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QUARENTENA PRORROGADA ATÉ DIA 28

Doria mantém Rio Preto na fase Laranja
e Olímpia retrocede para a Vermelha

O governador João Doria prorrogou nesta quarta-feira, pela quinta vez, a quarentena no Estado. Ele divulgou ainda a reclassificação dos municípios no Plano São Paulo. Rio Preto ficou estabilizada na fase Laranja. Já Olímpia, que estava na Amarela, caiu duas posições e retornou para a
Vermelha, que permite apenas o funcionamento dos serviços considerados essenciais.
Págs. A2 e A3

Cidade ultrapassa barreira dos mil casos e
Saúde rio-pretense contabiliza 620 curados

"Município está preparado para enfrentar 2ª
onda de Covid-19", afirma secretaria
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Comércio aposta no Dia dos Namorados

Cláudio LAHOS

A data comemorativa,
uma das mais importantes para o comércio,
será diferente neste ano
por conta da pandemia
do novo coronavírus.
Consumidores falam em programação
mais caseira e lojistas
estão otimistas, apostando em um aumento nas vendas, apesar da quarentena.
Pág. A5

Rillo apresenta
emenda para
projeto que cria
conselho cultural

O vereador Marco Rillo (Psol)
quer alterar o Conselho Municipal de Políticas Culturais
que, originalmente, é apenas
consultivo para deliberativo.
Segundo o parlamentar, “a
alteração proposta é baseada
no desejo da classe artística
rio-pretense”.
Pág. A3

LBV entrega
alimentos e
kits de limpeza
doados em live
Divulgação

Deic esclarece
homicídio de
jovem em posto
e prende
duas irmãs
Pág. A5

Adolescente vai
Baep flagra
Homem ameaça
para cela da traficante saindo mulher e atual
Seccional após
de mata e
companheiro,
tentar roubar
apreende oito xinga policiais e
duas motos tabletes em casa apanha de preso
Pág. A5
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POLÍTICA

Jornal

Rio Preto permanece na fase Laranja, já Barretos, Presidente
Prudente e Ribeirão Preto vão para a fase Vermelha
Divulgação

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

O governador João Doria
(PSDB), na coletiva desta
quarta-feira (10), colocou
os municípios das regiões
administrativas de Barretos
(incluindo Olímpia), Presidente Prudente e Ribeirão Preto
na fase Vermelha.
Fase na qual restringe a
abertura somente de serviços
essenciais (mercados, farmácias, por exemplo), além de
indústrias e construção civil.
Por sua vez a Região de
Rio Preto permanece na fase
2 (Laranja) e com isso nada
muda até a próxima avaliação
dos indicadores.
Onde é colocada em análise a capacidade do Sistema
de Saúde, Taxa de Ocupação
dos leitos e total de leitos UTI
para Covid-19, além da Taxa
e internações com Covid ou
suspeitas.
O prefeito Edinho Araújo
(MDB) declarou que “Não estamos livre de um retrocesso
no futuro” se referindo a um
possível retrocesso na fase do
Plano São Paulo. A quarentena no Estado foi prorrogada
até o dia 28 de junho.
O prefeito voltou a reforçar
que tudo vai depender da participação de todos para que
isso não aconteça – alertando
que as pessoas devem continuar evitando aglomerações,
manter o distanciamento
social quando possível, afirmando que ninguém pode
relaxar neste momento de
crescimento dos casos de
Covid-19 em todo o interior
do Estado.
Edinho salientou no início

A Acirp (Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto)
ingressou com uma nova ação
na justiça nesta quarta-feira
(10). Desta vez para resguardar
associados da entidade tanto
empresas como pessoas físicas
que atuam no ramo de academias que estão proibidas de
funcionar por conta do Plano São
Paulo que enquadrou Rio Preto
na fase 2 (Laranja).
Este setor no qual a entidade
busca êxito está enquadrada na
fase 4 (Azul) do Plano São Paulo.
Em nota, a entidade alega que “o Decreto Federal nº
10.282, de 20 de março de
2020, após alteração promovida
pelo Decreto Federal n.º 10.344
de 11/05/2020, passou a definir
como essencial a atividade em
questão”.

Prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, conclamou a
população para que faça
o dever de casa e só saia
quando necessário

da sua fala que a expectativa
era por uma flexibilização
para a fase 3 (Amarelo) para
poder dar um fôlego para a
economia.
“Nenhum prefeito quer ver
a economia sofrendo”, lamentou Edinho.
Mais uma vez o prefeito
afirmou que o vírus começou a ter cara, pois todas as
pessoas estão tendo notícias
da contaminação de parentes, amigos ou vizinhos. E
salientou que essa pandemia
somente será vencida com a
ajuda da ciência.
“Nós precisamos fazer o
dever de casa, se possível
fique em casa, evite aglomeração, use máscaras. Vamos
fazer a nossa parte para podermos sair mais fortes deste
momento”, finalizou Edinho.

FLEXIBILIZAÇÃO
Divulgação

Acirp defende mesmo na fase Laranja a
ampliação do horário de funcionamento
Sérgio SAMPAIO

Empresário Kelvin Kaiser

O presidente da Acirp (Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto), Kelvin Kaiser,
mesmo com o anúncio feito
nesta quarta-feira (10) pelo governo do Estado que mantem
Rio Preto na fase 2 (Laranja)
continua defendendo a ampliação em mais duas horas para a
abertura do comércio em geral.
Segundo ele, essa ampliação ajudaria para reduzir

Olímpia se posiciona em relação a
reclassificação da retomada de atividades
Nesta quarta-feira (10), o
governador João Doria (PSDB)
colocou os municípios das
regiões administrativas de
Barretos (incluindo Olímpia),
Presidente Prudente e Ribeirão Preto na fase Vermelha.
Fase na qual restringe de
forma onde somente a abertura de serviços essenciais
(mercados, farmácias, por
exemplo), além de indústrias
e construção civil.
A Prefeitura de Olímpia,
por meio de nota, afirmou que
ficou surpresa com a decisão
do governador sobre o retrocesso da região de Barretos,
na qual Olímpia faz parte.
A cidade que está classificada na fase 3 (Amarela), que
permite a abertura de diversas

Divulgação

Prefeitura de Olímpia declarou “surpresa” com reclassificação
atividades de forma mais
flexível, teve um revés muito
grande com a reclassificação
para a fase 1 (Vermelha).

Em nota, a Prefeitura
alega que tem monitorado
de forma diária o quadro de
Covid no município e afirma

que os números apresentados são equilibrados no
que diz respeito a casos
confirmados de Covid e leitos
hospitalares.
“A Administração reforça
que não vislumbra os motivos que levaram o Governo a
tomar a decisão de regredir
em duas fases a regional de
Barretos, tendo em vista o
avanço da contaminação em
todo o Estado”.
Com a nova realidade que
passa a valer a partir da próxima segunda-feira (15), os
prefeitos da região atingida
irão se reunir para tratar juntos do assunto.
Fernando Cunha (PSD)
definirá o formato do novo
decreto municipal na próxima
sexta-feira (12).

Exoneração de Regina Duarte é publicada
Agência BRASIL

O presidente Jair Bolsonaro
exonerou nesta quarta-feira
(10) Regina Duarte do cargo de
secretária especial da Cultura
do Ministério do Turismo. O
decreto foi publicado no Diário
Oficial da União. A atriz tomou
posse na secretaria em 4 de

março.
A saída de Regina foi anunciada no dia 20 de maio, mas
formalizada apenas nesta quarta-feira (10).
Naquela ocasião, Bolsonaro
informou que ela assumiria o
comando da Cinemateca Brasileira, em São Paulo, mas ainda
não houve nomeação oficial. A
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as aglomerações que estão
acontecendo devido ao horário
reduzido de quatro horas impostas pela fase Laranja do Plano
São Paulo.
“A Acirp está focada na flexibilização para ajudar a orientar
o comércio sobre como proteger
os funcionários e os consumidores. Temos que evitar as aglomerações desnecessárias. E só
sair de casa se for realmente
essencial”, afirmou Kaiser.
Reforço – A Acirp pretende

pedir apoio aos órgãos do
Poder Público para direcionar
a Guarda Municipal, soldados
do Tiro de Guerra, ou qualquer
outro efetivo, para ajudar na
conscientização da população
nas principais áreas de comércio de Rio Preto.
“Vamos trabalhar juntos,
cuidar um do outro, orientar
e conscientizar os seus, para
que Rio Preto, daqui a 15 dias,
possa passar para a fase 3,
amarela”, finaliza a nota.

R$ 15,9 BILHÕES

PLANO SÃO PAULO

Isabela MARTINS

Acirp volta à justiça
agora por reabertura
de academias

instituição, ligada à Secretaria
Especial da Cultura, é resCidades da região e Distrito
onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady
Bassitt, Cedral, Mendonça,
Mirassol, Mirassolândia,
Nova Granada, Guapiaçu,
Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa, Monte Aprazível
Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista

ponsável pela preservação da
produção audiovisual do país.
Preço da assinatura
impresso
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Semestral:
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Trimestral:
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Governo anuncia fundo
para crédito a micro e
pequenas empresas

Vinicius LIMA

Divulgação

O Ministério da Economia
anunciou, nesta quarta-feira
(10), o Fundo Garantidor de
Operações para linha de crédito de micro e pequenas empresas, que será concedida no
âmbito do Programa Nacional
de Apoio às Microempresas e
Empesas de Pequeno Porte
(Pronampe).
Sancionada pelo presidente
da República Jair Bolsonaro no
dia 19 de maio, a linha recebeu
aporte do Tesouro Nacional no
valor de R$ 15,9 bilhões, que
estará disponível nas agências
bancárias. Esse crédito vai
garantir o apoio a mais de 4,5
milhões de micro e pequenas
empresas que necessitam de
capital de giro. Terão acesso a
esta linha empresas com receita bruta de até R$ 4,8 milhões.
O valor liberado corresponderá a até 30% da receita
bruta anual da empresa calculada com base no exercício de
2019. A Receita Federal está
enviando comunicado a todas
as empresas informando qual
o limite de crédito elas poderão
solicitar nesta linha. A taxa de
juros anual máxima será igual
à Selic, acrescida de 1,25%
sobre o valor concedido, com
prazo de 36 meses para o

pagamento e carência de 8
meses.
“É uma linha interessante a
ser considerada e bem atrativa.
Além disso, o prazo é muito
bom e a taxa é acessível”, afirmou o consultor do Sebrae de
São José do Rio Preto, Wagner
Jacometi.
Ele também falou sobre
duas outras opções que o Sebrae também indica. “Temos
parcerias de linha de crédito
com o Banco do Povo e com
a Caixa Econômica Federal. As
taxas com o Banco do Povo são
imbatíveis. Já a Caixa possui
um prazo maior, oferecendo
um período de carência de
9 meses, o que pode ser o
ideal para as empresas que
precisam de tempo para se
recuperar da crise durante a
pandemia”, comentou.
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Mãe Dináh
O governador João Doria (PSDB) não poupou
‘elogios’ à deputada Carla
Zambelli (PSL-SP), por declarações como se fosse
porta-voz da Polícia Federal. A parlamentar disse
em entrevista que a PF iria
deflagrar operações contra
governadores para apurar ilícitos nos gastos no
combate à covid-19. Doria
comparou a parlamentar à
saudosa vidente Mãe Dináh
e foi além, argumentando
que ela “prefere engraxar
as botas dos militares, principalmente do seu chefe, o
presidente da República”.
A aliada do presidente fala
demais...

Déficit 60 mi

Impacto
Ângelo Bevilaqua informou ainda que o setor
de serviços foi extremamente atingido em abril,
por isso influenciou de forma direta na arrecadação de maio. A previsão de arrecadação do ISS,
em maio, era R$ 19,9 milhões, mas devido as
medidas restritivas às atividades econômicas,
entraram, efetivamente, nos caixas da Prefeitura,
R$ 13,1 milhões, menos R$ 6,8 milhões. A arrecadação do IPTU também teve queda, ou seja,
a previsão era receber R$ 11,4 milhões, porém,
o valor concretizado, R$ 9,9 milhões, menos R$
1,4 milhão.

O presidente do PTC, Carlos Eduardo de Melo, diz que
está definindo a chapa de pré-candidatos a vereador. A
meta é eleger ao menos um vereador em outubro: “Temos bons nomes com chances”. Sobre as tratativas para
amarrar aliança a fim de disputar as eleições majoritárias,
declarou que está andamento, porém, não declinou quais
são as siglas. Danila Azevedo é a pré-candidata a prefeita,
porém, antes da definição, o dirigente diz que será realizada uma pesquisa para avaliar o desempenho dela junto
ao eleitorado.

A-3

Progressão

O secretário Ângelo Bevilaqua (Fazenda) informou que a arrecadação da Prefeitura
apresentou queda significativa devido a pandemia do coronavírus. A queda da arrecadação, de janeiro a maio, atingiu um déficit de R$ 60 milhões. Bevilaqua enfatizou, porém,
que a redução foi mais intensa em abril e maio. Foram os efeitos das medidas restritivas
mais severas, adotadas pelo governador do Estado, seguidas pelo governo local, que suspenderam atividades econômicas com o objetivo de controlar a propagação da covid-19.

Meta
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As medidas restritivas impostas pelo governo estadual podem ser comparadas àquelas que os presidiários têm durante a evolução do cumprimento de suas
penas. Se tem comportamento compatível com o que
determina as regras impostas pela Justiça, ocorre a
progressão da pena, avançando para o semiaberto, ao
contrário, o condenado regride e volta para o regime fechado. Ribeirão Preto, Barretos e Prudente regrediram
para a fase 1, vermelha, com medidas mais severas.
Atenção rio-pretense, consciência rumo à progressão.

