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REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL
O Velório Municipal de Ma-

rinópolis foi reformado para 
oferecer melhores condições às 
pessoas que utilizam para velar 
seus entes.

Acreditamos que essa seja uma 

maneira do executivo municipal 
mostrar respeito aos que estão no 
local em um momento tão difícil.

Segundo a administração essa 
reforma já era solicitada pela po-
pulação há muitos anos e agora 

com aval do prefeito Joaquim 
Peres a obra foi executada.

Foi realizada pintura total do 
prédio, adaptação estrutural, 
manutenção e trocas elétricas, 
além de problemas de infiltração 

corrigidos.
Agradecemos a administração 

municipal, todos os funcionários 
envolvidos e a câmara municipal 
pela parceria e luta pelo conforto 
dos munícipes de Marinópolis.

MARINÓPOLIS

A empresa Delícias do Porco 
foi visitada pelos representantes 
da Associação Comercial no dia 
18/10 para tratarem de um assun-
to que não é comum na rotina da 
entidade.

Depois de unirem forças com 
os Vereadores Vilson de Dalas e 
Tomate a Associação Comercial 
ressaltou para os proprietários 
da empresa o quanto é impor-

tante para Palmeira D’Oeste 
à permanência da empresa no 
município.

Há tempos o Vereador Vilson 
de Dalas e Tomate já tratavam 
desse assunto junto aos empre-
sários e agora, com a chegada 
da Associação Comercial, fi-
cou definido que a empresa 
FICARÁ EM PALMEIRA 
D’OESTE.

O empresa, representada pelo 
Sr.  Jefferson Sestari afirmou que 
a transferência para Fernandópo-
lis será realizada normalmente, 
contudo, devido aos pedidos 
dos Vereadores, eles irão criar 
um setor de DEFUMADOS e 
manterá as famílias trabalhando 
na empresa.

A empresa se enche de esperan-
ça com funcionários do legislativo 

que buscam somar e pensam no 
seu município em PRIMEIRO 
LUGAR.

Agradecemos a presença dos 
representantes da Associação Co-
mercial, Celso Curti e Dim Polai-
ne, Além, claro! Aos vereadores 
Vilson de Dalas e Tomate.

Palmeira D’Oeste encontrará o 
progresso com pessoas que bus-
cam somar e não diminuir.

PARCERIAS QUE CONSTROEM
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ESTRADAS RURAIS - PALMEIRA D’OESTE
SERÃO 6 QUILÔMETROS DE ESTRADA.

Mais uma vez o Prefeito Dodô 
foi pessoalmente checar o an-
damento de obras em Estradas 
Rurais.

Desta vez foi no Bairro Espirito 
Santo e serão 6 QUILÔMETROS 
DE ESTRADA. 

Os trabalhos serão acompa-
nhados pelo Fiscal da Prefeitura 
e pelo próprio prefeito durante 
as obras

Melhorias como, conservação, 
quebra de barrancos, nivelamento 
para controle do escoamento da 
água e “bigodes”, fazem parte 
das atividades realizadas pelo 
maquinário da prefeitura.

Desde o início de seus traba-
lhos o Prefeito Dodô continua 
mostrando muita preocupação 
com as estradas rurais e quem 
mora na zona rural tem observado 
máquinas trabalhando próximo 
de sua propriedade. 

Em outra oportunidade prefeito 
no disse que, pra ele “...estradas 
rurais não ligam apenas a proprie-
dade rural ao município urbano, 
mas sim, leva itens de consumo 
altamente necessários para nos-
so dia a dia, principalmente para 
nossa mesa...”

Parabenizamos o trabalho dos 
funcionários municipais coman-
dado pelo fi scal Léo, ao prefeito, 
aos vereadores, proprietários 
rurais que cedem o espaço de 
sua terra para a obra e todos os 
envolvidos que contribuem de 
alguma maneira.

PREFEITO DE SANTA FÉ DO SUL 
VISITA SÃO FRANCISCO

Por: Anderson Pimenta
O prefeito da Estância Turística 

de Santa Fé do Sul-SP, Ademir 
Maschio, esteve visitando o mu-
nicípio de São Francisco, onde 
foi recebido no Paço Municipal 
Edson Stelut (Sede da Prefei-
tura).

Oportunidade onde os prefei-
tos trocaram informações perti-
nentes à administração pública 
e sobre a gravidade nosso atual 
momento político econômico.

Prefeito Ademir, parabenizou 
o prefeito Maurício pelo bom 
trabalho que realiza cuidando da 
bela São Francisco e sua popula-
ção e fi nalizou dizendo:

“Maurício é o prefeito das 
grandes conquistas, foi o prefeito 
da região que mais conquistou 
juntos aos governos estadual e 
federal. Aproveito para convi-

região. O Maschio é o prefeito 
das inovações, das grandes trans-
formações” (Prefeito Maurício). 

O prefeito Maurício, confi rmou 
presença na inauguração da deco-
ração natalina de Santa Fé do Sul 
e retribuiu o convite convidando 
o prefeito Ademir Maschio para 
prestigiar com sua presença no 1º 
Moto Rock in São Francisco que 
acontecerá nos dias 13, 14 e 15 
de dezembro desse ano de 2019. 

Foto: Foto: Maurício Honó-
rio de Carvalho (prefeito de São 
Francisco) e Ademir Maschio 
(prefeito da Estância Turística 
de Santa Fé do Sul).

PREFEITURA DO MUNICÍ-
PIO DE SÃO FRANCISCO SP.

Visite nosso site: http://saofran-
cisco.sp.gov.br/

GOVERNO DO POVO - CI-
DADE FELIZ 

dar toda São Francisco e região 
para a inauguração da decoração 
natalina da nossa Estância Tu-
rística de Santa Fé do Sul que 
acontecerá no dia 15 de novem-
bro próximo” (Prefeito Ademir).  

Por sua vez o prefeito Maurício 
Honório de Carvalho, disse:

 “A população de Santa Fé do 
Sul está de parabéns por eleger o 
Ademir Maschio para prefeito, 
foi um avanço, surge aqui uma 
nova liderança regional que 
poderá fazer muito não só pela 
Estância Turística de Santa Fé 
do Sul, mas sim por toda nossa 
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Nesta última sexta-feira 27/09/2019 tivemos a tradicio-
nal Tarde Sertaneja de Palmeira D’Oeste onde diferentes 
municípios se encontram em nosso centro cultural para 
cantar e se divertir. O prefeito Dodô participou dando 

abertura ao evento e a coordenadora do CRAS Marcela 
narrou todo o conteúdo. A primeira Dama Andréa presti-
giou e permaneceu durante todo o evento. Tanto para quem 
assiste quanto para quem participa o evento é realmente 

emocionante e contagiante. Fica muito mais fácil entender 
a expressão “Melhor Idade” quando vemos os sorrisos nos 
rostos dos presentes. Nestes eventos a professora Priscila 
resgata junto aos idosos a trajetória do musica sertaneja 

de forma cantada. Parabenizamos a todos os funcionários 
que participam e colaboram de alguma forma!

Confi ram algumas fotos dessa maravilhosa tarde ser-
taneja.

TARDE SERTANEJA PALMEIRA D’OESTE

DALAS - AÇÕES DE 
COMBATE AO COVID-19
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e varejo. Venha conferir!

Foi assinado em São Paulo 
Convênio para recapeamento 
TOTAL da prainha de Dalas e de 
mais 4 ruas do Distrito de Dalas.

Na ocasião estavam Prefeito Pe-
zão Montanari, Deputado Estadual 
Paulo Corrêa Júnior e o Presidente 
do Patriotas, Adilson Barroso.

A Prainha de Dalas e o Distrito 
de Dalas estavam precisando 
desse Recap e o Prefeito Pezão 
não mediu esforços para tal 
emenda.

O Vereador Vilson de Dalas 
nos passou que feitos como este 
estão ligados ao esforço conjun-
to do Prefeito Pezão, do Vice 
Dodô e todos os Vereadores.

A pavimentação asfáltica, 
como qualquer estrutura, sofre 
desgastes causados por fenôme-
nos climáticos, ação do tempo e, 
claro, pela própria rodagem de 
veículos. Torna-se necessária, 
periodicamente, a realização de 
serviços visando a conservação 
ou o reparo da malha de asfalto.

Normalmente, antes de qual-
quer intervenção, faz-se estu-
do da condição do pavimento, 
sempre precedido de duas ava-

liações, uma funcional e outra 
estrutural. O objetivo destas 
análises é a coleta de dados da 
condição da superfície pavimen-
tada para que sejam defi nidas 
as opções de restauração apro-
priadas.

Numa avaliação funcional, 
é observado se a área de roda-
gem apresenta trincos, racha-

duras, deformações defi nitivas 
ou superfi ciais. Em relação à 
estrutura, observa-se possíveis 
defl exões na superfície sob car-
ga ou a presença de bacias de 
deformação.

Na correção de defeitos fun-
cionais são empregados alguns 
tipos de revestimento, como 
lama asfáltica, com selagem de 

trincas e rejuvenescimento, tra-
tamento superfi cial simples ou 
duplo, que restaura a aderência 
superfi cial, microrrevestimento 
asfáltico, para minimizar con-
dição abrasiva acentuada, entre 
outros produtos e técnicas.

