
elétrico das portas, vidros 
acionados por comando elé-
trico, retrovisores elétricos e 
teto solar, além de um motor 
com modificações para real-
çar a esportividade. Custava 
Cr$ 7.075.000,00 (aproxi-
madamente R$ 58 mil).

Mas foi apenas em abril de 
1985 que o XR3, já um gran-

AS  CIDADES COM MAIS REGISTROS 
1 São Paulo          122.862 

 
31  Itaquaquecetuba       1.799 

2 Campinas            11.938 
 

32  São Carlos       1.772 
3 Santo André            10.671 

 
33  Hortolândia       1.720 

  4 São Bernardo do Campo            10.162 
 

   Araraquara       1.720 
5 Guarulhos              9.778 

 
35  Presidente Prudente       1.703 

6 Ribeirão Preto              8.087 
 

36  Rio Claro       1.702 
7 São José dos Campos              7.551 

 
37  Catanduva       1.622 

8 Sorocaba              6.768 
 

38  Salto       1.582 
9 Osasco              5.408 

 
39  Barueri       1.526 

10 Bauru              5.219 
 

40  Itu       1.510 
11 Franca              5.091 

 
41  Bragança Paulista       1.480 

12 Taubaté              4.771 
 

42  Araçatuba       1.474 
13 Jundiaí              4.159 

 
43  Jaú       1.391 

14 Mauá              3.940 
 

44  Cotia       1.388 
15 Limeira              3.662 

 
45  Taboão da Serra       1.361 

16 Mogi das Cruzes              3.634 
 

46  Praia Grande       1.344 
17 Piracicaba              3.521 

 
47  Atibaia       1.324 

18 Diadema              3.098 
 

48  Botucatu       1.262 
19 Jacareí              2.847 

 
49  Itapevi       1.250 

20 São José do Rio Preto              2.732 
 

50  Mogi-Guaçu       1.223 
21 Carapicuíba              2.496 

 
51  Ribeirão Pires       1.198 

22 Santos              2.230 
 

52  Sertãozinho       1.181 
23 Suzano              2.115 

 
53  Araras       1.167 

24 Sumaré              2.062 
 

54  Votorantim       1.154 
25 São Caetano do Sul              2.034 

 
55  Itapetininga       1.144 

26 Indaiatuba              2.019 
 

56  Tatuí       1.127 
27 Americana              1.931 

 
57  Embu das Artes       1.095 

28 Pindamonhangaba              1.895 
 

58  Valinhos       1.076 
29 Marília              1.842 

 
59  Várzea Paulista       1.054 

30 Santa Bárbara do Oeste              1.831 
 

60  Pirassununga       1.039 

 
 
de sucesso, trouxe um de-
talhe que o tornou inesque-
cível para muitos: ganhou 
uma versão conversível. Na 
época, era o único veículo 
nacional a sair sem capo-
ta de fábrica. Custava bem 
mais que o XR3 normal: 
cerca de Cr$ 72.000.000,00 
(R$ 114 mil, em valores cor-
rigidos pelo IPC-Fipe).

Depois de promover re-
estil izações do Escort na 
década de 1990, a Ford 
descontinuou o modelo em 
2003.
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Telefone (17) 3651-3347 
Av. Inocêncio Figueiredo, nº 53-58 - 

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 025/2017
(Tomada de Preços nº 001/2017 – Processo nº 009/2017)
NATUREZA: EXECUÇÃO DE OBRA
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA INTEGRAL

CONTRATANTE: Prefeitura do Município Palmeira d’ Oeste 
– SP.

CONTRATADA UNICON OBRAS E INSTALAÇÕES LTDA - 
EPP, estabelecida na Rua Projeta 3, nº 1979, distrito Industrial II, 
na cidade de Ouroeste, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 
nº sob o nº 13.338.127/0001-67.