Deliberativo

Panorama
A arrecadação do ICMS apresentou um panorama geral
sobre os efeitos provocados pela crise sanitária, na área
da saúde, devido a pandemia do coronavírus. O imposto
estadual abrange todos os setores da economia, portanto,
mostra o desempenho de toda a atividade nos setores
industriais e comerciais, que refletiu de forma negativa,
em maio, na arrecadação do imposto. O secretário Ângelo
Bevilaqua esclareceu que a previsão era arrecadar R$ 18
milhões, no entanto, a Prefeitura recebeu R$ 12,7 milhões,
menos 5,2 milhões.

Marco Rillo (Psol) apresentou emenda que altera
o conselho que dita normas
para a área cultural da cidade. A emenda ao projeto do
Executivo eleva o Conselho
de Cultura Consultivo para
Conselho de Cultura Deliberativo. Se a mudança for
aprovada pelo plenário da
Câmara, o setor cultural
será fortalecido. O vereador
diz que a alteração proposta é baseada no desejo da
classe artística rio-pretense,
que propôs a alteração na
Conferência Municipal da
Cultura, em 2018. Artistas
debatem o assunto na próxima terça-feira.

Violência
O plenário da Câmara Federal aprovou, ontem, medidas de combate e prevenção
à violência doméstica durante o estado de emergência
de saúde pública decorrente
do novo coronavírus. A proposta, que segue para a sanção do presidente Bolsonaro,
determina que são serviços
essenciais e, não podem
ser interrompidos durante a
pandemia, o funcionamento
dos órgãos de atendimento
a mulheres em situação de
violência doméstica e familiar; crianças, adolescentes,
pessoas idosas e cidadãos
com deficiência vítimas de
violência.

PELA QUINTA VEZ

João Doria prorroga quarentena
no Estado até 28 de junho

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

O governador João Doria
(PSDB) anunciou nesta
quarta-feira (10) a prorrogação pela quinta vez da
quarentena para o combate à proliferação do coronavírus (Covid-19) que agora
vai até o dia 28 de junho.
Doria salientou que a
mudança desta nova etapa
com uma quarentena heterogênea tendo como base
o Plano São Paulo, que
separou o Plano por fases
de reabertura conforme
dados técnicos e de saúde
de cada uma das regiões
do Estado.
Nos próximos dias Rio
Preto deve publicar um

novo decreto municipal seguindo as recomendações
do governo do Estado para
a manutenção da quarentena.
Decreto municipal –
seguindo o que foi feito
pelo governo estadual a
Prefeitura de Rio Preto
editou um novo decreto
18.617, de 10 de junho de
2020, que será publicado
nesta quinta-feira (11) no
Diário Oficial (jornal DHoje). Prorroga a quarentena
até o dia 28 de junho e
estende a suspensão da
gratuidade no transporte
coletivo para pessoas com
mais de 65 anos nos horários de pico das 5 horas
às 8 horas e das 16h30 às
19h30.

DELIBERATIVO
Arquivo DHOJE

Divulgação

O governador João Doria
fez o anúncio da prorrogação da quarentena no
Estado nesta quarta-feira

Vereador apresenta
emenda a projeto
da Cultura
Rillo quer alterar o Conselho que originalmente
é apenas consultivo para deliberativo, segundo o
parlamentar “a alteração proposta é baseada no
desejo da classe artística rio-pretense que, em
2018, participou da Conferência Municipal de
Cultura e aprovou um Conselho Deliberativo”
Sergio SAMPAIO

Marco Rillo, vereador do Psol, quer mudar de
consultivo para deliberativo o Conselho a ser
criado na cidade

O vereador Marco Rillo (Psol)
apresentou nesta quarta-feira
(10) uma emenda ao PL (Projeto
de Lei) 142/20 que cria em Rio
Preto o Conselho Municipal de
Politicas Culturais.
Rillo quer alterar o Conselho
que originalmente é apenas consultivo para deliberativo. Segundo o parlamentar, “a alteração
proposta é baseada no desejo
da classe artística rio-pretense,
que, em 2018, participou da
Conferência Municipal de Cultura
e aprovou um Conselho Deliberativo”.
O vereador do PSOL, que é
presidente da Comissão de Cultura e Arte da Câmara Municipal,

solicitou ao presidente da Câmara, Paulo Pauléra (Progressistas),
que recebesse uma comissão de
artistas para tratar do projeto de
criação do Conselho e de outro
que cria o Fundo Municipal de
Cultura, ambos estão em regime
de urgência para serem votados
na próxima sessão dia 16.
Reunião - Segundo Pauléra,
a reunião com uma comissão da
classe artística está agendada
para horas antes da sessão, às
15 horas, no auditório da Câmara. “Vamos nos reunir com
eles no máximo três pessoas –
para sabermos deles os prós e
contras aos projetos que vamos
votar em regime de urgência”,
afirmou o presidente.

Secretaria recusa receber
relatórios de professores,
técnicos e atletas
Sergio SAMPAIO

Um grupo de pessoas que
reivindica o direito de receber
o Auxílio Atleta, conforme determina a Lei 13.494, esteve
na manhã desta quarta-feira
(10), na sede de Secretaria
de Esportes de Rio Preto, para
entregar o relatório de aulas
dos meses de maio e junho.
A entrega da documentação
tem como objetivo que eles
recebam o auxílio da Prefeitura
de Rio Preto.
Nesta terça-feira (9), a
Prefeitura ingressou com pedido de Adin (Ação Direta de
Inconstitucionalidade) contra a
lei que foi sancionada após os
vereadores terem, na semana
passada, derrubado o veto do
prefeito Edinho Araújo (MDB)
ao projeto.
Segundo Rogério Lopes,
que faz parte do Movimento
pelo Esporte de São José do
Rio Preto, formado por professores, técnicos e atletas,
ninguém da Secretaria quis
receber os relatórios, nem
mesmo os funcionários que

normalmente têm essa função.
Por isso, eles decidiram protocolar a entrega dos relatórios e
estão orientando aos demais
envolvidos a fazerem o mesmo.
O prazo limite para a entrega
deste relatório de atividades é
o dia 10 de cada mês.
Lopes afirmou que foi protocolada a entrega dos relatórios
dos professores para prevalecer
a Lei 13.494, que ainda está
em vigor. “Mesmo com Adin, a
lei ainda está em vigor dentro
da normalidade. Nós fomos até
lá exercer o direito dos professores e atletas e entregando o
relatório”, salientou.
De acordo com as informações dadas aos professores, técnicos e atletas que
estiveram na sede da pasta,
a secretária de Esportes, Cléia
Melara Bernardelli, estaria na
Prefeitura conversando com
o prefeito Edinho sobre o que
fazer a respeito da situação.
Em nota, a Secretaria diz
que “A Prefeitura de Rio Preto,
informa que aguarda decisão
da Justiça para se manifestar
sobre o assunto”.
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SAÚDE/COTIDIANO

Jornal

Atendimento médico seguro pós-quarentena
Algumas doenças apresentam evolução rápida e não
podem esperar muito tempo
pela avaliação médica. Desta
forma caracterizam-se as doenças do aparelho circulatório.
Na maior parte das vezes
silenciosas, as alterações
observadas nas artérias e nas
veias do nosso corpo podem
resultar em graves complicações. Portanto, precisam
ser diagnosticadas e tratadas
precocemente.
Com a flexibilização da
quarentena e o retorno gradual dos atendimentos médicos,
tenho recebido pacientes com
quadros clínicos avançados,
como resultado da falta de
acompanhamento médico.
Pacientes em acompanhamento por trombose venosa
profunda com medicações
anticoagulantes em doses
inadequadas, fora do intervalo
de segurança, apresentando
risco de novo quadro trombótico. Pacientes com varizes nos
membros inferiores sem proposta de tratamento, evoluin-

do com maior risco de úlceras
venosas, flebites e trombose.
Pacientes com problemas
circulatórios, em especial a
má circulação, queixando-se
de piora do quadro doloroso,
alteração da sensibilidade dos
pés e dificuldade para caminhar. Pacientes diabéticos com
úlceras, que não estão realizando o acompanhamento da
ferida e nem estão recebendo
o tratamento necessário para a
cicatrização da mesma.
Os exemplos acima demonstram a necessidade de atendimento médico especializado
com o cirurgião vascular. As
doenças vasculares, por sua importância e gravidade, merecem
acompanhamento constante.
Consultas canceladas, exames
reagendados e procedimentos
postergados devem ser revistos
e remarcados.
Os consultórios e clínicas
estão preparados para oferecer
o melhor atendimento médico
neste retorno pós-quarentena.
Agendamento reduzido, álcool
gel em todos os ambientes, uso

“

Não ignore sintomas importantes. Procure o
atendimento, se necessário, e peça orientação sobre
queixas que ocorreram no período do isolamento

”

Divulgação

de máscaras e orientações para
comparecimento individual sem
acompanhantes são medidas
adotadas para permitir que o
atendimento médico possa
ser realizado da melhor forma,
evitando aglomerações. Valorize
seus sintomas e procure seu
médico.
Prof. Dr. Sthefano Atique
Gabriel - Doutor em Pesquisa
em Cirurgia pela Faculdade
de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista nas áreas de Cirurgia
Vascular, Angiorradiologia e
Cirurgia Endovascular e coordenador do curso de Medicina da União das Faculdades
dos Grandes Lagos (Unilago).
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Com metade dos leitos ocupados, Rio
Preto passa dos mil casos de Covid-19
Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto atualizou, nesta quarta-feira (10), os casos de coronavírus no município. A cidade
registrou 63 novos casos e agora totaliza 1.042 casos, sendo
que 223 são de profissionais de
saúde. Rio Preto também conta
com 620 pacientes recuperados e 31 óbitos. O coeficiente
de incidência é de 226 casos
para cada 100 mil habitantes.
De acordo com o secretário
de saúde, Aldenis Borim, o
município está com metade
dos leitos ocupados. “Isso é
um alarme para nós do Comitê.
O epicentro do Covid-19 está
migrando para o interior. Com
isso, há uma tendência de que
os casos continuem aumentando e nós já estamos com 50%

dos leitos ocupados. Isso é uma
preocupação sim e o Estado
tem nos ajudado e prometido
que poderemos ampliar nosso
número de leitos”, afirmou.
Com relação aos casos de
SRAG (Síndrome Respiratória
Gripal), Rio Preto tinha 928
casos registrados até a terça-feira (9), com 155 pacientes
internados (58 em UTI e 97 em
enfermaria).
A Saúde também divulgou
que 5.636 empresas se cadastraram no curso de educação à
distância para comerciantes e
que 3.024 certificados foram
emitidos.
“É fundamental que todos
se lembrem que esta é a última
semana para concluir o curso
antes que seja exigido nas vistorias e fiscalizações”, comentou
Borim.

LBV entrega cestas de alimentos
para famílias vulneráveis
Vinicius LIMA

A Legião da Boa Vontade
(LBV) de São José do Rio Preto
entregou nesta semana cestas
de alimentos não perecíveis e
kits de limpeza para famílias
vulneráveis no município.
Os alimentos foram uma
doação do cantor sertanejo
Gusttavo Lima, que doou 60
cestas, que juntas somam
uma tonelada, com arrecadação de sua live no dia 23
de maio.
“Queria agradecer a LBV
pela cesta de alimentos, pelos
produtos de limpeza que estão
ajudando bastante na minha
casa, porque eu e meu esposo estamos desempregados.
Minha filha pede muito para
voltar, sente falta do projeto e
eu só tenho a agradecer mesmo”, afirmou Linda Inês, mãe
de uma das alunas do projeto.
“Nós estamos atuando em

fortalecimento de vínculos das
famílias e nesse momento de
pandemia, estamos atendendo as famílias na necessidade
alimentar concedendo cestas
de alimentos, kit de material
de limpeza, além de cobertores e essas doações para as
famílias só são possíveis com
a colaboração dos nossos parceiros”, comentou Talita Correa, assistente social da LBV.
A Legião da Boa Vontade
é uma instituição filantrópica, sem fins econômicos, de
caráter educacional, cultural
e de assistência social. Com
82 unidades (abrigos para
idosos, Centros Comunitários
de Assistência Social, escolas
de Educação Básica e Escola
de Capacitação Profissional),
a Instituição atende milhares
de crianças, adolescentes,
jovens, adultos, idosos, gestantes e famílias em situação
de vulnerabilidade social.
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“O epicentro do Covid-19 está migrando para o interior”, alerta Borim

Mirassol confirma
segundo óbito e 49
vítimas por vírus

Olímpia contabiliza
75 casos e segue
com três mortes

A Prefeitura de Mirassol,
por meio da Vigilância Epidemiológica do Departamento de
Saúde, informou nesta quarta-feira (10), que foram confirmados o 49º caso positivo de
Covid-19 e o 2º óbito causado
pela doença no município. O
49º caso é uma mulher de 52
anos. Ele cumpre quarentena
em casa.
O 2º óbito é uma mulher
de 65 anos, que tinha comorbidades e, desde 31 de maio,
estava internada na UTI do
Hospital de Base, em São José
do Rio Preto.
Com mais esse caso positivo e esse óbito, o município
contabiliza 417 notificações,
49 positivos, 309 negativos
e 59 aguardando resultado.
Do total de positivos, há 23
curados, 19 em quarentena,
cinco internados e dois óbitos.