Parabéns a todos os envolvi-
dos! Principalmente a população 
de Dalas e Prainha de Dalas.

DALAS E PRAINHA DE DALAS

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO ASSINA DOIS 
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O prefeito Maurício Honório 
de Carvalho esteve na capital 
São Paulo nessa terça-feira 03/
julho/2018 de Solidariedade do 
Governo do Estado de São Pau-
lo para assinatura do convênio 
Artesão.

O convênio Artesão tem por 
oferecer gratuitamente cursos 
de qualifi cação profi ssional 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade e que buscam 
uma recolocação no mercado 
de trabalho

O vice-prefeito José Yone-
zawa o Issau, acompanhou o 
prefeito Maurício nessa viagem.

Já de retorno à São Francisco 
na quarta-feira 04/julho/2018 
o prefeito Maurício recebeu 
um uma ligação telefônica da 
Secretaria de Habitação do Go-
verno do Estado, onde deveria 
estar de regresso à capital na 
quinta-feira dia 05/julho/2018 
para assinatura de um impor-

tante convênio.
Assim sendo o prefeito Maurício 

em um “bate-volta”, rapidamente 
retornou à São Paulo onde esteve 
na Secretaria da Habitação do Es-
tado de São Paulo e na presença do 
secretário Paulo Cesar Matheus da 
Silva, assinou um convênio no va-
lor de R$174.814,46 (cento setenta 
e quatro mil, oitocentos e quatorze 
reais e quarenta e seis centavo) 
para a construção de uma praça 
no Conjunto Habitacional José 
Honório de Carvalho “COHAB 
ZÉ HONÓRIO” a praça levará o 
nome de Praça da Bíblia.

Vale lembrar que esse convênio 
tem a participação do deputado 
estadual Orlando Bolçone e do 
ex-prefeito de São José do Rio 
Preto Valdomiro Lopes.

Por: Anderson Pimenta 
PREFEITURA DO MUNICÍ-

PIO DE SÃO FRANCISCO SP.
GOVERNO DO POVO – CI-

DADE FELIZ
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O campeonato regional de fut-
sal, tradicionalmente realizado 
em Palmeira D’Oeste no meio 
do ano trouxe junto contigo uma 
homenagem especial para uma 
pessoa muito especial, o Senhor 
Reinaldo Castellani.

O troféu Dim Castellani, faz re-
ferência a uma pessoa que dedicou 
muito dos seus esforços ao espor-
te. Por isso, o Professor Floriano, 
Secretário de Esporte, não pensou 
duas vezes ao realizar a homenagem 
ao Senhor Reinaldo Castellani. A 
família esteve presente durante o 
torneio e também fez uma nota de 
agradecimento. Oito equipes dis-
putaram o prêmio de R$ 4.000,00 
além to troféu de 1º lugar e elas são:

Campeonato Regional de Futsal – Palmeira D’Oeste 2018

# PALMEIRA D’OESTE 
(Time 1) - # Sorveteria Saborosa 
(Time 2 de Palmeira D’Oeste)

# Santa Fé do Sul - # Parana-
íba - # Selvíria - # Nova Canaã 
- # Pereira Barreto e # General 

Salgado
Em dois grupos com 4 times, 

todos se enfrentaram em suas 

chaves e os classifi cados foram 
direto para semifi nal. A grande 
fi nal foi disputada pelos times 

de Santa Fé e Paraní-
ba, onde a equipe de 
Santa Fé levou a me-
lhor.

Parabenizamos a 
todos os times pelo 
comportamento em 
campo, pela arbi-
tragem que mandou 
super bem, ao pro-
fessor Floriano (Tio 
Girão) pela organi-
zação do campeo-
nato e pela homena-
gem. Agradecemos 
também ao Prefeito, 

sempre solícito aos torneios es-
portivos de Palmeira D’Oeste, ao 
Vice Dodô e todos os Vereadores.
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EM #LIVE DO DETRAN/SP, MÉDICO DO HC DÁ 
DICAS DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS

Marcelo Rosa de Rezende afirma que a maioria das mortes no trânsito é resultado do comportamento imprudente
O médico Marcelo Rosa de Re-

zende, do Instituto de Ortopedia 
e Traumatologia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São 
Paulo (USP), não tem dúvi-
das: as mortes e lesões graves 
sofridas pelos motociclistas 
são resultado, na maior parte 
dos casos, do comportamento 
irresponsável no trânsito.

Motociclista, Rezende par-
ticipou nesta terça-feira (24) 
da #live organizada pelo De-
tran.SP sobre como conduzir 
uma moto em segurança. Foi 
a última transmissão feita 
pelo Facebook da série rea-
lizada pelo órgão em parceria 
com o Hospital das Clínicas 
acerca de saúde no trânsito.

“O comportamento mais 
grave de um motociclista é 

não entender o veículo que 
está usando. A moto é um ve-
ículo bom, ágil, econômico, 
que ajuda muito no transpor-
te nas grandes cidades. Mas 
é preciso saber que se trata 
de um mecanismo extrema-
mente frágil”, diz.

No Estado de São Paulo, 
34% das vítimas de trânsito 
são motociclistas, de acordo 
com dados do Infosiga SP, 
sistema de dados do Governo 
de São Paulo que traz men-
salmente informações sobre 
acidentes.

Nas conversas do dia a dia 
com pacientes vítimas de 
traumas graves, Rezende diz 
perceber que muitos não têm 
noção a respeito dos compor-
tamentos imprudentes que 
adotam.  Segundo ele, prati-

dicina da USP e citada pelo 
especialista durante a #live, 
os homens (92%) com idade 
média de 30 anos são as prin-
cipais vítimas de acidentes 
com motocicletas.

“O jovem tem um ímpeto 
maior, quer mostrar as habili-
dades, mas é preciso lembrar 
que moto não é para isso. No 
trânsito, é preciso dirigir de 
uma forma absolutamente 
segura”, defende.  

Principais traumas e lesões
Na cidade de São Paulo, 

onde os motociclistas utili-
zam os corredores de trânsi-
to, são comuns as colisões 
laterais, em que os membros 
inferiores são atingidos. De 
acordo com Rezende, o HC 
recebe muitas vítimas de fra-
turas expostas nos membros 

inferiores e são frequentes as 
amputações.

Outra situação comum é 
a projeção do motociclis-
ta, o que causa traumas nos 
membros superiores, fraturas 
graves, lesões na coluna e 
traumas crânio-encefálicos. 
“Infelizmente, os maiores 
doadores de órgãos são os 
motociclistas. É uma estatís-
tica muito triste”, lamenta.

Motociclistas vítimas de 
acidentes costumam ficar 
longos períodos internados 
em recuperação. A pesquisa feita 
USP mostra que, do total de en-
trevistados, apenas 20% tiveram 
alta após antes de seis meses de 
internação e 80% permaneciam 
em tratamento, com limitações 
funcionais e sequelas (30% delas 
definitivas).

camente todos afirmam que 
não provocaram os acidentes.

Entre os principais com-
portamentos imprudentes, 
o médico destaca o excesso 
de velocidade como o mais 
perigoso. E nesse contexto, 
os entregadores de comida in-
tegram um grupo de alto ris-

co, segundo Rezende. “Eles 
deveriam cumprir um tempo 
mínimo nos trajetos, sem se 
arriscar tanto.”

Juventude
De acordo com a pesquisa 

“Causas de Acidentes com 
Motociclistas”, realizada em 
2013 pela Faculdade de Me-

O que há de especial no Templo da 
Boa Vontade (TBV)? Por que o local 
atrai gente de tantas partes do Brasil 
e do mundo? Situado no coração 
do Brasil, o Templo da Paz, como 
também é conhecido, é um ícone 
místico e espaço dedicado à Espiri-
tualidade Ecumênica. Suas portas 
permanecem abertas dia e noite para 
atender peregrinos e visitantes em 
busca de um local para orar ou me-
ditar livremente, conforme a crença 
de cada um. Segundo dados oficiais 
da Secretaria de Estado de Turis-
mo do Distrito Federal (Setur-DF), 
anualmente, mais de um milhão de 
pessoas visitam o monumento.

Conectando com boas energias
No TBV, o sentimento de paz é 

todo o tempo lembrado pelas pessoas 
que frequentam o local. É comum os 
peregrinos surpreenderem-se a cada 
ambiente visitado. Em 2013, por 
exemplo, a guitarrista Bibi McGill, 
da equipe da cantora norte-america-
na Beyoncé, aproveitando a agenda 
de shows da artista no Brasil, esteve 
na Pirâmide da Paz: “É exatamente 
o que precisava para trazer paz para 
minha vida, para trazer purificação e 
um pouco de cura e tranquilidade. Ao 
caminhar na parte escura [da espiral, 
na Nave do TBV], fiquei pensando 
no meu crescimento, do que quero 
me libertar, em que quero mudar. Ao 
chegar no centro, conectei-me com 
a energia do Céu, com a energia da 
Terra, e trouxe isso para o meu cora-
ção. Depois, caminhei na parte clara, 
saindo da espiral mais leve e muito 
conectada” declarou a guitarrista, 
que postou várias fotos da visita em 
sua conta nas redes sociais.