ASSINATURA: 19 de Junho de 2018.
OBJETO: “Objetiva a prorrogação no prazo (na execução dos 

serviços) do Contrato celebrado em 22 de Maio de 2017, por 
mais 120 (cento e vinte) dias, com fulcro no artigo 57 § 1°, da Lei 
Federal nº 8.666/93, e suas alterações”.

VIGÊNCIA: 20 de Outubro de 2.018.
                      

Prefeitura do Município de Palmeira d’ Oeste, aos 19 de Junho 
de 2.018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
 José Cesar Montanari
Prefeito Municipal
________________________________________________

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 025/2017
(Tomada de Preços nº 001/2017 – Processo nº 009/2017)
NATUREZA: EXECUÇÃO DE OBRA
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA INTEGRAL

 
CONTRATANTE: Prefeitura do Município Palmeira d’ Oeste 

– SP.
CONTRATADA UNICON OBRAS E INSTALAÇÕES LTDA - 

EPP, estabelecida na Rua Projeta 3, nº 1979, distrito Industrial II, 
na cidade de Ouroeste, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 
nº sob o nº 13.338.127/0001-67.

ASSINATURA: 21 de Maio de 2018.
OBJETO: “Objetiva a prorrogação no prazo de vigência do Con-

trato celebrado em 22 de Maio de 2017, por mais 12 (doze) me-
ses, com fulcro no artigo 57 inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, 
e suas alterações”.

VIGÊNCIA: 22 de Maio de 2.019.
                      
Prefeitura do Município de Palmeira d’ Oeste, aos 21 de Maio 

de 2.018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
 José Cesar Montanari
Prefeito Municipal
________________________________________________

                                              EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 029/2018
CARTA CONVITE Nº 004/2018
PROCESSO Nº 022/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’ OESTE/SP

CONTRATADO: JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 
- EPP, inscrita no CNPJ Nº 03.087.324/0001-05, com sede a Rua 
José Bigotto, nº 135, Parque Industrial III, na cidade de Jales/
SP – CEP 15.700-594.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização 
de manutenção e fornecimento de peças para Pá Carregadeira 
W-20-E.

  
VALOR- R$ 32.194,58 (trinta e dois mil cento e noventa e qua-

tro reais e cinquenta e oito centavos).

ASSINATURA: 02 de Julho de 2.018.

VIGÊNCIA: 90 dias.

                                   Palmeira d’ Oeste/SP, 02 de Julho de 2.018

JOSÉ CESAR MONTANARI
PREFEITO MUNICIPAL
________________________________________________

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 004/2018
PROCESSO Nº 022/2018

                                                              JOSÉ CESAR MONTA-
NARI, Prefeito Municipal de Palmeira d’ Oeste/SP, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,...

                                FAZ SABER, a todos quantos interessa-
dos possa, examinado a presente licitação, Carta Convite nº 
004/2018, e, considerando o PARECER da Comissão Perma-
nente de Licitação designada para realizar os procedimentos 
licitatórios desta Prefeitura, bem como todo o processo, verificou 
que a mesma está em conformidade com a Lei nº 8.666/93, 
com suas alterações e o Edital. Perfeitamente em ordem, todo o 
processo, sem irregularidade ou nulidade a se corrigir ou sanar. 
Assim, HOMOLOGO a presente licitação nos termos do art. 43 
inciso VI da mencionada Lei nº 8.666/93. Nesses termos, consi-
derando satisfatória a proposta apresentada e classificadas em 
primeiro lugar, com preço compatível com edital, o que satisfaz 
plenamente os interesses econômicos desta Prefeitura Municipal, 
ADJUDICO como adjudicado a firma; JALES TORQUE PEÇAS E 
SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº 03.087.324/0001-
05, com sede a Rua José Bigotto, nº 135, Parque Industrial III, 
na cidade de Jales/SP – CEP 15.700-594, para a Contratação de 
empresa especializada na realização de manutenção e forneci-
mento de peças para Pá Carregadeira W-20-E. Valor global de 
R$ 32.194,58 (trinta e dois mil cento e noventa e quatro reais e 
cinquenta e oito centavos).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     
CUMPRA-SE 

  Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São 
Paulo, 02 de Julho de 2018.