A Secretaria de Saúde de
Olímpia informou nesta quarta-feira (10) que confirmou
apenas um caso positivo para
a Covid-19 de um homem de
58 anos, que está bem e em
isolamento domiciliar.
A Vigilância recebeu ainda
quatro resultados negativos,
sendo dois de testes rápidos
do município, e registrou sete
novas notificações suspeitas,
entre elas a de um senhor de
77 anos, que está internado
no Hospital de Base de Rio
Preto.
Com as atualizações, Olímpia contabiliza 75 casos confirmados, com 48 já curados
e três óbitos e somente um
permanece internado na UTI
da Santa Casa, tendo em vista
que outros dois confirmados tiveram alta. O município aguarda resultados de 24 suspeitos,
sendo um paciente internado.

CORONAVÍRUS

Cobertura vacinal
contra gripe
em Rio Preto
ultrapassa 90%

Saúde diz ter
estrutura apropriada
no caso de uma
'segunda onda'

Da REDAÇÃO

Vinicius LIMA

A cobertura vacinal contra
gripe em Rio Preto ultrapassou
a meta de 90%, estabelecida
pelo Ministério da Saúde. Até
o momento, 118.035 pessoas
dos grupos prioritários com
meta de vacinação foram imunizadas, equivalente a 91,32%
do total. A maior cobertura
continua entre o grupo dos
idosos, com 116,10%, seguida dos profissionais de saúde,
com 112,33%.
Outros grupos que têm
meta de vacinação são as
crianças, que estão com cobertura vacinal de 61,28%,
as gestantes, com 53,12%,
as puérperas, com 50,98% e
os adultos de 55 a 59 anos,
com 53,11% de adesão à
campanha.
No total, foram vacinadas em Rio Preto 160.287
pessoas, entre elas: 66.611
idosos, 21.072 profissionais
da saúde, 16.144 crianças,
2.148 gestantes, 10.086
adultos de 55 a 59 anos, 339
puérperas, 259 pessoas com
deficiência, 2.446 privados de
liberdade, 1.656 profissionais
das forças de segurança, 189
funcionários do sistema prisional, 3.724 professores, 1.536
caminhoneiros, 549 motoristas
do transporte coletivo, 18.289
pessoas com comorbidades,
14.958 pessoas sem comorbidades, três indígenas e 278
crianças que receberam a
segunda dose, recomendada
para bebês que são vacinados
contra a gripe pela primeira
vez.
A vacinação está sendo feita em escolas e equipamentos
públicos para evitar as aglomerações nas unidades de saúde.
O serviço funciona de segunda
a sexta-feira, das 8h às 16h30.
Os locais estão disponíveis no
site: www.riopreto.sp.gov.br/
mapavacinas. A campanha
termina no dia 30 de junho.

Principal preocupação da
atualidade, a pandemia do coronavírus afetou diversas áreas
da sociedade. Mais do buscar
a recuperação neste momento,
autoridades já se preocupam em
evitar uma segunda onda. Segundo a previsão realizada pela
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), o PIB brasileiro pode ter
uma queda de 9,1% em caso de
uma nova contaminação.
A Secretaria de Saúde diz
estar preparada em caso de um
aumento. “A Prefeitura de Rio
Preto possui estrutura de atendimento apropriada para este
momento, inclusive para um
possível aumento no número de
contaminados. Mesmo assim,
é necessário que se adotem as
medidas de higiene preconizadas pela OMS”, informou por
meio de nota.
De acordo com um estudo
realizado por cientistas nas
Universidades de Cambridge e
Greenwich, o uso generalizado
de máscaras, combinadas com
o lockdown poderão manter os
níveis da epidemia controláveis
e prevenir novas ondas.
“A cidade foi uma das primeiras a implantar o uso obrigatório nos ônibus e no terminal
urbano, justamente por entender que as máscaras diminuem
o risco de contágio. Elas porém,
não são as únicas maneiras de
evitar a contaminação, outras
atitudes devem ser tomadas,
como a lavagem de mãos e
o distanciamento social”, diz
trecho da nota da Secretaria
de Saúde.
A Organização Mundial da
Saúde atualizou sua orientação na última sexta-feira (5),
recomendando que os governos peçam que todos utilizem
máscaras de tecido em áreas
públicas onde existam riscos,
a fim de reduzir a propagação
da doença.

São José do Rio Preto, quinta-feira
11 de junho de 2020
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Deic prende duas irmãs e esclarece
homicídio em posto no Itapema
Cláudio LAHOS

Vizinho tenta matar
ajudante e é impedido
por familiares

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

Duas irmãs, de 21 e 22
anos, foram presas em flagrante por policiais civis da
Deic (Divisão Especializada
de Investigações Criminais)
de Rio Preto pelo homicídio
de Jackson Custódio, de 29
anos.
O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira, em
um posto de combustíveis da
avenida Domingos Falavina,
no Jardim Itapema, na Região
Norte da cidade.
A vítima levou uma facada na clavícula e pediu
socorro para um frentista.
O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência)
foi acionado e tentou reanimar o jovem, que teve um
sangramento muito forte e
veio a óbito.
Segundo o delegado Alceu Lima de Oliveira Júnior,
encarregado das investigações, o motivo do crime seria
passional.
Uma das jovens presa é
ex-namorada de Custódio e
teria ficado enciumada ao
vê-lo com outra mulher em
uma residência, no Jardim
Paraíso.
O ex-casal discutiu e a
acusada, que estava acompanhada da irmã, teria desferido um golpe de faca na
vítima, que conseguiu correr
até o posto.
As indiciadas devem
aguardar audiência de custódia na carceragem feminina
da DIG/Deic rio-pretense.

Um ajudante de motorista,
de 39 anos, morador na Estância Santo Antônio, em Rio Preto,
procurou a Central de Flagrantes
nesta terça-feira (9) para denunciar que está sendo ameaçado
de morte por um vizinho.
Segundo a vítima contou à
polícia, na véspera, estava em
frente à sua casa, conversando com um amigo, quando ao
acusado apareceu, armado com
uma faca, e sem motivo algum
veio em sua direção com a intenção de golpeá-la.
Familiares do suspeito impediram que ele conseguisse ferir
o ajudante, que entrou em sua
residência.
Como a arma branca foi
deixada no local pelo agressor,
a vítima a pegou e apresentou
no Plantão. Caso segue sendo
investigado pelo 3º DP.
Daniele JAMMAL

Após ser esfaqueado, Jackson Custódio conseguiu
correr até o posto, onde
cambaleou e caiu entre as
bombas

CANIL FOI MOBILIZADO
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Baep apreende oito tabletes de maconha
e prende dois por tráfico no Duas Vendas
Daniele JAMMAL

Droga e objetos usados pelos acusados foram apreendidos

O desempregado M.R.S.,
50, e o corretor S.R.S., 44,
foram presos em flagrante,
por tráfico de drogas, por
policiais militares do Baep
(Batalhão de Ações Especiais
de Polícia), no bairro Duas
Vendas, na manhã desta
terça-feira.
Segundo a corporação,
uma equipe estava patrulhando a região quando viu

Jovem ameaça “encher ex de tiros’’,
xinga policiais e apanha de preso
Um ajudante, de 27 anos,
morador em Bady Bassitt, foi
preso em flagrante pela Polícia Militar de Rio Preto por
violência doméstica, ameaça
e resistência, às 21h50 desta
terça-feira (9).
Ele foi surpreendido pela
guarnição na porta da casa de
sua ex-mulher, uma maquiadora, de 26 anos, no bairro São
Francisco, totalmente alterado,
aparentando estar sob efeito
de álcool e drogas ilícitas.
Aos policiais, C.G.M. dis-

se que era para levá-lo preso
ou “iria matar todo mundo”.
Mas, ao receber voz de prisão,
apresentou resistência para ser
detido e algemado, passando a
ofender a guarnição.
Levado ao Plantão, o acusado continuou a xingar os
PMs e proferiu ofensas para os
funcionários da delegacia. Em
seguida, se desentendeu com
outros homens que estavam
presos no local, sendo agredido
por um deles, sem ficar ferido.
Segundo a vítima, seu ex-marido afirmou que iria “encher

Cláudio LAHOS

a casa de tiros”. O atual companheiro da maquiadora, um
instalador, de 25 anos, não quis
representar contra o indiciado,
mas a mulher solicitou medida
protetiva, alegando que teme
ser morta por C.G.M.
Colocado na cela, o ajudante passou a gritar e bater nas
grades, recusando-se a assinar
documentos.
Como não pagou a fiança de
um salário mínimo, foi levado
para a carceragem da DIG/Deic,
onde aguardará audiência de
custódia.

VENDAS NA QUARENTENA

Comércio mantém otimismo
para o Dia dos Namorados
Cláudio LAHOS

Vinicius LIMA

Uma das principais datas
comemorativas do ano, o Dia
dos Namorados será celebrado
de uma forma diferente em
2020, tanto pelos casais quanto pelo comércio. Por conta
da pandemia, muitas pessoas
foram obrigadas a adaptar a
comemoração, assim como os
comerciantes investiram em novos meios para conseguir atrair
os clientes.
“O movimento está positivo. Muitas lojas aproveitaram
o período da quarentena para
investir no meio digital. Estamos também percebendo que,
aos poucos, as pessoas estão
voltando a frequentar as lojas
físicas”, afirmou Walter Carrazone, diretor de Comércio da
Acirp (Associação Comercial e
Empresarial de Rio Preto).
Segundo Carrazone, a cada
ano o Dia dos Namorados se
torna uma das datas mais lucrativas para os comerciantes.
“As pessoas querem celebrar o
amor, principalmente neste período tão complicado. Estamos
observando uma tendência de
que, em breve, o Dia dos Namorados será a segunda data mais
importante para o comércio,

nove pedaços do entorpecente escondidos em telhas e
uma porção esfarelada.
Uma balança digital e faca
com resquícios de maconha
também foram apreendidos
no imóvel.
De acordo com a polícia,
os autuados têm antecedentes criminais. Após serem
indiciados por associação e
tráfico, os dois homens foram
encaminhados à carceragem
da DIG/Deic rio-pretense.

NO CAPARROZ

VIOLÊNCIA

Daniele JAMMAL

M. dentro de uma mata às
margens da avenida Joaquim
Nunes Assad. Ele carregava
um saco contendo oito tabletes de maconha.
Ele informou aos pms que
estava morando de favor na
casa do corretor e que a pedido dele veio buscar a droga,
em troca de uma porção para
consumo próprio.
Com a ajuda do canil, a
guarnição localizou na residência do segundo suspeito mais

atrás apenas do Natal”, explicou.
Apesar do otimismo, uma
pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Comércio
de Bens, Serviços e Turismo estima uma queda de 43,1% nas
vendas no varejo em todo o país.
Vestuário, calçados e informática
são os segmentos que deverão
apresentar as maiores quedas
nas vendas para o Dia dos Namorados, em comparação ao
mesmo período do ano anterior,
da ordem de -71,3% e -58,3%,
respectivamente.
Em seguida, aparecem artigos pessoais, utilidades domésticas e eletroeletrônicos, com
diminuição de 55,8%.
Comemorações caseiras

Para celebrar a data, muitos
casais optaram por uma programação mais caseira neste
ano. “Geralmente saímos para
comprar os presentes e depois
íamos jantar fora. Mas neste
ano, optamos por preparar o
jantar juntos e assistir uma
série”, afirmou Juliana Francine
Mariano, de 28 anos, estagiária
do setor comercial.
“Para mim o mais importante
não é o lugar onde vai comemorar e sim estar com a pessoa.
Prefiro ficar em casa com a
pessoa que eu amo do que sair
pra comemorar e acabar não
curtindo”, comentou o técnico
de áudio visual, Shando Carlos
Gomes Salles, de 21 anos.

Adolescente é apreendido por tentar
roubar motos com ajuda de comparsa

Daniele JAMMAL

Policiais militares de Rio
Preto apreenderam, na noite desta terça-feira (9), no
Jardim Caparroz, um adolescente, de 17 anos, por tentar
roubar pouco antes duas
motocicletas, com a ajuda
de um cúmplice, na rotatória
das avenidas Philadelpho
Gouvea Neto e Solon da Silva
Varginha.
O menor foi localizado caminhando pela rua Marcolino
Barreto. Os pms não localizaram nada de ilícito com ele,

que não revelou a identidade
do comparsa, cujo paradeiro
é desconhecido. A suposta
arma de fogo usada no crime
também não foi encontrada
pela guarnição.
As vítimas, uma técnica
em eletrônica, de 26 anos,
e um esportista, de 19 anos,
reconheceram o infrator como
um dos assaltantes.
Após ser autuado, o adolescente foi levado para a
cela na Delegacia Seccional,
onde ficou à disposição da
Vara da Infância e Juventude
rio-pretense.