Outros integrantes da equipe de 
Beyoncé acompanharam Bibi na 
visita ao monumento. O cinegrafista 

Templo da Boa Vontade — uma energia extraordinária que ultrapassa fronteiras
para montar um espaço semelhante 
na casa dela.

“O Mistério de Deus Revelado”
A Pirâmide das Almas Benditas 

também recebeu a visita do músico, 
cantor e compositor Robert Plant, 
que foi vocalista da banda britânica 
Led Zeppelin. Considerado um dos 
grandes astros do rock, Plant foi ao 
Templo da Boa Vontade para meditar 
antes de uma apresentação na capital 
federal. Ele estava acompanhado 
por produtores e integrantes de seu 
atual grupo, The Sensational Space 
Shifters. Na ocasião, afirmou que 
muito ouviu falar da Pirâmide da 
Paz, por isso fez questão de conhe-
cer o monumento na primeira visita 
dele à capital do Brasil. No TBV, o 
cantor percorreu todos os ambientes 
e, diante da Mandala, repetiu o ritual 
dos peregrinos, estendendo as mãos 
à frente da obra, para refletir e orar. 
Utilizando a câmera do celular, o ro-
queiro fotografou a inscrição situada 
no Salão Nobre que traz este pensa-
mento do fundador do TBV, José de 
Paiva Netto: “Se há noite escura, 
também existe manhã radiante”. 

Depois de caminhar pela espiral e 
observar o Cristal Sagrado, o cantor 
destacou a qualidade da música am-
biente da Nave do TBV, que favorece 
a meditação. Naquele instante, os 
peregrinos ouviam as composições 
do Oratório O Mistério de Deus Re-
velado, de autoria do compositor 
Paiva Netto. Sabendo disso, Plant 
perguntou, então, como conseguiria 
aquele CD. Em seguida, com o disco 
em mãos, simpaticamente brincou: 
“Posso tocá-las no meu show?”.

Sonho que se tornou realidade
O fundador da Legião da Boa 

Vontade (LBV), Alziro Zarur (1914-
1979), sonhou um dia erguer um 

Douglas Porter, a trompetista Crystal 
Ravél Torres e o fotógrafo Robin 
Harper percorreram os ambientes e 
registraram imagens. Todos se mos-
traram fascinados com a referência 
à Espiritualidade Ecumênica em um 
local onde pessoas de todas as classes 
sociais, etnias, religiões e filosofias 
de vida são recebidas de braços aber-
tos. Na opinião de Crystal Torres, 
que, por conta da profissão, já viajou 
por muitos países, é possível sentir no 
Templo da Boa Vontade uma energia 
extraordinária. Segundo ela, a expe-
riência deixou uma forte impressão. 

“O Templo [da Boa Vontade] é mui-
to mágico, muito espiritual. É um 
lugar lindo para visitar, alcançar o 
equilíbrio e reorientar-se espiritual-
mente. Gostei muito do encontro de 
ideologias e de culturas religiosas, 
porque, no final das contas, Deus é 
Amor. A maior lição que eu aprendi 
é que não importa onde você está, 
Deus é Amor, pois Deus se expressa 
das mais diferentes formas. É muito 
bonito ver tudo isso presente em um 
único lugar.” A visita ao TBV foi tão 
marcante, que Crystal resolveu bus-
car inspiração na ambiência do lugar 

templo do ecumenismo, aberto a 
todas as pessoas que buscassem paz 
e um encontro consigo mesmas e 
com a espiritualidade. Em vida, o 
saudoso jornalista, radialista e poeta 
carioca anunciou o elevado propó-
sito de construir o Templo da Boa 
Vontade na capital do Brasil. Seu 
fiel sucessor, o jornalista, radialista 
e escritor José de Paiva Netto, não 
economizou esforços para concre-
tizar esse ideal. Em 1985, durante 
memorável congresso legionário 
dedicado às mulheres, em Belo Ho-
rizonte/MG, convocou o povo, que 
prontamente atendeu ao chamado. 
“Promessa que o nosso amigo (Za-
rur) fez é uma promessa nossa. Ele 
disse que a LBV daria ao Brasil um 
templo onde as pessoas realmente 
confraternizariam. Para construí-lo, 
nossa principal ferramenta será a Fé 
Realizante, e essa Fé os legionários, 
principalmente as mulheres, têm so-

bejamente...”, afirmou Paiva Netto.
Há 30 anos, o Templo da Boa Von-

tade cumpre o papel de acolher todos 
que, nos desafios da vida, precisam 
de um momento de reflexão. “Se há 
necessidade de um teto para as pessoas 
se protegerem das intempéries atmos-
féricas, urgente se faz um local que as 
abrigue das tormentas do sentimento, 
esquecidas as suas diferenças religio-
sas, ideológicas, políticas, econômicas, 
de modo a se refazerem espiritualmen-
te, descansando das procelas íntimas. 
Todo mundo tem uma dor que não con-
ta a ninguém, desde o mais poderoso ao 
mais simples dos homens, até mesmo 
os Irmãos ateus”, destaca o fundador 
do Templo do Ecumenismo Divino.

Participe das comemorações dos 
30 anos do Templo da Boa Vontade!

Quadra 915 Sul — Brasília/DF — 
Confira a programação acessando: 
www.amigosdotbv.org.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
Processo nº009 - 13/09/2019
Ref. Aposentadoria Especial
Interessado: ADELSON MARIANO DE BRITO

Decisão        
 

ADELSON MARIANO DE BRITO, já qualificado nos autos, 
pleiteou sua Aposentadoria Especial, uma vez que o requerente 
apresentou todos os documentos comprobatórios da condição 
de segurado o que corroborou para a concessão do beneficio.

 
processo está devidamente autuado com os documentos 

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

É o relatório.

Decido. A Aposentadoria Especial é procedente visto que está 
devidamente comprovado pelos documentos constantes nos 
autos que o servidor completou todos os requisitos necessários, 
fazendo jus ao benefício com proventos proporcionais , estando 
assim de acordo com o disposto na Lei Complementar Municipal 
nº. 05/2012.

 
Publique. Registre. Intime-se
           
D’ Oeste, (SP), 13 de Setembro de 2019.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   
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AB}>ĤD�AD�_H?�D�AD�_HB̂BPQB�BA]Q?\I�?_HB̂BPQB�HB̂_D̂Q?O�=�D�̂BPAD�}DPQB̂Q?A?�?�?��DI�D�H!>�̂BH#�
}DP̂]ABH?AD�HBEB\I�}?̂D�BF�	>B�̂BH#�PDFB?AD�}>H?ADH�B̂_B}]?\O�7BH#�D�_HB̂BPQB�BA]Q?\I�_DH�B"QH?QDI�
?�]"?AD�B�_>G\]}?AD�P?��DHF?�A?�\B]O�NYyY��Y.�O�1?AD�B�_?̂̂?AD�PB̂Q?�}]A?AB�AB�3?\FB]H?�
16DB̂QBI�?D̂�TS�AB�̂BQBFGHD�AB�TUM%O

y(|C��N�(�Y��.NYy(�y.�.�Yd��N���N(������(��yY�d�.�tt��t{&uxx���
|(N�(����.�*����)(�'��Y�����y.��.�Y

fls. 260

Es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 c
óp

ia
 d

o 
or

ig
in

al
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 R
AF

AE
L 

SA
LO

M
AO

 O
LI

VE
IR

A.
 P

ar
a 

ac
es

sa
r o

s 
au

to
s 

pr
oc

es
su

ai
s,

 a
ce

ss
e 

o 
si

te
 h

ttp
s:

//e
sa

j.t
js

p.
ju

s.
br

/e
sa

j, 
in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 
10

01
67

9-
13

.2
01

8.
8.

26
.0

41
4 

e 
o 

có
di

go
 6

23
08

34
. 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 c
óp

ia
 d

o 
or

ig
in

al
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 R
AF

AE
L 

SA
LO

M
AO

 O
LI

VE
IR

A.
 P

ar
a 

ac
es

sa
r o

s 
au

to
s 

pr
oc

es
su

ai
s,

 a
ce

ss
e 

o 
si

te
 h

ttp
s:

//e
sa

j.t
js

p.
ju

s.
br

/e
sa

j, 
in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 
00

00
88

2-
59

.2
01

5.
8.

26
.0

41
4 

e 
o 

có
di

go
 B

I0
00

00
00

7L
6Q

. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA ÚNICAVARA ÚNICARUA XV DE NOVEMBRO, 4871VARA 
ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICACOMARCA 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 Físico nº: 0000882-59.2015.8.26.0414 - Ordem 619/2015
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA

Justiça Gratuita

Vara ÚnicaVara Única
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0000882-59.2015.8.26.0414

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, etc.

FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando o imóvel denominado parte do lote 12 da quadra 22, situado com frente 
para a Rua Rio de Janeiro, medindo 10 metros de frente e fundos por 14,5 metros na linha da 
frente aos fundos, contendo como benfeitoria uma casa de alvenaria de tijolos coberta com telhas 
romanas e telhas onduladas, com 108,74 m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, área 
de serviço, alpendre com garagem, devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal de São 
Francisco sob nº 000296-00, e registrado no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Palmeira d'Oeste sob nº 5819, tendo em face do arrolamento de bens deixados pelos falecimentos 
de Alcides do Amaral Mendonça e Anna Odette Siqueira de Mendonça, passado a ser tão somente 
do herdeiro Alcides do Amaral Mendonça e sua esposa Rita Miriam Berto do Amaral Mendonça. 
A autora ajuizou a ação alegando posse mansa e pacífica há quase 23 anos, portanto 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 16 de março de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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3S���~3$.-�~���-����~��-i3��3�̂ �~-���̂ S�-������H��3~-�/-���-=���-�

-i3��3�̂ �~-���̂ S�-����/�-
���-�S��y}}}�����z�z}y����z��}�y���1\4]�22T��Cb�\D]�FG�6bMGbVI�

FD�@DMD�AUb�DN�FI��hjh�mn�/ruqnljr�~�-nxonN�7cVDFI�FG�<�I�8DCaIN�6M\D]T�5D�DGa�<DaIK�I�1abJGbMDN�UD�

�IMKD�FD�9GbN�GV�T��̂ ���̂ =���DIc��CG�I�dMGcGUVG�GFbVDa�JbMGK�IC�FGaG��IU G�bKGUVI�VbJGMGK��CGN�dIM�

cGUVGU�D�dMI�GMbFD�GK�ZO!RY!YZRQN�VMDUcbVDFD�GK�fCa�DFI�GK�Z̀!ZY!YZRQN��Ib�FG�MGVDFD�D�3S���~3$.-�

FG��IM�G�FG�1abJGbMD�FIc�<DUVIcN�LMDcbaGbMIN�Jb"JIN�DdIcGUVDFIN�dIMVDFIM�FI�FI�CKGUVI�FG�bFGUVbFDFG�5��U��
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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

Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

“Amarás o teu próximo como a ti mesmo”
Refletindo sobre a socieda-

de em que vivemos, podemos 
concluir que estamos passando 
por grandes desafios sociais e 
religiosos. O ser humano está se 
tornado totalmente indiferente 
com o próximo. Mas, quem é 
o nosso próximo? Essa mesma 
pergunta um doutor da lei a fez 
a Jesus.

Jesus respondeu-lhe usando 
uma simples parábola, a do “Bom 
Samaritano”, para explicar quem 
é o próximo. Um homem que 
descia de Jerusalém para Jericó 
e caiu nas mãos de assaltantes 
que lhe arrancaram tudo, espan-
caram-no e o deixaram ferido. 
Passou um sacerdote, viu aquele 
homem caído e seguiu adiante 
por outro lado do caminho. As-
sim também um levita. Por fim, 
passou um samaritano, viu aquele 
homem caído, teve compaixão e 
ajudo-o, cuidando de suas feridas 
(cf. Lc 10, 29-37).

A pergunta que parece óbvia, 
“quem é o meu próximo? ”, Jesus 
no-la apresenta de forma diferen-
te: como nós fazermos próximos 
de nossos irmãos e irmãs? Nós 
todos, sobretudo as novas gera-
ções, excessivamente envolvidas 
com as novas tecnologias, esta-
mos tendo sensibilidade uns para 

com os outros e construindo uma 
coexistência saudável?

Podemos levantar muitas per-
guntas e ter bons ideais, mas é ne-
cessário agir, estar junto e cuidar, 
ou melhor, se colocar a lavar os 
pés uns dos outros (cf. Jo 13, 14), 
seguindo o exemplo de Cristo. A 
Campanha da Fraternidade deste 
ano, vem nos mostrar caminhos 
para vivermos a caridade de forma 
mais coletiva, tendo como tema as 
“Políticas Públicas”. Como cida-
dãos que somos, temos que estar a 
serviço da coletividade, seguindo 
o exemplo do “Bom Samaritano”.

Com o Sínodo para a Amazô-
nia, convocado pelo Papa Fran-
cisco, que está ocorrendo de 6 a 
27 deste mês, a Igreja Católica 
está dando um belo exemplo 
de atenção aos povos sofridos 
da Amazônia. Este Sínodo tem 
como objetivo olhar para nos-
sos irmãos e irmãs que acabam 
vivendo sem dignidade e que 
precisam de cuidados e, assim, 
valorizar as culturas indígenas e 
de outros povos que ali vivem, 
que se sentes excluídos da so-
ciedade; e olhar também para o 
nosso meio ambiente, que está 
sendo degradado. 

Por isso, o Sínodo está tratando 
a Amazônia sob o ponto de vista 

da ecologia integral. Que este Sí-
nodo possa nos ajudar a ter um 
novo olhar com relação aos nossos 
irmãos e irmãs da Amazônia, a 
exemplo do “Bom Samaritano”, 
e assim podemos honrar o manda-
mento que Cristo nos deixou: amar 
o próximo com a nós mesmos.

Jesus conclui a parábola di-
zendo ao doutor da lei: “Qual 
dos três, em tua opinião, foi o 
próximo do homem que caiu 
nas mãos dos assaltantes? Ele 
respondeu: Aquele que usou 
de misericórdia para com ele; 
Jesus então lhe disse: ‘Vai, e 

também tu, faze o mesmo’” (Lc 
10, 36-37). 

Portanto, precisamos olhar o 
nosso próximo com caridade e 
esperança, para podermos ter um 
bom futuro, seguindo exemplo 
do “Bom Samaritano” que aju-
dou aquele irmão caído à beira 
do caminho, pois precisamos ser 
“misericordiosos como Deus Pai 
é misericordioso” (Lc 6, 36). 

André Aparecido Matanovich
Seminarista e estudante de 

Teologia da Diocese de Jales 
17/10/2019.

STF, TÓFFOLI E A PRISÃO EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA

Se nada mudar, o Supremo 
Tribunal Federal deverá decidir 
nesta quinta-feira (17) sobre a 
prisão (ou não) dos condenados 
em segunda instância. A definição 
poderá alterar a jurisprudência 
e levar à libertação de 170 mil 
condenados nesta situação em 
todo o país. Porém, o grande 
indutor dessa mobilização é o 
ex-presidente Lula, preso des-
de 7 de abril do ano passado em 
função da condenação no caso 
do apartamento triplex do Gua-
rujá, em que foi apenado pela 13ª 
Vara Federal de Curitiba, cuja 
sentença teve confirmação no 
TFR-4 (4º Tribunal Federal de 
Recursos). É decisão intrincada, 
já que os cinco ministros tidos 
como “garantistas” da presunção 
de inocência (Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski, Marco 
Aurélio Mello, Celso de Mello 
e Rosa Weber) devem votar pela 
não execução da sentença nesse 
nível do processo, enquanto ou-
tros cinco (Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin, Luiz Fux, Luís 
Barroso e Cármen Lúcia) conti-
nuarão defendendo a prisão dos 
réus assim que se decide o recur-
so de segunda instância. Assim, 
ficará nas mãos do presidente da 

corte, Dias Toffoli, o solitário e 
importante voto de desempate.

O veredito de Toffoli ganha im-
portância e visibilidade. Existem 
abalizadas opiniões tanto para um 
quanto ao outro lado da questão. 
A suprema corte e seus ministros 
sofrem severo ataque e pressões 
de todos os lados. As redes so-
ciais, nova e influente tribuna da 
sociedade, trazem pronunciamen-
tos que vão desde a defesa contra 
ou a favor até a temerária inter-
venção militar com o fechamento 
do STF e, também, do Congresso 
Nacional. O momento exige mui-
ta reflexão e grandeza. O melhor 
é fortalecer e manter respeitáveis 

as instituições em vez de bani-las. 
Assim preceitua a democracia.

Apesar de sua reconhecida 
notoriedade no cenário nacional, 
Lula não deveria ser o motivador 
de um quadro crítico como esse. 
Qualquer decisão – que o bene-
ficie ou penalize – merecerá as 
críticas dos divergentes; a crítica 
é garantida, vindo de um lado ou 
do outro. Logo, o que se espera 
das autoridades e dos poderes é 
serenidade e até uma certa dose 
de patriotismo. Que os ministros 
do STF, ao decidirem a questão 
mirem exclusivamente o viés da 
justiça efetiva e, sem se preocupar 
que sejam os diretos beneficiados 

ou prejudicados, decidam pelo que 
for melhor ao país e sirva à efetiva 
prática da Justiça.

Uns pregam o direito de o réu 
defender-se em liberdade até a 
condenação transitada em julga-
do. Outros advertem que isso leva 
à impunidade dos que têm dinhei-
ro para pagar bons advogados e 
abusar de recursos protelatórios. 
Aí reside o problema. Que Deus 
ilumine os responsáveis pela de-
cisão e todos pensem exclusiva-
mente no País, jamais em réus, 
interesses ou ideologias...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

Nesta última semana a Se-
cretaria de Saúde de Palmeira 
D’Oeste e a SABESP realiza-
ram uma lavagem especial com 
hipoclorito de sódio no distrito 

de Dalas em diversos pontos 
estratégicos em combate ao 
covid-19.