JOSÉ CESAR MONTANARI
Prefeito Municipal
________________________________________________
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j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

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

SOBRE EMENDAS 
PARLAMENTARES, VOCÊ SABIA?

 


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

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

 
DECRETO LEGISLATIVO N.º 06/2018 – DE 29 DE JUNHO DE 2018. 

 
                  “Dispõe sobre ponto facultativo no dia 02 de Julho de 2018 e dá outras 
providências”. 

 

          EVALDO RIBEIRO, 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 no dia 02 de Julho deste ano, a Seleção brasileira de Futebol 

estará participando do jogo das 8ª de finais da Copa do Mundo de Futebol FIFA.  E         
considerando que o Prefeito Municipal de Marinópolis, através do Decreto Municipal nº. 
2.176/2018, de 29/06/2018 decretou Ponto facultativo nas repartições públicas do município 
no dia 02 de Julho. 

 

                                                      DECRETA: 

Artigo 1º - Fica decretado Ponto Facultativo na Câmara Municipal de 
Marinópolis, no dia 02 de Julho de 2018 (segunda-feira), no período das 10:00 (dez) horas às 
14:00 (quatorze) horas. 

   

Artigo 2º - Os serviços que por sua natureza não podem sofrer interrupções 
funcionarão em esquema de plantão, por intermédio de escala ma 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, 29 de Junho de 2018. 
 
 
 

                          Evaldo Ribeiro 
                             Presidente 
 

Registrado e publicado conforme legislação vigente, em data supra. 
 
 

                              Angélica da Cruz Dias Freitas 
                                                               Assessora Legislativa      

 


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

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

 
DECRETO LEGISLATIVO N.º 07/2018 – DE 03 DE JULHO DE 2018. 

 
                  “Dispõe sobre ponto facultativo no dia 06 de Julho de 2018 e dá outras 
providências”. 

 

          EVALDO RIBEIRO, 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 no dia 06 de Julho deste ano, a Seleção brasileira de Futebol 

estará participando do jogo das 4ª de finais da Copa do Mundo de Futebol FIFA.  E         
considerando que o Prefeito Municipal de Marinópolis, através do Decreto Municipal nº. 
2.178/2018, de 03/07/2018 decretou Ponto facultativo nas repartições públicas do município 
no dia 06 de Julho. 

 

                                                      DECRETA: 

Artigo 1º - Fica decretado Ponto Facultativo na Câmara Municipal de 
Marinópolis, no dia 06 de Julho de 2018 (sexta-feira), no período das 12h00min às 17h00min 
horas. 

   

Artigo 2º - Os serviços que por sua natureza não podem sofrer interrupções 
funcionarão em esquema de plantão, por intermédio de escala ma 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, 03 de Julho de 2018. 
 
 
 

                          Evaldo Ribeiro 
                             Presidente 
 

Registrado e publicado conforme legislação vigente, em data supra. 
 
 

                              Angélica da Cruz Dias Freitas 
                                                               Assessora Legislativa      

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 CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1001102-69.2017.8.26.0414
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: José Antonio Decarli Gouveia e outro