SEM SAIR DE CASA

Serviços digitais do Poupatempo
funcionarão durante o feriado
Da REPORTAGEM

Os serviços digitais do Poupatempo, oferecidos pelo portal
– www.poupatempo.sp.gov.br - e
aplicativo Poupatempo Digital,
continuam mantidos entre os
dias 11 e 14 de junho, feriado
prolongado de Corpus Christi.
São mais de 70 opções de
serviços online, com a mesma
qualidade, agilidade, eficiência
e conforto, pelo computador ou
celular, sem a necessidade de
sair de casa.
O atendimento pelo Fale
Conosco, disponível no site do
Poupatempo, não irá atender
durante os dias de feriado, no
entanto, o cidadão pode encaminhar as solicitações pelos
canais de atendimento, inclusive
Messenger do Facebook, e o
prazo para retorno se inicia a
partir de segunda-feira (15).
“Neste momento em que o
distanciamento social é a medida mais eficiente no combate
à propagação da Covid-19 e
o atendimento presencial nas
unidades está temporariamente
suspenso, o objetivo do Poupatempo é estar cada vez mais
próximo do cidadão, 24 horas
por dia, sete dias na semana”,
explicou o superintendente da

O atendimento pelo Fale Conosco, disponível no site
do Poupatempo, não irá atender durante os dias de
feriado, no entanto, o cidadão pode encaminhar as
solicitações pelos canais de atendimento, inclusive
Messenger do Facebook, e o prazo para retorno se
inicia a partir de segunda-feira
Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo que administra o
programa Poupatempo em todo
Estado -, Ernesto Mascellani
Neto.
Lançado no dia 6 de maio,
o aplicativo Poupatempo Digital
já foi baixado mais de 500 mil
vezes. Por meio dele é possível
acessar os mais de 40 serviços
digitais disponíveis no portal do
Poupatempo (www.poupatempo.
sp.gov.br), como Atestado de
Antecedentes Criminais, serviços
da CDHU, da Sabesp, Educação
e emitir boletos e certidões municipais.
A versão mobile do Poupatempo também conta com novidades, como a solicitação de segunda via e renovação de CNH,
Certidão de Prontuário, Consulta
de Pontos, Licenciamento de veículos (CRLV), acordo da CDHU,
acesso ao Seguro Desemprego,
Carteira de Trabalho, serviços da
Receita Federal, do TRE, entre

outros.
O Poupatempo Digital pode
ser baixado gratuitamente na
loja de aplicativos do seu celular
(Google Play ou App Store). Em
pouco mais de dois meses de
quarentena, o Poupatempo realizou 4 milhões de atendimentos
online.
Pelo link https://www.poupatempo.sp.gov.br/wps/portal/
portalpoupatempo/fale-conosco/
formularioFaleConosco é possível
registrar solicitações, dúvidas,
reclamações e sugestões ao
Poupatempo.
O atendimento eletrônico por
telefone está disponível 24 horas
por dia para quem desejar deixar
gravada uma mensagem de voz
para nossas equipes. De um
telefone fixo (capital e Grande
São Paulo): (11) 4135-9700.
Demais municípios do estado
de SP: 0300 847 1998. De um
celular (todos os municípios do
estado de SP): (11) 4135-9700.
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Detalhes

Roberto
Toledo

não tão pequenos...

DJ BETINHO BRITTO agita
sua mesa de som nesta sexta-feira, a partir das 19h30, pelo
seu canal no Youtube/Betinho
Britto, e realiza sua ‘Live dos
Namorados’ para arrecadar
cestas básicas, dinheiro e
itens de higiene para ajudar os
proﬁssionais de eventos que
estão parados há meses.
MINUTO DE SILÊNCIO.
Meus pêsames para os familiares do empresário Affonso
Oger, um dos fundadores do
Expresso Itamarati, que faleceu na última terça-feira, dia 9,
em Rio Preto. A esposa Maria
Ignêz Oger e as ﬁlhas Adriana, Maria José, Maria Cristina
e Sandra Oger. Que Deus o
tenha!
‘FEIJOADA do Palácio
das Águas 2020’, um evento
100% beneﬁcente que neste
ano será em prol dos projetos
do Serviço Social São Judas
Tadeu e das Ações do Rotary
Club de São José do Rio Preto
Palácio das Águas, acontecerá neste domingo, dia 14,
e a retirada será das 10h30
até 14h, em sistema drive thru
no Serviço Social São Judas
Tadeu.
A UNIMED promove até o
dia 19 de junho a ‘Campanha
do agasalho 2020 - abra seu
guarda-roupas e seu coração’.
Podem ser doados cobertores, calçados e moletons ou
roupas de frio (masculinas,
femininas e infantis) novos ou
em bom estado de conservação. Para receber as doações,
a cooperativa disponibilizou
seis pontos de coleta. Em Rio
Preto, na Sede da Unimed,
avenida Bady Bassitt 3877,
Medicina Preventiva Unidade
IV, avenida JK 2220, Núcleo
de Atendimento Multidisciplinar, rua Floriano Peixoto 2870.

SOCIAL

Jornal

Pérola do Dia
A QUARENTENA VAI ME TRANSFORMAR EM UM CARRO. JÁ APARECEU OUTRO
PNEU. Sorria, beba muita água e seja feliz!

bobtoledo@gmail.com

DiáriodoBob
11 de junho, quinta-feira, comemoramos o Dia de Corpus
Christi, feriado em Rio Preto, com direito de ficar em casa e, se
sair, não esquecer de usar a máscara. É uma data sempre celebrada na segunda quinta-feira de junho. A regra é clara: uma
mulher calada é uma pistola com silenciador. Grito de alerta
para Jesus Martin, presidente do Automóvel Clube, Nadim Cury,
presidente do Clube Monte Líbano, e Valter Dias, presidente do
Palestra. Não sei se vocês sabem, mas o prefeito de São Paulo
deve autorizar até amanhã protocolo de reabertura dos clubes da
Capital. Bruno Covas combinou com os dirigentes e associações a
retomada das atividades com 20% da capacidade total e apenas
liberada a área externa - o condomínio. A liberação inclui pista
de cooper, piscina, quadras esportivas, desde que abertas, mas
exigiu instalação de câmera de temperatura, totens de álcool gel
e máscaras. Conversem com o prefeito Edinho pra ver se dá pra
fazer o mesmo por aqui? É apenas uma sugestão! Soltando
a voz. O bom cantor rio-pretense Fernando Augusto também
entrou na onda da LIVE e promove um show ao vivo, no sábado,
a partir das 16h, com apoio da Balls, Abejem, Trugh Energy,
Boechat Soft e íntegra. Fique em casa e cante com o Fernandinho porque ele é bom demais. Vírus que vai e vem. A ciência
dá conta que, em ondas repetidas, o Corona desaparecerá em
alguns lugares ou diminuirá a sua matança, mas também deixa
no ar que também reaparecerá em ondas pequenas, aqui e ali.
O trajeto tortuoso vai deixar os governos loucos. Como a vacina
vai demorar haveremos ainda de ver uma escalada de tragédias.
Oremos para que a medicina e as pesquisas científicas nos tragam
um pouco de esperança. Ponta de faca. Que me desculpe o
Carlos de Arnaldo Silva (Ito), candidato a prefeito, mas o murro
que ele deu foi em parede de cimento armado. Tem coisas que
ignorar é preciso! Amanha é dia de beijar muito! Um dia dos
namorados pra passar a seco. Mostra o seu amor platônico (à
distância, que não toca, com qualidade e sem defeitos). Cuidado
com o vírus. Ponto e basta!

Homenagem ao Dia dos Namorados

Dr. Renato e Dra.
Luciana Secches Freitas

Alaércio Bellon e Dra. Miriam Delbem Bellon

Plim Plim

A TV Câmara começou a veicular o programa Educ Ação,
elaborado pela Secretaria de Educação. O objetivo é servir às
famílias que têm alunos afastados da escola pública em tempo
de pandemia. Pra quem não sabe, a TV Câmara tem sinal
aberto no canal 28.2 e também pode ser assistida no canal 4
da TV a cabo.
Dr. Nadim Cury e Dra. Célia Regina Cury

De Rio Preto...

O empreendedor Danilo Ferraz vive boa fase
na carreira. Após cinco anos palestrando
nas principais empresas da região sobre
liderança e inovação, o rio-pretense desponta
no cenário nacional com agenciamento
da RLeal Comunicação, empresa de São
Paulo responsável pela representação de
gigantes do segmento como a empresária
Cris Arcangeli e a eterna rainha do basquete,
Hortência.

Vamos juntos #LutarContraACrise
VENDA E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS,
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS
(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS
Seguimentos industriais - construção civil - florestas e jardins
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Tel. (17) 3233-4888

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822
Riopreto Shopping Center
Telefone: 3227-3211
Kiberamarp

Dr. Sérgio Crivelin e
Bárbara Dantas

... para o Brasil

Ferraz, que é formado em jornalismo e pósgraduado em Ciências Políticas, começou a
carreira como vendedor de livros usados na
feira. Hoje, atua como gestor de Inovação e
Sustentabilidade do Instituto As Valquírias,
em Rio Preto, e se especializou em inovação,
futurismo e cidades inteligentes – elementos
que fazem parte de sua apresentação
mais requisitada, a provocativa palestra
‘Construindo o Futuro’.

São José do Rio Preto, quinta-feira
11 de junho de 2020

Jornal

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
CONVOCAÇÃO
Fica o (a) senhor (a) conselheiro (a)
convocado (a) para reunião extraordinária desse conselho,
que acontecerá dia 16.06.2020, terça-feira, a reunião será
realizada de maneira remota usando o aplicativo Google
Meet, o convite para entrar na reunião estará no grupo do
CMDCA no whatsApp – quem não estiver no mesmo entrar
em contato com Luciana no CMDCA para inclusão em convocação às 8h45min.
PAUTA:
Proposta para a Data de Combate ao Trabalho Infantil.
Diretoria
CMDCA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
CONVOCAÇÃO
Fica o (a) senhor (a) conselheiro (a)
convocado (a) para reunião extraordinária desse conselho,
que acontecerá dia 16.06.2020, terça-feira, a reunião será
realizada de maneira remota usando o aplicativo Google
Meet, o convite para entrar na reunião estará no grupo do
CMDCA no whatsApp – quem não estiver no mesmo entrar
em contato com Luciana no CMDCA para inclusão em convocação às 8h30min.
PAUTA:
Proposta de comemoração aos 30 anos do ECA.
Diretoria
CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
CONVOCAÇÃO
Fica o (a) senhor (a) conselheiro (a)
convocado (a) para reunião extraordinária desse conselho,
que acontecerá dia 16.06.2020, terça-feira, a reunião será
realizada de maneira remota usando o aplicativo Google
Meet, o convite para entrar na reunião estará no grupo do
CMDCA no whatsApp – quem não estiver no mesmo entrar
em contato com Luciana no CMDCA para inclusão em convocação às 9h00min.
PAUTA:
Oﬁcio Projeto Comunidade Só Por Hoje
Diretoria
CMDCA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
CONVOCAÇÃO
Fica o (a) senhor (a) conselheiro (a)
convocado (a) para reunião extraordinária desse conselho,
que acontecerá dia 16.06.2020, terça-feira, a reunião será
realizada de maneira remota usando o aplicativo Google
Meet, o convite para entrar na reunião estará no grupo do
CMDCA no whatsApp – quem não estiver no mesmo entrar
em contato com Luciana no CMDCA para inclusão em convocação às 09h15min.
PAUTA:
Plano de Aplicação do Recurso do Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente 2020.
Diretoria
CMDCA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
CONVOCAÇÃO
Fica o (a) senhor (a) conselheiro (a)
convocado (a) para reunião extraordinária desse conselho,
que acontecerá dia 16.06.2020, terça-feira, a reunião será
realizada de maneira remota usando o aplicativo Google
Meet, o convite para entrar na reunião estará no grupo do
CMDCA no whatsApp – quem não estiver no mesmo entrar
em contato com Luciana no CMDCA para inclusão em convocação às 09h45min.
PAUTA:
Propostas e encaminhamentos para o Diagnostico dos
motivos:
1) O fato de 25% das crianças matriculadas na rede ainda
não terem ido buscar o material impresso e disponibilizado
pela SME/ Rio Preto;
2) E o fato de que, uma parte considerável das crianças
matriculadas na rede municipal de ensino, não possuírem
acesso à internet, nem através de rede e nem por meio de
dados móveis.
Diretoria
CMDCA

Concorrência nº 027/2019
Requerente: Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto Ltda
Assunto: Flexibilização no pagamento da outorga
DESPACHO: Indeﬁro o pedido formulado, tendo em vista a
ausência de previsão no edital e, mais do que isso, a impossibilidade de mudança da proposta após a adjudicação do
objeto com a consequente vitória do lote no certame. Luís
Roberto Thiesi – Sec. Mun. Administração.
COMUNICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO
Notiﬁcada: Dinâmica Comercial de Serviços Ltda - ME
PREGÃO 32/2020
CONTRATO PRE/0054/20
CONTRATADA: Dinâmica Comercial de Serviços Ltda - ME
Notiﬁcamos a empresa Dinâmica Comercial de Serviços
Ltda – ME para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da publicação deste, regularize as pendências
relacionadas no Interno Nº 92/2020 da Diretoria da Frota
Municipal em anexo, em atendimento às cláusulas 2.1 e 2.3
do contrato, 2 e 4.2 do Termo de Referência. Tendo em vista
os fatos relatados, concedo 05 (cincos) dias úteis contados
da publicação, para a empresa, em querendo, apresentar o
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais,
tendo em vista a possibilidade de, não sendo regularizadas
as pendências, ﬁcar a empresa sujeita às penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral
do contrato. Publique-se. .LUIS ROBERTO THIESI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA.
NOTAS DE EMPENHO 6670/2020 E 6671/2020
Considerando os apontamentos feitos pelo Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus, ao analisar o item
CÓD.42346, considerando a análise da Gerência de Vigilância Sanitária do relatório apresentado, bem como a não
substituição solicitada, DECIDO: Com fundamento no art.
87, I, da Lei nº 8.666/93, aplicar pena de ADVERTÊNCIA,
e por se tratar de falta grave, a reincidência poderá implicar
demais penalidades cabíveis. Fica concedido o prazo de 05
dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total
dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020
CONTRATO PRE/0103/20
CONTRATADA: ELFA MEDICAMENTOS S/A
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais –
Item 05 – SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total:
R$587,540
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2020
CONTRATO PRE/0104/20
CONTRATADA: AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS
EIRELI
OBJETO: Aquisição de medicamentos padronizados na
REMUME – Item 05 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
Valor Total: R$2.628,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020