Mais uma parceria de sucesso 
entre Prefeitura e SABESP.

Queremos agradecer a coope-
ração de todos e em especial ao 
Edson, conhecido como “Edson 
da Quadra” que participou de 
todo processo de desinfecção

Estamos desenvolvendo di-
ferentes frentes de trabalho ao 
coronavírus e não iremos parar 
neste sentido até que estejamos 
seguros.

Ao lançar o Plano Safra 
2020/2021, nesta quarta-feira (17), 
a ministra da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tereza Cristina, 
destacou o papel fundamental da 
agropecuária para o Brasil e para o 
mundo, especialmente neste mo-
mento de pandemia.

“A agropecuária é uma atividade 
nobre. Acredito que agora, depois 
de enfrentarmos essa pandemia, 
nós, brasileiros, saberemos valori-
zar mais quem está no campo e faz 
chegar à nossa mesa comida farta 
e de qualidade”, disse.

Veja o hotsite do Plano Safra: 
https://www.gov.br/agricultura/
pt-br/plano-safra

A ministra explicou que o Pla-
no Safra é focado nos pequenos 
e médios produtores, que são os 
que mais precisam do suporte do 
Governo Federal. Ela também 
observou que a agropecuária cres-
ceu 1,9% no primeiro trimestre de 
2020, enquanto outros setores so-
freram retração. Além de abastecer 
o mercado interno, o agro exportou 
17,5% a mais em relação ao mesmo 
período de 2019.

“Esse cenário nos dá a convicção 
de que a agropecuária brasileira será 
um dos principais motores da reto-
mada econômica após a Covid-19, 
que impôs uma situação dramática, 
nunca vista, em esfera global. Pre-
cisamos de esperança e otimismo 
para superarmos tudo isso e é nesse 
espírito que lançamos hoje o Plano 
Safra 2020-2021”, avaliou.

Confira o discurso da ministra 
Tereza Cristina:

Presidente Jair Bolsonaro, co-
legas de governo, do Congresso, 
do agro, equipe do Mapa, meus 
queridos amigos e amigas,

Muito boa tarde a todos,
Este é sempre um dia muito es-

pecial para nós, o dia em que todos 

os anos nos reunimos para lançar 
o Plano Safra. Neste momento de-
safiador, pelo qual ainda passam 
o Brasil e o mundo, se torna ainda 
mais importante garantir a nossa 
próxima colheita, para que conti-
nuemos a bater recorde de produção 
de alimentos.

Em meio a tantas adversidades, 
temos de agradecer por conseguir 
manter a oferta de alimentos, em 
quantidade e qualidade, nas Ceasas, 
supermercados e feiras. Graças ao 
trabalho do agro, setor que sempre 
contou com o apoio total do presi-
dente Jair Bolsonaro, e das áreas 
de transporte e logística, ministro 
Tarcísio, mantivemos o abasteci-
mento em todo o país e honramos 
os compromissos com nossos par-
ceiros comerciais.

Eu não me canso de dizer, e vou 
repetir hoje, que a agropecuária 
é uma atividade nobre. Acredito 
que agora, depois de enfrentarmos 
essa pandemia, nós, brasileiros, 
saberemos valorizar mais quem 
está no campo e faz chegar à nossa 
mesa comida farta e de qualidade.

Semear, plantar, cuidar, esperar 
florescer e enfim colher os frutos da 
terra é e sempre será algo essencial 
e belo. Uma atividade totalmente 
ligada à natureza só pode ter como 
caminho a busca da sustentabili-
dade. O incentivo à produção sus-
tentável tem destaque neste Plano 
Safra, que vem com mais recursos 
e melhores condições de financia-
mento, a juros mais baixos.

Mais uma vez focado nos peque-
nos e médios produtores, que são 
os que mais precisam do suporte 
do governo federal, o Plano Safra 
2020-2021 contará com R$ 236,3 
bilhões, um aumento de R$ 13,5 
bilhões em relação a 2019-2020.

Desse total, R$ 179,4 bilhões são 
para custeio e comercialização. E 

R$ 57 bilhões para investimentos 
nas diversas setores produtivos. 
São valores que foram corrigidos 
muito acima da inflação do período.

Destaco que 65% do crédito rural 
serão aplicados a taxas de juros con-
troladas. Os pequenos produtores 
rurais terão R$ 33 bilhões para fi-
nanciamento do Pronaf e os médios 
produtores rurais R$ 33,1 bilhões, 
por meio do Pronamp.

Para os produtores da agricultura 
familiar, os juros serão de 2,75% e 
4,0% ao ano, os menores do Plano 
Safra. Como prometido, graças 
ao sucesso observado desde o ano 
passado, ampliamos para R$1,3 
bilhão a subvenção ao prêmio do 
seguro rural, um acréscimo de 30% 
no valor.

Destacamos ainda que o Plano 
Safra 2020/21 mantém recursos – 
R$ 500 milhões – para o também 
bem-sucedido programa de cons-
trução e reforma de casas rurais.

Os investimentos cresceram em 
média 29% em inovação tecnoló-
gica, armazenagem, irrigação, agri-
cultura e pecuária de baixa emissão 
de carbono.

O Plano Safra fortalece ainda 
a pesca comercial, financiando 
aquisição de equipamentos e in-
fraestrutura, o armazenamento e o 
transporte de pescado.

O esforço do governo Jair Bol-
sonaro para viabilizar esse Plano 
Safra é um reconhecimento às con-
quistas e ao potencial do setor que 
está pronto para contribuir para a 
retomada econômica. Destacamos 
as boas previsões para este ano: um 
aumento da área plantada e a colhei-
ta de safra recorde de grãos, estima-
da em 250,5 milhões de toneladas 
(3,5% superior à safra anterior). É 
importante frisar ainda que a con-
tratação de crédito rural na safra 
passada foi a maior já verificada, 

somando R$ 207 bilhões.
Observamos que, no primeiro 

trimestre de 2020, enquanto ou-
tros setores sofreram retração, a 
agropecuária cresceu 1,9%. Além 
de abastecer o mercado interno, o 
agro exportou 17,5% a mais em 
relação ao mesmo período de 2019, 
gerando ganhos para a balança co-
mercial e preservando empregos e 
renda para os brasileiros.

Esse cenário, presidente, nos dá 
a convicção de que a agropecuária 
brasileira será um dos principais 
motores da retomada econômica 
após a Covid-19, que impôs uma 
situação dramática, nunca vista, 
em esfera global. Precisamos de 
esperança e otimismo para supe-
rarmos tudo isso e é nesse espírito 
que lançamos hoje o Plano Safra 
2020-2021.

Como no ano passado, devo agra-
decimentos a muita gente! Em espe-
cial, ao ministro Paulo Guedes, ao 
presidente do Banco Central, Ro-
berto Campos Neto, e ao presidente 
do BNDES, Gustavo Montezano. 
Gostaria de agradecer muitíssimo 
ao presidente do Banco do Brasil, 
Rubem Novaes, pelo apoio e parce-
ria. O BB desembolsou na safra que 
estamos encerrando R$ 90 bilhões 
em crédito para produtores, coope-
rativas e empresas do agronegócio.
Meu agradecimento se estende a 
toda equipe econômica, sempre 
disposta a ouvir o Ministério da 
Agricultura.

Quero fazer também um agrade-
cimento à equipe do ministério, em 
especial ao Secretário de Política 
Agrícola Eduardo Sampaio, pelo 
esforço na construção deste Plano 
Safra. E muito obrigada, presidente, 
por ser, desde a primeira hora, um 
parceiro do agro. Sem o seu apoio 
e de todo o governo, não alcançarí-
amos esses bons resultados.

Tereza Cristina lança Plano Safra 2020/2021 
e destaca o papel fundamental do agro
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PRECISAMOS MUDAR! 
Vitor Inácio Fernandes da Silva, Assessor de Comunicação da Diocese de Jales e

Jornalista das Rádios Assunção e Regional FM

ARTIGO

O Brasil se tornou, tragica-
mente, um dos protagonistas 
mundiais na pandemia do novo 
Coronavírus, em números de 
contaminados e vítimas fatais. 
Isso se deve sobretudo à irres-
ponsabilidade de seus governan-
tes e de uma parcela da popula-
ção que se concentrou em uma 
onda de discussões partidárias 
em questões de saúde pública, 
deixando de agir de forma res-
ponsável na proteção da vida.

Muitos se esquecem que, 
quando os números sobem, 
cresce a angústia de famílias 
que têm seus entes queridos 
sepultados sem qualquer des-
pedida ou cerimônia, totalmente 
distante do carinho que é pró-
prio de nosso povo. Atitudes 
incoerentes e irresponsáveis 
geram, por fim o colapso do 
sistema de saúde já debilitado, 
com recursos e investimentos 
congelados e insuficientes para 
atender a real necessidade de 
usuários, colocando ainda em 
risco a vida dos profissionais 

da saúde que estão na linha de 
frente.