Vara Única, expedido nos autos da Ação de Usucapião, processo nº
1001102-69.2017.8.26.0414. 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 dos espólios de Alcides do Amaral Mendonça e Anna Odette Siqueira de mendonça,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que José Antonio Decarlli Gouveia, brasileira, professor, R.G. nº 13.422.842-X
SSP/SP, CPF/MF sob nº 025.734.098-05, casado com Selma Rocha da Silva Gouveia,
brasileira, funcionária pública municipal, R.G. nº 11.026.885-4 SSP/SP, CPF/MF sob nº
045.148.778-83, residentes e domiciliados na Rua Bahia, nº 1356, centro, CEP 15710-000,
no município de São Francisco, nesta comarca de Palmeira d´ Oeste, Estado de São Paulo,
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando Objeto da Ação, um imóvel de formato irregular,
situado na cidade de São Francisco, perfazendo uma área superficial de 464,00 metros quadrados
de terra, medindo 13,00 metros de frente confrontando-se com o lado para a Rua Bahia, do lado
direito de quem dessa Rua olha para o imóvel, mede 32,00 metros confrontando-se com o lote 07
de propriedade de Jonas Manoel Moura, do lado esquerdo mede 16,00 metros confrontando-se
com aparte do lote 05 de propriedade de Luiz Ismael Angelini, defletindo a direita mede 16,00
metros confrontando-se com a parte do lote 04 de propriedade de Geni Rosa da Silva Fermentão e
finalmente nos fundos mede 16,00 metros, confrontando-se com o lote 03 de propriedade de
Odair Sanga. Contendo como benfeitoria uma casa de Alvenaria de tijolos coberta com telhas
francesas com 101,31 metros quadrados de área de serviço, alpendre com garagem, emplaca sob o
nº 1356. Distando 27,00 metros da esquina mais próxima formada pela Rua Bahia e Avenida
Oscar Antonio da Costa, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Palmeira D'oeste, aos
12 de junho de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Ministério do Planejamento 
lançou em novembro de 2017 
o “Painel de Transferências 
Abertas”, uma ferramenta que 
detalha os gastos públicos. Se-
gundo o governo, o instrumen-
to disponibiliza dados sobre 
convênios; contratos de repas-
se; termos de parceria firmados 
entre a União, estados e muni-
cípios, além de organizações 
da sociedade civil; e emendas 
parlamentares.

Entre as informações que 
poderão ser encontradas estão 
dados sobre os convênios fir-
mados pela União, por meio 
dos ministérios, para a cons-
trução de unidades básicas de 
saúde, pavimentação de ruas e 
obras de saneamento.

Os dados são apresentados 
em forma de gráfico, o que, na 
avaliação do governo, facilita 
a pesquisa por parte do usuário.

De acordo com o secretário 
de Gestão do Ministério do Pla-

nejamento, Gleisson Rubin, há 
hoje cerca de R$ 7 bilhões em 
recursos ligados a convênios que 
já foram transferidos a estados e 
municípios, mas estão parados.

Segundo a diretora da As-
sociação Nacional dos Audi-
tores de Controle Externo dos 
Tribunais de Contas do Brasil 

(ANTC), Lucieni Pereira, o 
instrumento disponibilizado 
pelo governo é “bem-vindo” 
já que vai ajudar no combate 
a fraudes em convênios públi-
cos. Além disso, apontou ela, 
permite que a população faça 
o controle sobre emendas par-
lamentares.

“O parlamentar poderá ex-
plicar as emendas, que são 
legítimas, mas que precisam 
ser feitas segundo critérios ob-
jetivos. A população vai poder 
saber como o dinheiro está sen-
do aplicado e qual parlamentar 
conseguiu a liberação da emen-
da”, declarou.
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ANIVERSÁRIO SRA. ANTONIA 
CARDELIQUIO DE SOUZA

Neste mês de Junho de Sra. Antonia Cardeliquio de Souza completou 80 anos.
Mãe de 10 filhos já mora na cidade de Palmeira D’Oeste há 57 anos.

O futebol está se transforman-
do em gigantesca passarela para 
exibição de uma coleção de tatu-
agens, cortes de cabelo, piercings 
em orelhas e pescoços, na esteira 
da expansão de uma estética es-
portiva que embala os competi-
dores, motivando torcedores a 
endeusar seus ídolos não apenas 
pela qualidade técnica, mas pela 
maneira como se apresentam.

O dandismo, maneira afetada 
de uma pessoa se comportar, se 
vestir e usar adereços, exercí-
cio tradicionalmente restrito ao 
campo político estende, portan-
to, seus domínios aos campos de 
futebol. O poeta Baudelaire dizia 
que o dândi provoca “o prazer 
de espantar”. Nesses tempos de 
espetacularização dos atos coti-
dianos, pode-se acrescentar: o 
“prazer de encantar”, ou, no caso 
do futebol, oferecer algo mais 
que uma performance esportiva.