ATA Nº 0414/20
CONTRATADA: AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padronizados na REMUME - Valor Unitário – Item 12 – R$0,300 –
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020
ATA Nº 0415/20
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padronizados na REMUME - Valores Unitários – Item 03 – R$0,170;
Item 11 – R$3,100; Item 13 – R$1,130; Item 14 – R$0,280 –
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020
ATA Nº 0416/20
CONTRATADA: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padronizados na REMUME - Valores Unitários – Item 10 – R$0,048;
Item 18 – R$2,100 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020
ATA Nº 0417/20
CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padronizados na REMUME - Valor Unitário – Item 29 – R$1,790 –
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020
ATA Nº 0418/20
CONTRATADA: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padronizados na REMUME - Valor Unitário – Item 20 – R$0,419 –
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2020
ATA Nº 0419/20
CONTRATADA: MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente - Valores Unitários – Item 05 – R$1,18; Item 11 – R$0,10; Item
15 – R$0,82; Item 35 – R$6,70; Item 37 – R$7,70; Item 38
– R$0,98; Item 54 – R$8,50 – SMA – Luís Roberto Thiesi Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 10009/2020
CONTRATO Nº: DPL/0031/20
CONTRATADA: KORE TM DATA PROCESSAMENTO DE
DADOS LTDA
OBJETO: Prestação de serviço para GRPS com fornecimento de SIM CARD - SMTTS – Amaury Hernandes - Prazo de
vigência: 12 meses. Valor Total: R$10.260,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE EDITAL E
PRORROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 196/2020 – Processo nº
11.814/2020
Objeto: Aquisição de veículo (ônibus) para a rede de serviços do sistema único da assistência social. Secretaria
Municipal de Assistência Social. Informamos que em razão
de impugnação acatada foi retiﬁcado o Edital. A presente
retiﬁcação está disponibilizada no Portal de Compras juntamente com o Edital Retiﬁcado. Fica redesignada a data para
o processamento do pregão para o dia 26/06/2020 às 08:30
hs e abertura a partir das 08h32min, no site www.riopreto.
sp.gov.br- "PORTAL DE COMPRAS".
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO
Assunto: Requerimento encaminhado em resposta ao Ofício
nº 075/2020-SMA – Concorrência nº 13/2009, protocolo nº
2020140094.
Interessado: Social De Luto Metropolitana Rio Preto Ltda
Objeto: Justiﬁca e solicita autorização para a divergência
entre a relação dos bens móveis utilizados para execução
dos serviços funerários e os itens relacionados para transferência ao Município em atendimento ao ﬁm da vigência do
contrato celebrado entre a concessionária e a municipalidade. DESPACHO: Vistos, etc... 1- Não cabe a empresa e ao
poder público transacionar sobre qual veículo será entregue.
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São José do Rio Preto, quinta-feira
11 de junho de 2020

Há obrigação de entregar ao poder público os veículos noticiados quando da notiﬁcação e obviamente aqueles utilizados na concessão para a execução dos serviços, entre eles,
o transporte de urnas funerárias. 2- Nestes termos, concedo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a entrega dos veículos,
sob pena de aplicação das penalidades legais. Publique-se.
Luís Roberto Thiesi – Sec. Mun. de Administração
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 141/2020 – Processo n.º
11.387/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros
alimentícios (peixes) para as unidades escolares da rede
municipal de ensino. Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento. Sessão pública realizada on-line com inicio
dia 13/05/2020, sendo adjudicado o item 01 à empresa declarada vencedora: ROGERIO SOARES DA SILVA EIRELI
EPP. Itens 02 e 03: Fracassados. Não houve manifestação
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível
no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 166/2020 – Processo n.º
11.650/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de sistema de
infusão para contraste de tomograﬁa para o Hospital Dia.
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line no dia 10/06/2020. O pregão em epígrafe foi declarado
FRACASSADO em razão dos valores ﬁnais alcançados nos
itens 01 e 02 ﬁcarem acima da estimativa do Edital. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão
está disponível no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da
Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
128/2020 – PROCESSO Nº 11.362/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o
dia 15/06/2020 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos.
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
122/2020 – PROCESSO Nº 11.350/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o
dia 15/06/2020 às 14:30hs para continuidade dos trabalhos.
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 198/2020, PROCESSO 11.846/2020, objetivando
a contratação de empresa para prestação de serviço com
fornecimento de materiais para manutenção em piscinas
municipais. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29/06/2020, às
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 201/2020, PROCESSO 11.849/2020, objetivando
o registro de preços para aquisição de lâmpadas e reatores
para o Depto de Iluminação Pública atender a ampliação e
manutenção da iluminação pública do município. Secretaria
Municipal de Obras. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 26/06/2020, às 14:30h. e abertura a partir das
14:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 158/2020, PROCESSO 11.577/2020, objetivando o
registro de preços para aquisição de bebedouros e puriﬁcadores de água. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 30/06/2020, às 14:30h.
e abertura a partir das 14:32h. O edital na íntegra, e demais
informações, encontram-se à disposição dos interessados,
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 182/2020, PROCESSO 11.752/2020, objetivando
o registro de preços para aquisição de materiais de construção para o Departamento de Manutenção da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer. O recebimento das propostas
dar-se-á até o dia 30/06/2020, às 08:30h. e abertura a partir
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de
Compras.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 34.322 DE 10 DE JUNHO DE 2020
DISPENSA, IZABEL CRISTINA DA SILVA, da Função de
Cheﬁa de Seção, na Seção de Atendimento às Unidades Escolares do Departamento de Nutrição e Alimentação Escolar
da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, criada pelo artigo 39 da Lei Complementar n.º 230/2007, com
nova redação dada pela Lei Complementar n.º 583/2018,
retroagindo os efeitos desta a 01 de junho de 2020.
PORTARIA N.º 34.323 DE 10 DE JUNHO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida
nos autos do Processo n.º 1002298-68.2020.8.26.0576,
do Juizado Especial da Fazenda Pública do Município de
São José do Rio Preto, a Portaria nº 28.850 de 19 de junho
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de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus
vencimentos do(a) servidor(a) LUZIA FERREIRA, Auxiliar
de Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos pecuniários a
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta
10/04/2010”.
PORTARIA N.º 34.324 DE 10 DE JUNHO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida
nos autos do Processo n.º 1056122-78.2016.8.26.0576,
da 2ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José
do Rio Preto, a Portaria nº 29.027 de 19 de junho de 2017,
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos
do(a) servidor(a) VERA MARCIA DE CASTRO DE ARAUJO, Merendeira, onde se lê “com efeitos pecuniários a
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta
26/11/2010”.
PORTARIA N.º 34.325 DE 10 DE JUNHO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado,
nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida nos
autos do Processo n.º 1001504-18.2018.8.26.0576, do Juizado Especial da Fazenda Pública do Município de São José
do Rio Preto, a Portaria nº 32.426 de 10 de maio de 2019,
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos
do(a) servidor(a) MARIA INES BAFFI NONATO, PEB-1, onde
se lê “retroagindo os efeitos desta 04/04/2016”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 15/08/2015”.
PORTARIA N.º 34.326 DE 10 DE JUNHO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida
nos autos do Processo n.º 1056132-25.2016.8.26.0576,
da 2ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José
do Rio Preto, a Portaria nº 28.851 de 19 de junho de 2017,
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos
do(a) servidor(a) LUZIA HELENA DE FREITAS, Auxiliar
de Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos pecuniários a
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta
09/04/2011”.
PORTARIA N.º 34.327 DE 10 DE JUNHO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida
nos autos do Processo n.º 1041607-33.2019.8.26.0576,
da 1ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José
do Rio Preto, a Portaria nº 28.926 de 19 de junho de 2017,
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos
do(a) servidor(a) MAURO LUIZ DA SILVA, Eletricista, onde
se lê “com efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se
“retroagindo os efeitos desta 20/06/2010”.
PORTARIA N.º 34.328 DE 10 DE JUNHO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida
nos autos do Processo n.º 1015192-13.2019.8.26.0576,
da 2ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José
do Rio Preto, a Portaria nº 28.726 de 19 de junho de 2017,
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos
do(a) servidor(a) CARMEN APARECIDA ELIAS, Auxiliar
de Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos pecuniários a
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta
26/11/2010”.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 13.495
DE 8 DE JUNHO DE 2020.
Denomina “Irineu Augusto de Ávila” a Rua Projetada 45,
do Loteamento Maisparque Rio Preto, em São José do Rio
Preto - SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Irineu Augusto de Ávila” a Rua
Projetada 45, do Loteamento Maisparque Rio Preto, em São
José do Rio Preto - SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de junho de
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.930/2020
Projeto de Lei nº 127/2020
Autoria da propositura: Ver. Zé da Academia – José A. G.
Lagoeiro
LEI Nº 13.496
DE 8 DE JUNHO DE 2020.
Denomina “Benedita Elisabete Vieira Almeida de Oliveira” a
Rua Projetada 26, do Loteamento Maisparque Rio Preto, em
São José do Rio Preto - SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Benedita Elisabete Vieira
Almeida de Oliveira” a Rua Projetada 26, do Loteamento
Maisparque Rio Preto, em São José do Rio Preto - SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de junho
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.927/2020
Projeto de Lei nº 124/2020
Autoria da propositura: Ver. Zé da Academia – José A. G.
Lagoeiro

LEI Nº 13.497
DE 8 DE JUNHO DE 2020.
Denomina “Alcides Vieira Coelho” a Rua Projetada 22, do
Loteamento Maisparque Rio Preto, em São José do Rio
Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Alcides Vieira Coelho” a Rua
Projetada 22, do Loteamento Maisparque Rio Preto, em São
José do Rio Preto - SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de junho
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.928/2020
Projeto de Lei nº 125/2020
Autoria da propositura: Ver. Zé da Academia – José A. G.
Lagoeiro

LEI Nº 13.498
DE 8 DE JUNHO DE 2020.
Denomina “Benedita Américo Magalhães” a Rua Projetada
26, do Loteamento Egydio Zani, em São José do Rio Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Benedita Américo Magalhães”
a Rua Projetada 26, do Loteamento Egydio Zani, em São
José do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de junho
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.929/2020
Projeto de Lei nº 126/2020
Autoria da propositura: Ver. Zé da Academia – José A. G.
Lagoeiro
LEI Nº 13.499
DE 8 DE JUNHO DE 2020.
Denomina “Candido Rodrigues de Sant'Ana” a Rua Projetada 28, do Loteamento Egydio Zani, em São José do Rio
Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Candido Rodrigues de
Sant'ana” a Rua Projetada 28, do loteamento Egydio Zani,
em São José do Rio Preto - SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluídas a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de junho
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.931/2020
Projeto de Lei nº 128/2020
Autoria da propositura: Vereador Jorge Menezes
LEI Nº 13.500
DE 8 DE JUNHO DE 2020.
Denomina “Odemar de Freitas” a Rua Projetada 05, do Loteamento Ary Attab III, em São José do Rio Preto - SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Odemar de Freitas” a Rua
Projetada 05, do Loteamento Ary Attab III, em São José do
Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluídas a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de junho
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.932/2020
Projeto de Lei nº 129/2020
Autoria da propositura: Vereador Jorge Menezes

São José do Rio Preto, quinta-feira
11 de junho de 2020
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LEI Nº 13.501
DE 8 DE JUNHO DE 2020.

LEI Nº 13.505
DE 8 DE JUNHO DE 2020.

DECRETO Nº 18.617
DE 10 DE JUNHO DE 2020.

Denomina “João Carlos Ruller” a Rua Projetada 05, do Loteamento SetCity, em São José do Rio Preto - SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “João Carlos Ruller” a Rua
Projetada 05, do Loteamento SetCity, em São José do Rio
Preto - SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluídas a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de junho de
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.933/2020
Projeto de Lei nº 130/2020
Autoria da propositura: Vereador Jorge Menezes

Denomina “João Massuia” a Rua Projetada 37, do Loteamento Maisparque Rio Preto em São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei:

LEI Nº 13.502
DE 8 DE JUNHO DE 2020.

LEI Nº 13.506
DE 8 DE JUNHO DE 2020.

Denomina “Henrique Vettorazzo” a Rua Projetada 23, do
Loteamento Egydio Zani, em São José do Rio Preto - SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei:

Denomina “Olga Fedozzi Gonçalves” a Rua Projetada 30,
do Loteamento Maisparque Rio Preto em São José do Rio
Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Altera o prazo ﬁxado no art. 4º do Decreto nº 18.571, de 24
março de 2020 e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei
Orgânica do Município
Considerando que no âmbito do Estado de São Paulo foi
estendida até 28 de junho de 2020 a vigência da quarentena
instituída pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março
de 2020; bem mantido o Município na Zona Laranja relativa
ao Plano São Paulo para retomada consciente e faseada da
economia;
D E C R E T A:
Art. 1º - É estendido até 28 de junho de 2020 o prazo ﬁxado
no caput do artigo 4º do Decreto nº 18.571, de 24 de março
de 2020, com a redação dada pelo Decreto nº 18.586, de 15
de abril de 2020, bem como o prazo previsto no art. 1º do
Decreto nº 18.575, de 26 de março de 2020.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 10 de junho de 2020,
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela
Imprensa Local.