Estamos vivendo, ao mes-
mo tempo, uma tempestade de 
Fake News. As notícias falsas 
contaminam mais que o vírus e 
têm igual potencial devastador. 
Compartilhar uma informação 
sem o conhecimento da fonte 
e verificar os fatos, nos torna 
parte dessa corrente de desinfor-
mação que distorce a realidade 
e favorece conflitos.

Quando não assumimos nossa 
responsabilidade de conhecer 
como é organizada e financiada 
a nossa rede pública de saúde, 
de informarmo-nos das contas 
e da administração de nossos 
municípios, favorecemos o en-
fraquecimento dos serviços de 
saúde, que se mostram ainda 
mais essências neste tempo de 
pandemia e deixamos de assu-
mir nosso compromisso com 
a vida. 

Em uma carta às monjas de 
Cássia, o Papa Francisco afir-
ma: “não nos resignemos ao 

sofrimento nem à morte, mas 
nos coloquemos em caminho 
para construir o futuro que Deus 
quer realizar para todos os seus 
filhos”. Assumir esse compro-
misso é um desafio urgente. 

No filme “Dois Papas”, que 
ilustra situações reais e fictí-
cias, os atores que representam 
o Papa Bento XVI e o então 
cardeal argentino, Jorge Mário 
Bergoglio, que se tornaria Papa 
Francisco, questionados sobre 
suas posições e o futuro da Igre-
ja comentam sobre mudança e 
compromisso. 

Eles apontam questões sobre 
como podemos mudar ao lon-
go da vida e quais as formas de 
nos comprometermos. Hábitos, 
posturas, pensamentos e com-
portamentos, às vezes precisam 
evoluir. Por isso, as mudanças, 
realmente, para serem reais im-
plicam compromisso. 

As mudanças devem, também, 
ocorrer no comportamento da-
queles que assumem cargos pú-
blicos em função de assegurar 

saúde para todos. Elas dependem 
diretamente de nossa atuação 
organizada. Adiadas ou não, te-
remos eleições municipais. O 
comportamento dos eleitores 
decidirá os rumos dos serviços 
básicos e essenciais.

As eleições ainda estão por vir, 
mas podemos nos comprometer 
desde agora, defendendo políti-
cas públicas que salvam vidas e 
que atendam às reais necessida-
des da população. Participar ati-
vamente, construindo diálogos e 
debate de projetos nos aproxima 
ainda mais das mudanças que 
desejamos.  

Se o caminho que percorremos 
no Brasil, até aqui, nos impõe 
enormes desafios, fica evidente 
que precisamos mudar. A prin-
cipal força de transformação do 
povo brasileiro será o compro-
misso de cada um. São Francisco 
de Assis nos indica como: “Co-
mece fazendo o que é necessá-
rio, depois o que é possível e, de 
repente, você estará fazendo o 
impossível”. 

RESGATAR A CIDADANIA É PRECISO
ARTIGO

Preocupa ver a intransigência e 
o radicalismo tomando conta da 
cena. É abominável assistir indi-
víduos destruindo o patrimônio 
(público ou privado) independente 
do que os motiva. É inaceitável os 
símbolos nacionais, especialmente 
a bandeira, que desde  cedo nos 
ensinaram a respeitar e admirar, ser 
queimada ou alguém receber repri-
menda por estar portando-a. É de-
plorável a moda ou costume que se 
cultivou na canhestra democracia 
que vivemos nas ultimas décadas, 
quando valores consagrados de 
cidadania e civilidade foram con-
testados e distorcidos. A bandeira, o 
hino, o brasão e o selo da República 
devem estar  acima de ideologias 
e tendências político-partidárias 
ou quaisquer outras. Não podem 
ser sequestrados e muito menos 
subordinados a grupos, pois repre-
sentam a totalidade dos brasileiros, 
tendo a função de uni-los e nunca 
dividi-los.

São preocupantes as cenas que 
os extremados têm exposto à Na-
ção. Vilipendiam os símbolos e os 
enfraquecem na sua missão de unir 
os brasileiros, na medida em que 
os sequestram para sua militância 
político-ideológica ou, então, os 
destroem como se fossem com coi-

sas inúteis ou até perigosas. É de se 
esperar que um laivo de inteligência 
passe pela cabeça dessa gente e os 
leve a deixar a militância de viés ne-
gativo e destruidor. Compreendam 
que os símbolos nacionais estão 
acima das divergências.

Ademais, temos a necessidade de 
restaurar valores que o democratis-
mo de risco destruiu. Lembrar que 
a Nação somos nós (sem exceção) 
e que, de uma forma ou de outra, 
teremos de um dia nos entender e, 
se isso não ocorrer, marcharemos 
todos para o caos. A democracia que 
tanto se tem incensado desde 1985, 
precisa de cidadãos cônscios de 
seus direitos e deveres (não apenas 

de direitos), de respeito do povo 
às instituições e dos titulares dos 
poderes em relação ao povo. As 
extrapolações e omissões destro-
em a democracia e conduzem ao 
impasse, que precisa ser evitado a 
todo custo, pois leva ao sofrimento 
generalizado.

O recriado Ministério das Co-
municações deveria ter entre suas 
tarefas, a realização de campanhas 
de suporte à cidadania no jornal, 
rádio, TV e outras mídias. Levar 
o povo a raciocinar sem o víeis 
político-ideológico. Até hoje são 
lembradas as inserções sobre “O 
petróleo é nosso”, “Sugismundo”,  
“Você constrói o Brasil”, “Brasil 

sem fome” e muitas outras que, em 
diferentes épocas e circunstâncias, 
ressaltaram  valores sócio-ambien-
tais. Com os recursos técnicos e 
canais hoje disponíveis, o governo 
daria um grande salto de qualidade 
resgatando valores e orientando a 
população. Se essa prática já esti-
vesse implantada, certamente não 
teríamos hoje o povo tão desorien-
tado e resistente ao uso da máscara, 
distanciamento e outros cuidados 
profiláticos para não se contaminar 
com o coronavírus. Mais impor-
tante do que economizar verbas 
publicitárias é empregá-las bem, 
para que produzam bons resultados 
à sociedade...  

J. C. MINGATI & 
MINGATI LTDA.

Defensivos, Fertilizantes e 
Produtos Agropecuários em Geral

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

à     Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves
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BRASIL, ENTRE 
BOMBEIROS E INCENDIÁRIOS

De repente, antifas, nazistas, 
fascistas, esquerdistas, direi-
tistas e outros estereótipos de 
oportunidade, cuja maioria dos 
militantes nem sabe exatamen-
te o que significam, passaram 
a povoar vias públicas e o no-
ticiário brasileiro. Ruidosos, 
desobedientes civis e por vezes 
vândalos, pregam abertamente 
o impeachment do presiden-
te, de ministros do governo 
e dos tribunais superiores e 
outras ações que seus ardilosos 
orientadores engendram. Os 
contrários os confrontam e a 
polícia tem de separar a bri-
ga. Nada mais enganoso do 
que os rótulos oportunistas 
criados para desestabilizar ou 
sustentar governo e outras ins-
tituições. Os que dizem lutar 
pela democracia são os mes-

mos que no passado pregaram 
a ditadura do proletariado e 
a ela continuam simpáticos. 
Quando classificam o presi-
dente Jair Bolsonaro como 
fascista, ignoram que apesar 
do que pensam foi ele eleito 
democraticamente e não tem 
razões para dar o golpe, pois 
já está no poder e sempre que 
tem oportunidade reafirma seu 
respeito à Constituição.

O clima polarizado, que não 
baixou desde a campanha elei-
toral de 2018, é o responsável 
pela produção de declarações 
inconvenientes vindas de to-
dos os lados. A constelação 
de esquerda que perdeu a elei-
ção sustenta teses enganosas 
e tenta se vitimar desde que 
classificou e insiste que o im-
peachment de Dilma Rousseff 
foi um “golpe”. Provocados, 
governistas se permitiram a 

declarações polêmicas como 
as que especulam a possibili-
dade de fechar o Congresso e 
o Supremo Tribunal Federal. E 
o próprio Judiciário, cuja fun-
ção básica é garantir a Consti-
tuição e o império da lei, fica 
sob fogo com seus integrantes 
sendo acusados de atitudes in-
compatíveis e, principalmente, 
de invadir nas atribuições do 
Executivo e Legislativo. Todos 
dizem agir pela democracia, 
mas acabam colocando-a em 
xeque.