Na política, o dandismo teve 
grandes cultores, como Luis 
XIV, que passeava nos jardins 
de Versailles em um cavalo 
branco coberto de diamantes, 
ele todo vestido de púrpura. Na-
poleão mais parecia um pavão 
engalanado quando se coroou 
para receber a benção do papa 
em Notre-Dame. Hitler, treina-
do em aulas de declamação para 
agitar as massas, usando a cruz 
gamada para propagar o nazismo, 
aparecia nos comícios organiza-
dos por Goebbels depois de fazer 
a massa esperar por ele horas a 
fio. A audiência cansada tomava 
um grande susto quando aviões 
roncando desciam em rasantes, 
criando o clima para receber o 
personagem e seu séquito.

Entre nós, a arte da represen-

tação também tem sido bastante 
cultivada. Jânio Quadros dava 
ênfase à semântica usando como 
bengala uma estética escatológi-
ca: olhos esbugalhados, cabelos 
despenteados, barba por fazer, a 
imagem do desleixo pessoal com 
a caspa caindo sobre um sobre um 
paletó roto. Tirava sanduíches de 
mortadela e bananas dos bolsos, 
momento em que pontificava com 
sua retórica cheia de próclises e 
mesóclises:  “Político brasileiro 

não se dá ao respeito. Eu, não, 
desde as 6 horas da manhã estou 
caminhando pela Vila Maria e 
não comi nada. Então, com li-
cença.” Devorava os acepipes 
sob aplausos da multidão.

A atração dos políticos por 
holofotes comanda atos canhes-
tros. O Estado-Espetáculo emer-
ge com força exibindo heróis, 
salvadores da Pátria, pais dos 
pobres, redentores de margens 
sociais empobrecidas e, incrível, 

até seres que se postam ao lado 
direito do Senhor. O marechal Idi 
Amin, de Uganda, dizia conver-
sar com Deus em sonhos. Um dia, 
um jornalista quis saber com que 
frequência ocorria o papo. O sa-
gaz ditador sem titubear: “sempre 
que necessário”. Nicolas Maduro 
não disse que foi abençoado pelo 
falecido Hugo Chavez, encarnado 
em um “canarinho pequenino” 
que apareceu cantando?

Em muitas ocasiões, os limites 

da liturgia do cargo costumam 
ser rompidos. E os atores, par-
ticipando da encenação que tem 
mais a ver com estripulia circense 
e comédia farsesca, inventam 
firulas para iludir as massas.

Voltando aos campos de fute-
bol, vemos a Seleção Canarinho 
desfilando com sua coleção de 
signos. Fixemos os olhos em 
Neymar, que mais parece um 
caleidoscópio humano. Carre-
ga cerca de 40 símbolos em seu 

corpo, entre os quais tatuagens 
de tigre, âncora, diamante, cruz 
com asas, o 4 em número romano, 
coroas, clave de sol, enfim, uma 
vasta coleção que tenta expressar 
força, alegria, coragem, estabili-
dade, perfeição, independência, 
história de vida, relação com o 
divino etc. Esse aparato estético, 
em parte organizado pelo hairs-
tylist Nariko, ainda se completa 
com esgares e espasmos de dor, 
ao cair nas faltas cometidas por 
adversários (parte das quedas é 
pura representação do dândi), 
Neymar deve despertar curiosi-
dade até dos extra-terrestres que, 
segundo ufólogos, costumam 
visitar nosso planetinha azul.

O fato é que na sociedade pós-
-industrial o Estado-Espetáculo 
imprime o tom dos discursos, 
maltratando a identidade da po-
lítica, dos esportes e da cultura.

Artigo Gaudêncio Torquato

OS DÂNDIS DO FUTEBOL