Art. 1º Passa a denominar-se “Henrique Vettorazzo” a Rua
Projetada 23, do Loteamento Egydio Zani, em São José do
Rio Preto - SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluídas a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de junho de
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa
Local.
Autógrafo nº 14.934/2020
Projeto de Lei nº 131/2020
Autoria da propositura: Vereador Jorge Menezes
LEI Nº 13.503
DE 8 DE JUNHO DE 2020.
Denomina “José Oceanil Ribeiro” a Rua Projetada 03 do
Loteamento Ary Attab III, em São José do Rio Preto - SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “José Oceanil Ribeiro” a Rua
Projetada 03 do Loteamento Ary Attab III, em São José do
Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de junho de
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.935/2020
Projeto de Lei nº 132/2020
Autoria da propositura: Vereador Francisco Savio Ruel Junior

Art. 1º Passa a denominar-se “João Massuia” a Rua Projetada 37, do Loteamento Maisparque Rio Preto em São José do
Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de junho de
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa
Local.
Autógrafo nº 14.938/2020
Projeto de Lei nº 135/2020
Autoria da propositura: Vereador Paulo Pauléra

Art. 1º Passa a denominar-se “Olga Fedozzi Gonçalves” a
Rua Projetada 30, do Loteamento Maisparque Rio Preto em
São José do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de junho de
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.939/2020
Projeto de Lei nº 136/2020
Autoria da propositura: Vereador Paulo Pauléra
LEI Nº 13.507
DE 8 DE JUNHO DE 2020.
Denomina de “Julia de Jesus Fernandes” a Rua Projetada
04 do Loteamento Setcity.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Julia de Jesus Fernandes” a
rua localizada no Loteamento Setcity, previamente denominada Rua Projetada 04.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de junho de
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.941/2020
Projeto de Lei nº 138/2020
Autoria da propositura: Vereador Pedro Roberto Gomes

LEI Nº 13.504
DE 8 DE JUNHO DE 2020.

LEI Nº 13.508
DE 8 DE JUNHO DE 2020.

Denomina “Silvia Tarcila Mello Mançan”, a Rua Projetada 15
do Loteamento Ary Attab III, em São José do Rio Preto - SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Denomina ‘‘Patrícia Sanches Furlan’’ a Rua Projetada 06, no
Loteamento Setcity, em São José do Rio Preto - SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se “Silvia Tarcila Mello Mançan”,
a Rua Projetada 15 do Loteamento Ary Attab III, em São
José do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de junho
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.936/2020
Projeto de Lei nº 133/2020
Autoria da propositura: Vereador Francisco Savio Ruel
Junior

Art. 1º Passa a denominar-se “Patrícia Sanches Furlan’’ a
Rua Projetada 06, no Loteamento Setcity, em São José do
Rio Preto -SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluídas a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de junho de
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa
Local.
Autógrafo nº 14.942/2020
Projeto de Lei nº 139/2020
Autoria da propositura: Vereadora Márcia Caldas

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2020 – PREGÃO PRESENCIAL 10/2019 – PROCESSO 133/2019
Contratada: UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÃO
EIRELI.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 07.07.2020.
Data da autorização: 08.06.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
PREGÃO ELETRÔNICO 19/2020 – PROCESSO SeMAE Nº
31/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cinco disjuntores em caixa moldada
dos painéis de acionamento e comunicação da ETE Rio
Preto.
Contratada: TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Ordem de Execução de Serviço nº 90/2020, recebida em
01.06.2020. Valor: R$ 133.500,00.
Prazo de execução: 60 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO E
JULGAMENTO DA 2° PROPOSTA COMERCIAL CONFORME ART. 45 INC. I DA LEI FEDERAL 123/06 CONCORRÊNCIA 02/2020 – PROC. nº 26/2020
Objeto: Construção de interceptor de esgoto na Avenida Murchid Homsi – Margem Esquerda do Córrego Aterradinho no
município de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento
de materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos necessários à execução dos serviços.”
Tendo em vista o Parecer Técnico da Gerência Gestora a
Comissão decidiu reclassiﬁcar a 2ª proposta em 1º lugar e
de acordo com o critério de julgamento previsto no Edital,
MENOR PREÇO GLOBAL, e declara vencedora e propõe
a ADJUDICAÇÃO do objeto à licitante ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP com valor global
de R$1.175.538,50. S. J. Rio Preto, 10.06.2020, Sonia
Maria Franco da Silva Gomes - Presidente da CL.
S. J. Rio Preto 10.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Solicitação Ouvidoria: 01298.2020.000256-06
Assunto: Denúncia Acumulação de Cargo Público.
Vistos, etc...
1 – Certiﬁque-se a cheﬁa de gabinete a existência dos vínculos noticiados pelo denunciante, com sigilo, por ora e por
cautela, para preservação do denunciante e denunciado.
2 – Conﬁrmando, determino imediata instauração de processo administrativo disciplinar, por acúmulo ilegal de cargos,
diante da plausibilidade a existência da denúncia de violação
dos ditames constitucionais, a ﬁm de garantir o direito do
contraditório e ampla defesa (C.F., ART. 5º, LV)
3 – Publique-se, por extrato.
São José do Rio Preto, 10 de junho de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário M. de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO SME N° 09/2020
Homologa Deliberação nº 02/2020 do Conselho Municipal de
Educação.
A Secretária Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VI do artigo 11 da Lei
nº 8053, de 4 de setembro de 2000, Resolve:
Art. 1º - Fica homologada a Deliberação CME nº 02/2020
que dispõe sobre medidas orientativas de atenção ao Projeto Político Pedagógico das unidades de ensino e sobre os
critérios de elaboração das atividades para o ensino remoto
na rede municipal de ensino de São José do Rio Preto, durante o período do regime especial do combate ao contágio
pelo Covid-19.
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 10 de junho de 2020.
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal de Educação
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São José do Rio Preto, quinta-feira
11 de junho de 2020

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DELIBERAÇÃO CME nº 02/2020
Dispõe medidas orientativas de atenção ao Projeto Político
Pedagógico das unidades de ensino e sobre os critérios de
elaboração das atividades para ensino remoto na rede municipal de ensino de São José do Rio Preto, durante o período
do regime especial do combate ao contágio pelo Covid - 19.
Interessado: Conselho Municipal de Educação
O Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições e com fundamento na Constituição Federal/88, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, Lei do
Sistema Municipal de Ensino nº 8053/00, Lei de Criação do
CME nº 6.354/96 e Regimento Interno do CME Decreto nº
15.106/10 e, considerando:
- A Constituição Federal de 1988, que de acordo com o disposto em seu artigo 206 assegura que o ensino será ministrado com base em vários princípios e, dentre eles, o inciso
VI do referido artigo explicita “gestão democrática do ensino
público, na forma da lei”
- A Lei Federal nº 9.394, de 23 de dezembro de 1996, que
no inciso VIII do artigo 3º, determina “gestão democrática do
ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino” e no artigo 14 estabelece que “Os sistemas
de ensino deﬁnirão as normas da gestão democrática do
ensino público na educação básica, de acordo com as suas
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - participação dos proﬁssionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II - participação das comunidades
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”
- A Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que
aponta em suas diretrizes, no inciso VI do artigo 2º, que os
sistemas de ensino devem promover o princípio da gestão
democrática da educação pública; e no artigo 9º que “Os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aprovar
leis especíﬁcas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos
respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2(dois) anos
contado da publicação desta Lei, adequando, quando for o
caso, a legislação local já adotada com essa ﬁnalidade”
- A Lei Municipal nº 6.354, de 12 de julho de 1996, que cria o
Conselho Municipal de Educação.
- A Lei Municipal n º 8.053, de 04 de setembro de 2000, que
no inciso II do artigo 10 estabelece o Conselho Municipal
de Educação como órgão componente do referido sistema
e no inciso IX de seu artigo 12 determina como uma das
competências do Conselho Municipal de Educação “propor
e deliberar sobre as medidas de competência do Poder Público Municipal no que se refere à efetiva assunção de suas
responsabilidades em relação à educação infantil, ao ensino
fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e
educação especial”
- O Decreto nº 15.106, de 24de fevereiro de 2010, que
dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal de
Educação.
- A Lei Municipal nº 11.767, de 22 de junho de 2015, que
nas suas diretrizes, corrobora as legislações anteriores e no
inciso VI de seu artigo 2º, indica a necessidade da promoção do princípio da gestão democrática da educação pública
ao fomentar: “a) fortalecimento de conselhos escolares e
conselhos de educação, assegurando a formação de seus
conselheiros; b) fortalecimento da participação estudantil e
de pais, por meio de grêmios estudantis e de associação
de pais e mestres; c) constituição de fórum permanente de
educação com o intuito de coordenar as conferências municipais de educação e efetuar o acompanhamento do PME;
d) construção coletiva dos projetos político- pedagógicos,
currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos
escolares; a efetivação de processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão ﬁnanceira, entre outros.”
- A Lei Municipal 13.016/2018, a qual dispõe sobre a instituição do Conselho de Escola nas escolas municipais e
conveniadas do Sistema Municipal de Ensino, determina que
os conselhos escolares terão representatividade de todos
os segmentos da comunidade escolar e serão de natureza
deliberativa, consultiva, avaliativa, ﬁscalizadora e mobilizadora. Essa lei, no inciso I de seu artigo 4º, regulamenta as
atribuições deliberativas do referido Conselho, tais como (...)
d) Analisar e aprovar projetos de atendimento pedagógico e
aquisições de materiais para os alunos; e) Propor programas
especiais visando a integração escola-família-comunidade;
(...)
- A Resolução SME 13/2018 que ao estabelecer as diretrizes
para implementação do processo de Avaliação Institucional
Interna da Educação Básica na Rede Municipal de Ensino
do Município de São José do Rio Preto, elucida sobre a participação de todos os segmentos da comunidade escolar e
suas contribuições para reelaborar o Projeto Político Pedagógico da escola a partir do diagnóstico e acompanhamento
do projeto em si.
- A Resolução SME 02/2020, que estabelece diretrizes para
a elaboração do Plano Escolar de cada unidade de ensino
no ano 2020 e apresenta os seguintes pressupostos: “a)
participação coletiva da escola e da comunidade onde está
inserida, de acordo com o princípio da Gestão Democrática
do Ensino Público; b) análise e aprovação pelo Conselho de
Escola com registro em ata; c) encaminhamento ao Supervisor de Ensino responsável para apreciação e posterior
homologação pela Secretária Municipal da Educação”
- A Resolução SME nº 04, de 14 de abril de 2020, que regulamenta o Programa Rio Preto Educ Ação, de apoio aos
estudos dos alunos no período de suspensão das aulas em
decorrência da necessidade de prevenção de contagio pelo
COVID-19, e dá outras providências.
- A Resolução SME nº 05, de 14 de abril de 2020, que regulamenta as diretrizes do regime especial teletrabalho para o
desenvolvimento das atividades de apoio aos estudos dos
alunos e orienta quanto a reorganização dos calendários
escolares no âmbito das unidades escolares da rede municipal de ensino de São José do Rio Preto devido a pandemia
causada pelo Covid-19, e dá outras providências.
- A Resolução SME nº 07, de 13 de maio de 2020, que dispõe sobre a reorganização do Calendário Escolar e, em seu
parágrafo único, considera como efetivo trabalho escolar, as
aulas presenciais e o período destinado ao ensino remoto
emergencial, em caráter excepcional, com atividades de
apoio aos estudos em casa.
Considerando
1.
Que as legislações vigentes convergem ao determi-
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nar que um dos princípios dos Sistemas de Ensino Público
seja a gestão democrática.
2.
A importância da existência de uma Política Pública
que contribua com as famílias para que crianças e adolescentes permaneçam no seio familiar, evitando exposição
desnecessária e inapropriada para as circunstâncias relativas aos cuidados à disseminação do COVID-19.
3.
As fragilidades e desigualdades estruturais das
famílias dos estudantes da rede municipal de ensino desta
cidade e as diferenças existentes em relação às condições
de acesso ao mundo digital.
4.
A necessidade de um olhar cuidadoso para as propostas de garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem
a ﬁm de minimizar os impactos da pandemia na educação.
5.
A extrema urgência de retomar o Projeto Político Pedagógico de cada unidade de ensino, em reuniões coletivas
on-line, com toda a comunidade escolar.
6.
Que os professores devem elaborar suas atividades
durante o processo de ensino e aprendizagem, juntamente
com a equipe gestora.
7.
Que os professores devem retomar seus papeis de
agentes formadores na educação escolar dos estudantes da
rede municipal de ensino.
8.
Que concerne ao Conselho Municipal de Educação
“propor e deliberar sobre as medidas de competência do
Poder Público Municipal no que se refere à efetiva assunção
de suas responsabilidades em relação à educação infantil,
ao ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e
adultos e educação especial.”
Delibera
Caberá à Secretaria Municipal de Educação:
I - Propor, ladear e orientar as escolas nas suas escolhas.
II - Construir critérios para validação das atividades remotas,
ao considerá-las como dias letivos de acordo com o que
prevê o §1º do artigo 1º da Resolução SME 07/2020, considerando:
1.
Priorizar conteúdos e experiências que venham de
encontro a avaliação diagnóstica
dos alunos.
2.
Elencar habilidades e competências que respondam
aos dados obtidos nas avaliações diagnósticas dos alunos
fazendo a correspondência com a pertinência e o período do
ano letivo, numa visão de espiral da construção do conhecimento.
3.
Construir indicadores e registros que contribuam
para a avaliação das propostas numa perspectiva de avaliação formativa durante todo o processo.
Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua homologação pela Secretaria Municipal de Educação, revogando-se as
disposições em contrário.
A presente Deliberação foi aprovada pelos Conselheiros
titulares na data citada abaixo. Conselheiros: Adriana Marques Guimarães Dias, Antônio Carlos Tozzo, Eliana Aparecida Najem Racaneli, Kleber Chaves Pereira, Juliana Vargas
Passarini, Lilian Madi Ravassi, Maria das Graças do Carmo
Bertasso, Rogério Andrade e Silvana Bassetto de Freitas.
Encaminhe-se ao Gabinete da Senhora Secretária.
São José do Rio Preto, 18 de maio de 2020.
Atenciosamente,
Maria das Graças do Carmo Bertasso
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 10 de JUNHO de 2020.
Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados.
ALVARÁ
202077273
202067280
2020110305