A atuação de grupos de pres-
são é um perigo. Pode projetar 
os acontecimentos a patamares 
que não interessam a nenhum 
dos contendores, inclusive 
revelar novos “Adélios” que 
com suas facas ou outras ar-
mas colocariam a prêmio a 
vida de importantes lideran-
ças. O melhor a fazer nesse 
instante é todos cumprirem 
suas obrigações de ofício e não 
inovar. Se fizerem apenas isso, 
contribuirão  para a estabilida-
de nacional e levarão o país a 
melhores dias. A continuarem 
os confrontos entre grupos, mi-
litantes e até autoridades cons-
tituídas, a única alternativa que 

sobra é a ruptura, mesmo com 
o STF decidindo e advertindo 
que as Forças Armadas não 
constituem poder moderador. 
Isso todos sabemos, inclusi-
ve os próprios militares. Mas, 
num quadro de convulsão, 
mesmo que não queiram, só 
restará aos fardados, como 
último bastião, a opção de to-
mar conta dos órgãos institu-
cionais, manter as instalações 
a salvo e em funcionamento 
mínimo até o encontro da nova 
solução constitucional. Assim 
é em todo o mundo e, sem dú-
vida, se aqui ocorrer, será um 
inconveniente retrocesso, que 
precisa ser evitado.

Para defender e manter a de-
mocracia, é preciso acabar o 
confronto e a mistificação. Se 
impeachments têm de ocorrer, 
que sejam requeridos tempes-
tivamente e no foro adequado. 
A desordem nas ruas só pode 
agravar o quadro. A situação 
de hoje precisa da atuação de 
verdadeiros bombeiros. Jamais 
dos incendiários que irrespon-
savelmente circulam pelas ruas 
e, até, pelos corredores ofi-
ciais. Pensem nisso, enquanto 
é tempo... 

à     Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves

Rerratificação da Chamada Pública nº 001/2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D`OESTE - SP, avisa que se acham 

abertas as inscrições à Chamada Pública nº 001/2.020, objetivando a aquisição 
exclusiva de gêneros alimentícios, oriundos da Agricultura Familiar e de Empreende-
dores Familiares Rurais, para Alimentação Escolar, no Município,  para atendimento 
da Lei Federal nº 11.947, 16 de junho de 2.009 especificamente no Artigo 14 - § 1º 
e a Resolução/CD/FNDE nº 038, de 16 de julho de 2.009 especificamente no Artigo 
18 - § 3º e 4º, Resolução n.º 26 do FNDE, de 17/06/2013, alterada pela Resolução 
nº 4, de 02/04/2015.

Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar os documentos de habilitação 
e Projetos de Venda até às 09:30 horas do dia 15 de Junho de 2.020 no Setor de 
Licitações, Palmeira d’ oeste – SP., 16 de Junho de 2.020

    
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE

Processo nº008 - 08/06/2020
Ref. Aposentadoria por Idade
Interessado: LURDES BENICIO DE SOUZA

Decisão        
 

                           LURDES BENICIO DE SOUZA   já qualificada nos autos, plei-
teou 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 Com-
plementar Municipal nº. 04/2005.

 
                             Publique. Registre. Intime-se
           
                            Palmeira D’ Oeste, (SP), 08 de Junho de 2020.

                MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
                                               SUPERINTENDENTE   

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL N.º 2.777, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR INSTRUMENTO 

PÚ-BLICO PARA REPASSE DE AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA O CONTROLE 
DE PANDEMIA DA COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 
Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL, POR SEUS REPRESENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA 
E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar instrumento 
público com a Irman-dade da Santa Casa de Misericórdia de Palmeira d’ Oeste, 
entidade juridicamente constituída, sem fins lucrativos, cadastrada no CNPJ 
n.º 50.570.753/0001-00, referente ao recurso de auxílio financeiro emergencial 
para o controle de Pandemia da COVID-19, nos termos da Portaria 1.393 de 21 
de maio de 2020 e Portaria 1.448 de 29 de maio de 2020.

Parágrafo Único – O Instrumento Público de que trata o artigo anterior será 
firmado para repasses de recursos financeiros nos termos da Lei Federal 
13.019/2014 e alterações, mediante inexi-gibilidade de chamamento público.

Art. 2º - Para fins de cumprimento dos recursos de auxíl io f inanceiro 
emergencial para o combate ao COVID-19, deverão ser adotadas as normas 
especificadas nas portarias 1.393 de 21 de maio de 2020 e 1.448 de 29 de 
maio de 2020.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrá-rio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste-SP, 16 de junho de 2020.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
____________________________________________________________

_________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.778, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIO-

NAL ESPECIAL ATÉ O VALOR DE R$ 275.076,61 (DUZENTOS E SETENTA E 
CINCO MIL, SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 
Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL, POR SEUS REPRESENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA 
E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua Con-
tadoria, Crédito Adici-onal Especial, destinados a empenhar despesas com 
Recapeamento Asfáltico nas ruas da Prainha e Distrito de Dalas, conforme a 
seguinte classificação orçamentária:

1    Prefeitura Municipal de Palmeira 
d’Oeste

02    Prefeitura Municipal
02.09    Serviços Urbanos
02.09.01   Obras e Serviços Urbanos
15    Urbanismo
15.451    infraestrutura Urbana
15.451.0033   Setor de obras e serviços urbanos
15.451.0033.1091.0000 Recapeamento asfáltico nas ruas da Prainha e 

Distrito de Dalas
.       4.4.90.51.00 Obras e Instala-

ções.....................................................R$ 250.000,00
    (Código de Aplicação 100.201)
       4.4.90.51.00 Obras e Instala-

ções.....................................................R$   25.076,61
(Código de aplicação 110.000)
Total  do Crédi to Adic ional  Espe-

cial.........................................................................R$  275.076,61
Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo 

anterior, fica a con-tadoria da Prefeitura Municipal autorizada a utilizar o ex-
cesso de arrecadação que será provocado com o recebimento da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional no valor de R$ 250.000,00 e a contrapartida  no 
valor de R$ 25.076,61, e será cancelado parcialmente da seguinte dotação 
orçamentária no valor de R$ 25.076,61

04.122.0007.2030.0000 Manutenção das Atividades da Secret. Adminis-
trativa

       3.3.90.30.00 Material de Consumo
Total  do Cancelamen-

to...............................................................................................R$  25.076,61
Art. 3º - Fica autorizada através da presente Lei a inclusão deste programa 

e atividades no PPA e LDO, do exercício financeiro de 2020.
Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em con-trário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 16 DE 

JUNHO DE 2020.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
____________________________________________________________

_________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.779, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADI-

CIONAL ESPECIAL ATÉ O VALOR DE R$ 78.881,00 (SETENTA E OITO MIL, 
OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 
Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL, POR SEUS REPRESENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA 
E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua Con-
tadoria, Crédito Adici-onal Especial, destinados a empenhar despesas com 
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MU-SICAIS, conforme a seguinte classifi-
cação orçamentária:

1    Prefeitura Municipal de Palmeira 
d’Oeste

02    Prefeitura Municipal
02.02    Administração
02.02.01   Secretária e Administração
04    Administração
04.122    Administração Geral
04.122.0007   Suporte Administrativo
04.122.0007.1092.0000 Aquisição de Instrumentos Musicais
.       4.4.90.52.00 Equipamentos e Mater ia l  Permanen-

te..........................R$ 78.881,00
    (Código de Aplicação 100.202)
Total  do Crédi to Adic ional  Espe-

cial...........................................................................R$ 78.881,00
Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo 

anterior, fica a con-tadoria da Prefeitura Municipal autorizada a utilizar o ex-
cesso de arrecadação que será provocado com o recebimento da Secretaria 
da Cultura e Economia Criativa no valor de R$ 78.881,00.

Art. 3º - Fica autorizada através da presente Lei a inclusão deste programa 
e atividades no PPA e LDO, do exercício financeiro de 2020.

Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em con-trário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 16 DE 
JUNHO DE 2020.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
____________________________________________________________

_________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL N.º 2.780, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR INSTRUMENTO 

PÚBLICO PARA COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE 
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 
Paulo, no exercício de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL, POR SEUS REPRESENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA 
E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar Instrumento 
Público com a IR-MANDADE PADRE EMANOEL D’ALZAN, entidade juridica-
mente constituída, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 51.842.292/0001-40, 
estabelecida na Rua Cinco nº 20-65 – Distri-to de Dalas - Município de Palmeira 
d’Oeste/SP, referente a cofinanciamento emergencial para os serviços de 
acolhimento para idosos, nos termos da resolução SEDS – 10, de 08 de maio 
de 2020.

Parágrafo Único – O Instrumento Público de que trata o artigo anterior será 
firmado para repasses de recursos financeiros nos termos da Lei Federal 
13.019/2014 e alterações, mediante Inexigibilidade de Chamamento Público.

Art. 2º - Para fins de aplicação dos recursos do cofinanciamento emergencial, 
deverão ser aten-dimentos aos critérios estabelecidos no artigo 4º da resolução 
10, de 08 de maio de 2020.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrá-rio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste-SP, 16 de junho de 2020.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
____________________________________________________________

_________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL N.º 2.781, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA REPASSE DE RE-

CURSO EXTRAORDINÁRIO DO FINANCIAMENTO FEDERAL DO SISTEMA 
ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 
Paulo, no exercício de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL, POR SEUS REPRESENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA 
E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar Instrumento 
Público com a IR-MANDADE PADRE EMANOEL D’ALZAN, entidade juridica-
mente constituída, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 51.842.292/0001-40, 
estabelecida na Rua Cinco nº 20-65 – Distri-to de Dalas - Município de Palmeira 
d’Oeste/SP, referente a repasse de recurso extraordinário do financiamento 
federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na 
execução de ações socioassistenciais, devido a situação de emergência em 
saúde pública interna-cional decorrente da COVID19, nos termos da Portaria 
378 de 07 de maio de 2020.