EDITAL SMTTS Nº 29/2020.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança,
com base na Lei Municipal nº. 10.881/2011, NOTIFICA o
proprietário, cujo endereço é desconhecido, de que o veículo
CIVIC, cor AZUL, placa AWS-7789, de sua propriedade, foi
apreendido e recolhido ao Pátio de Recolhimento de Veículos desta cidade, por ter sido encontrado abandonado em
estado precário de conservação na Rua Bernardino de Campos esquina com Rua Pernambuco, Redentora, conforme
Comprovante de Recolhimento ou Remoção nº 25594.
Atenciosamente,
JULIANO FERNANDES MARCONDES GODOY
Agente Fiscal de Posturas.
Extrato de Portaria n.º 003/2020 - CGM de 05 de março de
2020: Instaura Processo Administrativo Disciplinar, nomeando-se os servidores estáveis: José Carlos Floriano, Osvaldir
Fialho de Brito e João Roberto de Oliveira Lima, para, sob a
presidência do primeiro, comporem a Comissão Processante, com escopo de apurar os fatos indicadores de violação
dos deveres e proibições funcionais, em tese praticados pelos servidores: Matheus Henrique de Assis Santos Jacomassi e Valter Vicente Lino Junior, incursos nos incisos: XXVI
“b” e XLI do artigo 49; incisos: X, XIV, XIX, LIV, LXIII e LXXIII
do artigo 51 da Lei Complementar Municipal 331/2010 e incisos: VI, e XI do artigo 204 da Lei Complementar Municipal
05/1990; garantindo-se aos servidores indiciados, o direito
constitucional ao contraditório e ampla defesa.
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do
referido servidor público, os quais serão citados nos termos
do artigo 254 e seus parágrafos da Lei Complementar 05 de
28 de dezembro de 1990.
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA
1
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 10 de junho de 2020.
Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS:
PROTOCOLO
INTERESSADO
2020123423

VAN GOGH INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA

202068836

IGREJA EVANGELICA MINISTERIO SOS VIDA

2020123416

MAGDALENA VOLPE EPP

2020120029

ASSAD E ASSAD CHOCOLATES FINOS LTDA ME

202055465

GILDO FILIE E CIA LTDA

2020122605

THE TOP COMERCIO DE PLACAS E SERVIÇOS EIRELI

2020127926

CRISTIANI TEIXEIRA DE SOUZA

2020135437

RAFAEL CAMUCI BORGES

2020134173

M SANTANNA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA

2020128937

JOSE LUIZ ZILLI

2020125136

INFINITY QUALITY SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

2020122532

POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA

2020124319
L BARROS DE OLIVEIRA EIRELI ME
Fernanda Nates da Cunha Abud
Secretaria Municipal de Obras

2020126780
2020107392
2020132519

202078782
2020120853
2020129891
2020105899
2020117237
202077890
2020111426
2020128021
2020130762
2020128085
202077292
2020111096
2020120927
2020117377
2020117124
2020126186
2020125971
2020106202
2020106828

202050738
2020118492
2020111428
2019357871
202088923
2020131048
2020123617
2020123113
2020118133

202075691
2020121177

2020118242
2020128919
2020120949
2020115579

2020128876

202068114
2020126757
2020118154
2020126482
2020111198
202057923

2020125342
2020125409
2020125422
2020125426
2020125319
2020125393
2020125383
2020125401
2020125391

2020128885

São José do Rio Preto, 10 de junho de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Departamento de Fiscalização

HABITE-SE
2020115689
2020120878

2020108278
2020124422
2020120079
2020126102

2020129762
202068582
Fernanda Nates da Cunha Abud
Secretaria Municipal de Obras

DIVERSOS

INTERESSADO
ADEILTON FIRMINO STAFF
AILTON BENA JUNIOR
ALBERTO JUNIO DA SILVA
2020134186 ALEX HENRIQUE CRUZ
ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA
BRUNNO JOSE MASSON ALVES
CAMILA FREITAS ASSUNÇÃO
CARLOS AGUINALDO DE SIQUEIRA
CASSIA LIMA DA SILVA
2020127945 CELSO GARCIA CAIRES
CLEBER BALERO GUZZO
DAYSE SUZANA CORREA DA SILVA
BARBOSA
DEBORA PESSOA
EDER LEANDRO RODRIGUES
2020130718 ELCIO PEREIRA DE SOUZA
ELIEZER ANTERO DE SOUZA
ELISANDRA BISPO DE JESUS
ELVIS PERPETUO DOS REIS
EMERSON RICARDO INACIO GOMES
ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA
FABIANO TADINI
FABIO CANDIDO RIBEIRO
GESTÃO BLESSING BUSINESS EIRELI
GISLAINE APARECIDA DE ARAUJO
JAIME DA SILVA
JAQUERLINE GEROLIN
JOÃO VICTOR MARCIANO
JOEBISON DOS SANTOS BRAGA
JOSE APARECIDO BELLUCI
JOSE DONIZETI PATRIARCHA
JOSE ROBERTO BASTOS GERONIMO
JOSIMARIA VENTURA TEODORO
LEONARDO GOES LUIZ
LUCAS TEIXEIRA MARTINELLI
LUCIANO BARBOSA VELAME
MANOEL ALVES DA COSTA SOBRAL
MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS
2020136806 MARCO ANTONIO FERNANDES PNEUS
EIRELI ME
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
MARIA ROSA ESCOLA
MARIANA GOMES DE OLIVEIRA
MGO RP SERVIÇÕES DE CONSTRUÇÃO
LTDA
MICHELLY PERPETUA BARBOSA
NATALIN GAROZI NETO
NILTON CESAR MAGALHAES
OSEIAS RIBEIRO DA SILVA
P & G ADMINISTRADORA DE BENS
PROPRIOS
PAULA CAROLINA FERRO COELHO
RAUL ALBERTO PEREIRA
2020129950 RICARDO DE FREITAS DEL CAMPO
RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ROBERTA GONÇALVES CREPALDI
ROBISON RODRIGUES CHAVES
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
363 SPE LTDA
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
363 SPE LTDA
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
363 SPE LTDA
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
363 SPE LTDA
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
363 SPE LTDA
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
363 SPE LTDA
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
363 SPE LTDA
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
363 SPE LTDA
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
363 SPE LTDA
RODRIGO CANHETTI DE SOUZA
RUAN SANTOS DA SILVA
SERGIO LUIZ JOSE BUENO
SINDHY CAROLINE BIANCHI BRITO
VALDEMAR LOPES FERNANDES
2020134156 VILLABENS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
VILTON PAULO GONZAGA LIMA
WITALO GENOVA QUEIROZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 10 de JUNHO de 2020.
Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados.
ALVARÁ
HABITE-SE
DIVERSOS
INTERESSADO
202076140
ALOIZIO FERREIRA DE CARVALHO
2020122023
ANDRÉ LUIZ PETINELI REDA
2020118683
EVELTON SANDOVAL MOREIRA
2020128927
2020128929
JULIO CESAR MORENO
202086035
LUIZ FERNANDO BORGES PIMENTEL
2020123591
PAULO DE SIQUEIRA JUNIOR
202076285
REAL ALLIANCE ADMINISTRADORA DE
BENS PRÓPRIOS LTDA
2020119526
SAMELA NATIELLI PEREIRA
2020120958
2020120976
2020120992
WONVETTI FORNEL
2020120963
WONVETTI FORNEL
Fernanda Nates da Cunha Abud
Secretaria Municipal de Obras

São José do Rio Preto, quinta-feira
11 de junho de 2020
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Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a
ﬁm de gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos
a Votação APROVADOS na 17ª Sessão Ordinária, realizada
no dia 09 de junho de 2020.
Ver. Anderson Branco
01.
542/20: p/ intensiﬁcar o policiamento ostensivo
na praça localizada nas proximidades da Rua Sara Jabur,
esquina c/ a Rua Feres Merad Kfouri, Bairro Higienópolis,
devido ao tráﬁco e usuários de drogas;
02.
567/20: de congratulações ao Flex Supermercado,
pela ampliação das novas instalações, inauguradas em 06
de junho, e também pelo êxito alcançado;
03.
568/20: de congratulações com o Centro Social
Estoril, na pessoa do Dr. Manoel da Silva Neves Filho, pelo
sucesso na realização da “14ª Feijoada Beneﬁcente em prol
do Centro Social e da Creche Irmã Julieta”;
Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”
04.
579/20: de congratulações com a Indústria de
Lentes Fhocus Optical Solutions e com a Ocularium Óticas,
pela doação de cinquenta óculos de EPI (Fhocus Proteção
Visual) graduados, para equipes de Médicos e Enfermeiros
do Hospital de Base;
Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto
05.
547/20: de congratulações à empresária Adriana Neves, pelo artigo “Da Tempestade à Solidariedade” publicado
no Painel de Ideias, do Jornal Diário da Região;
06.
553/20: de congratulações ao 17º BPM/I, em nome
dos Policiais Militares, 1° TEN PM Ricardo Alves, CB PM
Barbosa, CB PM Yamanaka, CB PM Rui, CB PM Vinícius,
CB PM Willian, CB PM Rezende, CB PM Policarpo e CB PM
Girotto, todos da 3ª CIA, pelo sucesso no atendimento de
ocorrência de tráﬁco de drogas, receptação, posse de arma
de fogo e posse de munição e captura de procurado na cidade de São José do Rio Preto;
07.
554/20: de aplausos e reconhecimento ao 4º
BPAmb, em nome dos Policiais Militares Tenente-Coronel
PM Nascimento e CB PM Capelin, pela ocorrência envolvendo o transporte de substância nociva à saúde;
08.
555/20: de congratulações à Polícia Militar, em nome
dos SGT PM Pimenta e SD PM Moura, ambos da 1ª CIA do
17º BPM/I, pela ocorrência envolvendo ato infracional de
tráﬁco de drogas no Município de São José do Rio Preto;
09.
556/20: de congratulações ao 17º BPM/I, em nome
dos Policiais Militares, 2º SGT PM Bonfá e CB PM Bernardi,
ambos da 3ª CIA, pelo sucesso no atendimento de ocorrência de furto de veículo no Município de São José do Rio
Preto;
10.
557/20: de congratulações ao Senhor Nicanor Batista Júnior, Superintendente do Serviço Municipal de Água e
Esgoto de Rio Preto (SeMAE), pelo artigo “Gestão Ambiental em 1º Lugar”, publicado no Jornal Diário da Região, por
ocasião do Dia Mundial do Meio-ambiente;
11.
559/20: de congratulações à Polícia Militar e à Guarda Civil Municipal, pela operação conjunta, visando coibir o
uso de linha chilena ou cerol em pipas, no Município de São
José Do Rio Preto;
12.
560/20: de congratulações ao 17º BPM/I, em nome
dos Policiais Militares SGT PM Faganelli, CB PM Oliveira,
CB PM Laudelino, SD PM Filie, SD PM Marcus Vinícius, SD
PM Queiroz, SD PM Jhonatan, todos da 2ª CIA, pelo sucesso no atendimento de ocorrência de roubo a estabelecimento
comercial no Município de São José do Rio Preto;
13.
561/20: de congratulações à Polícia Militar, haja vista
operação conjunta entre militares do 17º BPM/I e do 13º GB,
que resultou no salvamento de cidadão que tentava suicídio
no Município de São José do Rio Preto;
14.
562/20: de congratulações ao 17º BPM/I, em nome
dos Policiais Militares SGT PM Pimenta, SD PM Moura e SD
PM Pardim, todos da 1ª CIA, pelo sucesso no atendimento
de ocorrência de tráﬁco de drogas no Município de São José
do Rio Preto;
15.
563/20: de congratulações à Polícia Militar, em nome
dos Policiais Militares CB PM Firmo e CB PM Denis, ambos
da 1ª CIA do 17º BPM/I, pela ocorrência envolvendo posse
de drogas e produto de furto, no Município de São José do
Rio Preto;
16.
564/20: de congratulações ao 17º BPM/I, em nome
dos Policiais Militares CB PM Oliveira e SD PM Queiroz,
ambos da 2ª CIA, pelo atendimento a ocorrência de violência
doméstica no Município de São José do Rio Preto;
Ver. Jean Dornelas
17.
570/20: de congratulações com a emissora de rádio
“40 GRAUS FM”, operando em frequência modulada de
102,5 Mhz, pelo sucesso em audiência, transmitindo alegria
a nossa cidade e região;
18.
571/20: de congratulações com os radialistas Santo
Beluci e Sandro Beluci pelo sucesso em audiência no seu
novo programa pela 40 Graus FM;
19.
575/20: de congratulações com a Igreja Evangélica
Manto Sagrado, em comemoração pelo 02º aniversário;
20.
576/20: de congratulações com a Igreja Pentecostal
Luz Eterna, em comemoração pelo 03º aniversário;
21.
577/20: de congratulações ao Pastor Rodrigo
Medina, Presidente da COPERP (Conselho de Pastores
Evangélicos de São José do Rio Preto) e representante dos
pastores, pelo Dia dos Pastores, que será comemorado dia
14 junho de 2020;

Ver. Jorge Menezes
22.
545/20: de congratulações ao Jogador rio-pretense do São Paulo Futebol Clube, Igor Gomes, pela matéria
no Diário da Região sobre os dias de isolamento em nossa
cidade e pela recordação dos momentos marcantes de sua
carreira;
23.
546/20: de congratulações ao Jornalista Ozair Júnior
pela matéria no Diário da Região sobre o Jogador rio-pretense, Igor Gomes, e por prestigiar os atletas rio-pretenses;
24.
565/20: de congratulações ao Grupo “Os Bacanas”,
do Clube Monte Líbano, pela doação de alimentos para a
entidade Vila Vicentina Mirassol;
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Secretaria Municipal de Saúde