Parágrafo Único – O Instrumento Público de que trata o artigo anterior será 
firmado para repasses de recursos financeiros nos termos da Lei Federal 
13.019/2014 e alterações, mediante inexigibilidade de chamamento público.

Art. 2º - Para fins de aplicação do repasse de recurso extraordinário, deverão 
ser atendimentos aos critérios estabelecidos na portaria 378 de 07 de maio 
de 2020.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrá-rio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste-SP, 16 de junho de 2020.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
____________________________________________________________

_________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL N.º 2.782, DE 16 DE JUNHO DE 2020
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIO-

NAL ESPECIAL ATÉ O ALOR DE R$ 390.493,73 (TREZENTOS E NOVENTA 
MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TREIS REAIS E SETENTA E TREIS 
CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 
Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL, POR SEUS REPRESENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA 
E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua Conta-
doria, Crédito Adici-onal Especial, destinados a empenhar despesas, com Com-
bate Covid-19 – Auxílio Financeiro à Santa Casa de Misericórdia de Palmeira 
d’Oeste, conforme a seguinte classificação orçamentária:

1    Prefeitura Municipal de Palmeira 
d’Oeste

02    Prefeitura Municipal
02.08    Saúde
02.08.01   Fundo Municipal de Saúde
10    Saúde
10.302    Assistência Hospi ta lar 

Ambulatorial
10.302.0031   Média e Alta Complexidade, Ambula-

torial e Hospitalar.
10.302.0031.2028.0000 Combate Covid-19 – Auxilio Financeiro à Santa 

Casa de Miseri-córdia de Palmeira d’Oeste        
       3.3.50.43.00 Subvenções Socia

is.....................................................R$ 390.493,73
Total  do Crédi to Adic ional  Espe-

cial..........................................................................R$ 390.493,73
Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial de que trata o artigo an-

terior, fica a conta-doria da Prefeitura Municipal autorizada a utilizar o excesso 
de arrecadação que será provocado com o recebimento do Fundo Nacional de 
Saúde no valor de R$ 390.493,73.

Art. 3º - Fica autorizada através da presente Lei a inclusão deste programa 
e atividade no PPA e LDO, do exercício financeiro de 2020. 

Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em con-trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste-SP, 16 de junho de 2020.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
____________________________________________________________

_________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL N.º 2.783, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIO-

NAL ESPECIAL ATÉ O VALOR DE R$ 5.908,05 (CINCO MIL, NOVECENTOS E 
OITO REAIS E CINCO CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 
Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL, POR SEUS REPRESENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA 

E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua Con-

tadoria, Crédito Adici-onal Especial, destinados a empenhar despesas com 
Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Especial ao Combate do 
Covid-19, conforme a seguinte classificação orçamentária:

1    Prefeitura Municipal de Palmeira 
d’Oeste

02    Prefeitura Municipal
02.12    Assistência Social
02.12.01   Assistência Social Geral
08    Assistência Social
08.241    Assistência ao Idoso
08.241.0036   Integração Social ao Idoso
08.241.0036.2029.0000 Incremento Temporário ao Bloco da Proteção 

Social Especial ao Combate do Covid-19
      3.3.50.43.00  Subvenções Socia

is.........................................................R$ 5.908,05
    (Código de aplicação: 312.009)
Total  do Crédi to Adic ional  Espe-

cial.............................................................................R$  5.908,05
Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo 

anterior, fica a con-tadoria da Prefeitura Municipal autorizada a utilizar o ex-
cesso de arrecadação que será provocado com o recebimento do Ministério do 
Desenvolvimento Social no valor de R$ 5.908,05.

Art. 3º - Fica autorizada através da presente Lei a inclusão deste programa 
e atividades no PPA e LDO, do exercício financeiro de 2020.

Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em con-trário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 16 DE 
JUNHO DE 2020.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
____________________________________________________________

_________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL N.º 2.784, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIO-

NAL ESPECIAL ATÉ O VALOR DE R$ 3.450,00 (TREIS MIL, QUATROCENTOS 
E CIN-QUENTA REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 
Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL, POR SEUS REPRESENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA 
E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua Conta-
doria, Crédito Adici-onal Especial, destinados a empenhar despesas Confinan-
ciamento Emergencial para Serviços de Acolhimento Institucional para Idosos, 
conforme a seguinte classificação orçamentária:

1    Prefeitura Municipal de Palmeira 
d’Oeste

02    Prefeitura Municipal
02.12    Assistência Social
02.12.01   Assistência Social Geral
08    Assistência Social
08.241    Assistência ao Idoso
08.241.0036   Integração Social ao Idoso
08.241.0036.2031.0000 Confinanciamento Emergencial para Serviços de 

Acolhimento Ins-titucional para Idosos
      3.3.50.43.00  Subvenções Socia

is.........................................................R$ 3.450,00
    (Código de aplicação: 312.008)
Total  do Crédi to Adic ional  Espe-

cial.............................................................................R$  3.450,00
Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo 

anterior, fica a con-tadoria da Prefeitura Municipal autorizada a utilizar o ex-
cesso de arrecadação que será provocado com o recebimento da Secretaria de 
Desenvolvimento Social Coordenadoria de Ação Social no valor de R$ 3.450,00.

Art. 3º - Fica autorizada através da presente Lei a inclusão deste programa 
e atividades no PPA e LDO, do exercício financeiro de 2020.

Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em con-trário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 16 DE 
JUNHO DE 2020.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Decreto n.º 035, de 16 de Junho de 2020.
“Dispõe sobre a prorrogação dos Decretos Municipais 023/2020, 027/2020  

e 034/2020, refe-rente as medidas temporárias e emergenciais de prevenção 
de contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus).

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 
Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais;

Considerando a previsão legal descrita nos Decretos Municipais 023/2020, 
027/2020 e 034/2020;

Considerando a prorrogação do Decretos Estaduais 64.881 de 22 de Março 
de 2020; e Decreto Estadual 64.946 de 17 de Abril de 2020 e suas devidas 
prorrogações;

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica prorrogado salvo revogação expressa, os Decretos Municipais 

nº 023/2020, 027/2020 e 034/2020 até o dia 28 de Junho de 2020.
Art. 2º - Fica criado o canal para registros de denuncias anônimas, que visa 

informar ao setor de vigilância sanitária sobre realizações de festividades com 
aglomeração de pessoas, nos termos da definição descrita do artigo 5º do 
Decreto 027 de 20 de maio de 2020.

Art. 3º - Para realização de denuncia anônima, deverá o denunciante enca-
minhar via imagem para WhatsApp ou mensagem de texto para o número (17) 
996180082, na qual estará disponível a partir do dia 17/06/2020, foto do local 
com aglomeração de pessoas, endereço completo ou referência que permita 
a localização.

Art. 4º - Ao denunciante, será garantido o total sigilo.
Art. 5º - Além da responsabilização administrativa e penal, ao infrator/ 

e ou propr ietár io do local  em que se der aglomeração, será apl icada 
multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), além de comunicação 
do fato mediante encaminhamento de processo administrativo ao Poder 
Judiciá-rio.

Art. 6º - Em caso de denuncia fraudulenta, será também aplicada ao denun-
ciante, multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Art. 7º - Fica determinado imposição de multa de R$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta reais) aos proprietários de estabelecimentos comerciais que estejam 
autorizados ao funcionamento, e que não cumprirem as regras impostas por 
força dos Decretos Municipais 023/2020, 027/2020 e 034/2020, por ato de des-
cumprimento, além de sanções administrativas ou até mesmo a desauto-rização 
para funcionamento durante a COVID19.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste-SP, 16 de Junho de 
2020.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado conforme lei pertinente, em data supra. 
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

EXTRATO DE ADITAMENTO - REALINHAMENTO DE PREÇO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2019.
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 021/2019.
CONTRATO Nº 002/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE – SP.
OBJETO: Objetiva a contratação de empresa para fornecimento de combustí-

veis: Óleo diesel, Óleo diesel S-10, Gasolina e Etanol,, à Frota Municipal durante o 
exercício de 2020, com abastecimento diário.

CONTRATADA: RODRIGO H. SCAPIN & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob. nº 
10.303.577/0001-26 com sede à  Rua Brasil, nº 44-20, centro na cidade de Palmeira 
d’ Oeste – SP. CEP 15.720-000 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR, passa a vigorar com preço reajustado 
conforme realinhamento de preço, exemplificado por pesquisas de preço e notas 
fiscais em anexo, para o fornecimento de Óleo Diesel onde o preço era de R$ 3,14 
e passa para R$ 2,99, diminuição de 4,75% e Óleo Diesel S-10 onde o preço era 
de R$ 3,24 e passa para R$ 3,09, diminuição de 4,60% a vigorar a partir da data da 
assinatura deste aditivo de contrato.

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO: 15 de Junho de 2020.

VIGÊNCIA: 31/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE