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS

TERMO DE DELIBERAÇÕES DO C

O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião
Ordinária realizada no dia 09 de junho de 2020, em uso de suas competências regimentais e
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na
formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera:

O Conselho Municipal de Saúde de São José do
Ordinária realizada no dia 09 de junho de 2020, em uso de sua
Ver.ª Karina Caroline
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.14
25.
569/20: de congratulações ao programa UFP - UniDELIBERAÇÃO nº 20/2020
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municip
versal nas Forças Policiais, pela brilhante campanha “SoliDelibera:
dariedade em ação - unindo forças ajudando o próximo”,
em
formulação
de estratégias e no controle da política municipal de saú
parceria com o comando do 17º Batalhão da Policia Militar,
Aprovou a Resolução nº 4 que versa sobre a suspensão das Reuniões dos Conselhos Locais de
Saúde como medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19), como consta em ata.
realizado em nossa cidade;
26.
574/20: de congratulações com o comando do 17º
DELIBERAÇÃO nº 21/2020
Batalhão da Policia Militar, pela realização da campanha
DELIBERAÇÃO nº 20/2020
“Solidariedade em ação - unindo forças ajudando o próximo”,
Delibera:
em parceria com o programa Universal nas Forças Policiais;

Elege o conselheiro Jorge Luiz Freitas Vasconcelos como representante dos usuários para

Delibera:
compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Colaboração da ARCD, como consta

Ver. Paulo Pauléra
em ata.
27.
538/20: de congratulação com a Igreja Batista de Rio
a Resolução nº 4 que versa sobre a suspensão das Re
Preto, pela realização do evento Drive Thru de Alimentos; Aprovou
DELIBERAÇÃO nº 22/2020
28.
539/20: de congratulação com o Caricaturista eSaúde
Ilus- como medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19), com
Delibera:
trador Lézio Junior, vencedor do concurso de arte e caricatura promovido pela Orquestra Petrobras Sinfônica em 2020;
Elege os conselheiros Sanny Lima Braga e José Vicente Dias Rodrigues Berenguel como
representante dos usuários, Rodrigo José Ramalho como representante dos trabalhadores e Amena
29.
540/20: de congratulação com o SESI-SP, que estenAlcantara Ferraz Cury como representante do gestor/prestador para compor a Comissão Eleitoral para
deu por mais 30 (trinta) dias o programa de distribuiçãoDELIBERAÇÃO
de
nº 21/2020
composição do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto para o Biênio 2020-2022, como
refeições gratuitas;
consta em ata.
30.
541/20: de congratulação com a Pizzaria Bella Capri
pela campanha promocional “Dia da Pizza” para ajudar enti- Delibera:
DELIBERAÇÃO nº 23/2020
dades existentes nas unidades da rede;
conselheiro Jorge Luiz Freitas Vasconcelos como re
31.
550/20: solicita informações ao Governador do Es- Elege oDelibera:
Elege as conselheiras Osnilda Grassi Vaz de Lima e Neuza Maria Fiuza de Lima como
tado de São Paulo, João Dória, para a liberação do sistema
representante dode
seguimento
dos usuários, Demosthenes
Santana Lima do
JuniorTermo
como representante
do
compor a Comissão
Monitoramento
e Avaliação
de Colab
segmento trabalhador e Alcantara Ferraz Cury como representante do gestor/prestador para compor a
on-line do DETRAN-SP, para transformação de veículos
em ata. Comissão Organizadora da XII Conferência Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, como consta em
funerários;
ata.
32.
551/20: de congratulação com a Professora e Coordenadora Pedagógica, Dilei Vilela, que realizou a confecção
de 150 bichos de pelúcia para seus alunos durante a pandeDELIBERAÇÃO nº 22/2020
mia do Covid-19;

DELIBERAÇÃO nº 24/2020
Delibera:
Ver. Renato Pupo de Paula
578/20: de congratulações com a Delegacia de Defesa da
Delibera:
Mulher (DDM) e com a Delegacia de Defesa do Idoso (DDI), Elege osAprovou
conselheiros
Sanny
Lima
Braga
e José
Vicente
D
as Emendas Parlamentares
recebidas
pela SMS
de R$300.000,00
Del. Bruno
Lima – Custeio,
pela iniciativa de criar um bazar solidário no próprio Núcleo
R$200.000,00 Marcos Damásio – Custeio e R$150.000,00 Campos Machado – Equipamento, como consta em
representante
dos
usuários,
Rodrigo
José
Ramalho
como
representa
ata.
DDM/DPI, nesta cidade

Alcantara Ferraz Cury como representante do gestor/prestador para c
composiçãoDELIBERAÇÃO
do Conselho
Municipal de Saúde de São José do Rio Preto
nº 25/2020

consta em ata.
Delibera:
Prefeitura Municipal de
Aprovou, o Relatório Anual de Gestão (RAG) 2019 como consta em ata.

MONTE APRAZÍVEL

DELIBERAÇÃO
nº 23/2020
DELIBERAÇÃO
nº 26/2020
Delibera:

Delibera:
Aprovou, o Plano Anual de Saúde (PAS) 2021, como consta em ata.

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Elege as conselheiras Osnilda Grassi Vaz de Lima e Neuz
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020
representante
do seguimento dos usuários, Demosthenes Santana Lim
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2020

segmento trabalhador e Alcantara Ferraz Cury como representante do

OBJETO: Contratação de empresa especializada paraComissão Organizadora da XII Conferência Municipal de Saúde de São José
execução de recapeamento asfaltico em ruas e avenidas do
ata.
município.
Face ao constante dos autos da TOMADA DE PREÇOS
Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br.
Nº 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 39/2020,
adjudico para a empresa GOS INCORPORADORA E
ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ
nº 14.767.790/0001-40, localizada na Rua Mato Grosso,
nº3531, sala 71, Santa Eliza, Votuporanga – SP, CEP 15505São José do Rio Preto, 10 de junho de 2020.
185, que venceu o item 1, no valor total de R$1.326.273,16
(Um milhão trezentos e vinte e seis mil duzentos e setenta e
três reais e dezesseis centavos), perfazendo o valor global
desta licitação em R$1.326.273,16 (um milhão trezentos e
vinte e seis mil duzentos e setenta e três reais e dezesseis
centavos) e HOMOLOGO o procedimento.
Antonio Fernando de Araujo
Monte Aprazível, 08 de junho de 2020.
Presidente CMS
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Marcio Eduardo Rodrigues – Membro da COMUL
Josiane Oﬁciati Gallo Bigi – Membro da COMUL
SÚMULA Nº 671 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde
(Decreto 56/2020)
de São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 09/06/2020

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 06/2020, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93,
para Aquisição de Playground destinado a Creche Escola
“Esdier Beloque Aredes”, para a empresa SUPER SONIC
DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.877.529/000137, localizada na Alameda Inglaterra, 1150, Frei Moacir III,
Dracena – SP, CEP: 17.900-00, no VALOR GLOBAL R$
17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
Monte Aprazível, 10 de junho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 07/2020, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93,
para Aquisição de máscaras de TNT, camada tripla, lavável,
com clipe nasal e elástico, de boa qualidade, destinado ao
uso nas Unidades de Saúde e a distribuição gratuita a população para o enfrentamento a pandemia de COVID-19, para
a empresa OTTOBONI & DEMONICO LTDA – ME, CNPJ:
15.351.218/0001-68, localizada na Rua Pernambuco, 627,
Vila Aparecida, Monte Aprazível – SP, CEP: 15.150-000, no
VALOR GLOBAL R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Monte Aprazível, 10 de junho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal



Aprova a Resolução nº 4 que versa sobre a suspensão das Reuniões dos Conselhos Locais
de Saúde como medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19);



Elege o conselheiro Jorge Luiz Freitas Vasconcelos como representante dos usuários para
compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Colaboração da ARCD;



Elege os conselheiros Sanny Lima Braga e José Vicente Dias Rodrigues Berenguel como
representante dos usuários, Rodrigo José Ramalho como representante dos trabalhadores e
Amena Alcantara Ferraz Cury como representante do gestor/prestador para compor a
Comissão Eleitoral para composição do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio
Preto para o Biênio 2020-2022;



Elege as conselheiras Osnilda Grassi Vaz de Lima e Neuza Maria Fiuza de Lima como
representante do seguimento dos usuários, Demosthenes Santana Lima Junior como
representante do segmento trabalhador e Alcantara Ferraz Cury como representante do
gestor/prestador para compor a Comissão Organizadora da XII Conferência Municipal de Saúde de
São José do Rio Preto;



Aprova as Emendas Parlamentares recebidas pela SMS de R$300.000,00 Del. Bruno Lima – Custeio,
R$200.000,00 Marcos Damásio – Custeio e R$150.000,00 Campos Machado – Equipamento;



Aprova o Relatório Anual de Gestão (RAG) 2019;



Aprova o Plano Anual de Saúde (PAS) 2021;

São José do Rio Preto, 10 de junho de 2020.

Antonio Fernando de Araujo
Presidente CMS

B-6

São José do Rio Preto, quinta-feira
11 de junho de 2020

Editais de
CONVOCAÇÃO

Sindicato das Instituições Beneﬁcentes,
Filantrópicas e Religiosas de São José do Rio Preto
EDITAL
Declaro aberto o prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
desta publicação para impugnações de candidaturas que
foram apresentadas para registro, atendendo o Edital de
convocação das eleições, cujo aviso resumido foi publicado
no Jornal DHOJE-INTERIOR - Diário Oﬁcial de São Jose do
Rio Preto, edição de 04 de junho de 2.020. As impugnações
obedecerão ao Estatuto Social, devendo ser apresentadas na sede social do Sindicato, sito a Rua Orsini Dias de
Aguiar, 186, Jardim Alvorada, São José do Rio Preto, SP,
das 9:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 16:00
horas. As candidaturas registradas são as seguintes: CHAPA N° 1 (ÚNICA) – DIRETORIA ADMINISTRATIVA: Jaime
Marques Rodrigues, Manoel da Silva Neves Filho, Pedro
Peres Ferreira, Marcos César de Aguiar Cardoso; DIRETORIA SUPLENTE: Claudio Borges; CONSELHO FISCAL:
Marcelo Zola Peres, Grácio Tomaz Saturno; CONSELHO
FISCAL SUPLENTE: José Aparecido Ciocca. São José do
Rio Preto, 11 de junho de 2.020. Geancleber Paula e Silva –
Presidente do Pleito Eleitoral p/delegação do Presidente do
Sindicato.

Editais de
PROCLAMAS

Jornal

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
JOSÉ CARLOS DE MORAES e MARIA CRISTINA
CALDEIRA, sendo ELE ﬁlho de GERCIDIO CESAR DE MORAES e de ESMERALDA BACHINI DE MORAES e ELA ﬁlha
de DOMINGOS CALDEIRA e de DULCE DIAS DA SILVA
CALDEIRA;
2.
JOSÉ VICTOR DA SILVA CALACIO e GABRIELLE
ROBERTA DOS SANTOS, sendo ELE ﬁlho de JOSÉ ALVES
CALACIO e de SIRLEI DA SILVA ALVES CALACIO e ELA
ﬁlha de ROBERTO LUIZ DOS SANTOS e de ELISANGELA
DE SOUZA SANTOS;
3.
FABRICIO SILVA PORTO e LARISSA LOPES BORGES, sendo ELE ﬁlho de JOSÉ CARLOS MIRANDA PORTO
e de MARCIA CRISTINA SILVA e ELA ﬁlha de RENAN VIEIRA BORGES e de REGINA CARLA LOPES;
4.
RAPHAEL RODRIGUES GIUSSANI e GIOVANNA
FAVARON BASSO, sendo ELE ﬁlho de MAURO GIUSSANI
e de MARCIA APARECIDA RODRIGUES GIUSSANI e ELA
ﬁlha de JORIO BASSO FILHO de VANDA LUCIA FAVARON
BASSO;
5.

FERNANDO PEREIRA BENEVIDE e MARIA RO-

DRIGUES DOS SANTOS, sendo ELE ﬁlho de VERA LUCIA
PEREIRA BENEVIDE e ELA ﬁlha de GUILHERME RODRIGUES BATISTA e de MARILENE DIAS DOS SANTOS;
6.
MARCELO LEANDRO LINO e JEOVANA CHRISTIANE MATSUDA, sendo ELE ﬁlho de NAILTON OLEGARIO
LINO e de CLEIDIONICE LEANDRO e ELA ﬁlha de ANTONIO WAGNER MATSUDA e de SELMA MARIA FAVARIN
MATSUDA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 06/06/2020.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Renata Comunale Aleixo
Oficial
Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com
__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS
Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil.
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do
Código Civil.
MARCIANO GOMES GUIMARÃES e SELMA DE SOUZA OLIVEIRA. Ele, brasileiro, natural de
Urandi, Estado da Bahia, nascido aos vinte e sete (27) de novembro de um mil novecentos e cinquenta (1950),
com sessenta e nove (69) anos de idade, aposentado, solteiro, filho de ERNESTO DIAS GUIMARÃES e de dona
ZULMERINDA GOMES GUIMARÃES. Ela, brasileira, natural de Ubiratã, Estado do Paraná, nascida aos vinte e
oito (28) de maio de um mil novecentos e setenta e dois (1972), com quarenta e oito (48) anos de idade,
empregada doméstica, solteira, filha de JOSÉ SABINO DE OLIVEIRA e de dona ANA DE SOUZA OLIVEIRA.
Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos
termos da lei e para fins de direito
São José do Rio Preto - SP, dez (10) de junho de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Vamos juntos #LutarContraACrise

