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VOLTA - A Prefeitura Regional Norte (antigo Ganha Tempo Cidadã) volta a atender a população 
no próximo dia 2 de setembro, na mesma data na qual o Poupatempo de Rio Preto também deve 
voltar a atender presencialmente.             Pág. A3

Dúvida sobre 
lei eleitoral faz 

suspender aulas 
do aplicativo

Acima dos 30, mulheres 
lideram todas faixas etárias

ELAS SÃO MAIORIA 

Auxílio do 
Estado pagará 

apenas 20 
em Rio Preto
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Mulheres são maioria 
a partir dos 30 anos 
em Rio Preto, diz 
Seade

Cláudio LAHOS

O Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados) divulgou  
ontem (17) as projeções para 
o padrão etário da população 
paulista para os próximos 30 
anos. O relatório mostra que atu-
almente Rio Preto tem 16.334 
mulheres a mais que homens, 
de uma população total de 
447.924 habitantes. A pesquisa 
traz 16 faixas etárias de zero 
a 75 anos ou mais. Nas seis 
primeiras, de zero a 29 anos, 
os homens são maioria, mas a 
partir dos 30 anos as mulheres 
passam a superar o número de 
habitantes por indivíduo. No final 
são 232.129 mulheres contra 
215.795 homens.       Pág. A2

O vice-governador Rodri-
go Garcia (DEM) anunciou, 
nesta segunda-feira (17), 
a criação de 10 mil bolsas 
de auxílio-desemprego no 
programa Emprego e Renda. 
Para Rio Preto serão apenas 
20 vagas. Os participantes 
receberão o benefício mensal 
de R$ 330,00 e ainda terão 
a oportunidade de realizar 
cursos de qualificação.    
                             Pág. A3

Apas junta dois pedidos para 
reabrir supmercados no STF

Universidade 
é multada 
por aula 

presencial
A Vigilância Sanitária de 

Rio Preto informou que Uni-
lago foi autuada neste fim de 
semana por realizar uma aula 
presencial na unidade, contra-
riando os decretos estaduais. 
Os fiscais também relataram 
que teriam tido dificuldades 
para entrar na instituição de 
ensino. Por meio de nota, a 
Unilago justificou a realização 
das aulas e rebateu alegando 
que estava dentro do regra-
mento determinado.
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Vigilância 
interdita 3 por 
Lei Seca no 

fim de semana

Pescadores 
são multados 
após flagrante 
da Ambiental

Garota de 
programa 
esfaqueia 

cliente 
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Divulgação

PESQUISA SEADE

População entre 30 e 39 anos é maior parte atualmente, 
segundo o relatório do Seade

Balcão de Emprego abre 
semana com 386 vagas

O Balcão de Empregos 
de Rio Preto abriu a semana 
oferecendo 386 vagas de 
trabalho. Entre elas existem 
cargos para vendedor (54), 
açougueiro (19), repositor de 
frutas/legumes (13), marce-
neiro (12), operador de caixa 
(11), consultor comercial (10), 
agente de credenciamento 
(10), entre outros.

Há também oportunida-
des de estágio nas áreas de 
atendimento (10), vendedor 
(8), administração (5), conta-
bilidade (2), redator (2), setor 

pós-vendas (1), recepção (1), 
designer gráfico (1), depar-
tamento social (1) e social 
media (1).

Embora o atendimento 
presencial no Poupatempo e 
na Prefeitura Regional Norte 
tenham sido suspensos, o 
Balcão de Empregos continua 
funcionando. Os interessados 
podem se cadastrar por meio 
do site www.riopreto.sp.gov.br/
balcaoempregos. Por ele, os 
trabalhadores podem enviar 
currículos e se candidatar às 
vagas, assim como os con-
tratantes podem anunciar as 
oportunidades.

Vinicius LIMA

Ipem verifica e libera radar na Washington Luis 

O Ipem-SP (Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado de 
São Paulo) realizou verificação 
metrológica no radar localizado 
na Rodovia Washington Luis (SP 
310), km 438, em Rio Preto. O 
instrumento foi aprovado. 

Diariamente, o Ipem-SP 
realiza a verificação metrológi-
ca dos radares, instrumentos 
utilizados para medir e registrar 
velocidade destinados ao moni-
toramento do trânsito, em todo 
o Estado. Conforme a Portaria 
Inmetro 544/2014, é obriga-
tória a verificação metrológica 
uma vez por ano ou toda vez 
que o equipamento passar por 
reparo.  

A verificação metrológica no 
radar leva de 20 minutos até 
uma hora. A ação envolve os 

fiscais do Ipem-SP e a equipe 
da empresa responsável pelo 
instrumento.  

Caso o equipamento seja 

Em caso de excesso de 
velocidade, para aplicação de 
multas, o equipamento precisa 
estar verificado pelo Ipem-SP.

Da REDAÇÃO

aprovado, recebe um certificado 
válido por um ano. Quando há 
reprovação a empresa fabrican-
te é notificada a corrigir o erro.  

Cláudio LAHOS

VELOCIDADETRABALHO

REUNIÃO

Divulgação

Mulheres são maioria em dez de 
16 faixas etárias em Rio Preto

O Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados) divulgou 
nesta segunda-feira (17) as 
projeções para o padrão etário 
da população paulista para os 
próximos 30 anos. O relatório 
mostra que atualmente Rio 
Preto tem 16.334 mulheres 
a mais que homens, de uma 
população total de 447.924 
habitantes.

A pesquisa traz 16 faixas 
etárias de zero a mais de 75 
anos. Nas seis primeiras, de 
zero a 29 anos, os homens 
são maioria, mas a partir dos 
30 anos as mulheres pas-
sam a superar o número de 
habitantes por indivíduo. No 
final são 232.129 mulheres 
contra 215.795 homens. (veja 
gráfico)

O relatório traz dados po-
pulacionais de julho deste ano. 
Mostra que a tendência é a 
queda do número de menores 
de 15 anos e o aumento dos 
maiores de 65 anos, o que 
fará com que o contingente 
desses dois grupos se iguale 
numericamente em 2034 em 
todo Estado.

Em Rio Preto, a previsão 
é de o número de habitantes 
com mais de 60 anos salte de 
79.391 em 2020 para 157 
mil em 2050. Já na faixa etária 
de 0 a 19 anos deverá haver 
uma queda de 98.113 mil em 
2020 para um pouco mais de 
70 mil em 2050. 

“Historicamente os ho-
mens vivem menos que as 

mulheres, pois cuidam menos 
da própria saúde. É uma ques-
tão que precisa ser analisada 
pelas autoridades para criação 
de políticas públicas”, afirmou 
o sociólogo Araré Carvalho. 

A pesquisa ainda aponta 
que a diferença entre homens 
e mulheres na cidade deverá 
cair de 16 mil para 13 mil em 
2050.

NO ESTADO - Nos próxi-
mos 30 anos, a população 
paulista pode aumentar em 
6%, passando de 44,6 para 
47,2 milhões, com tendência 
de crescimento bem distinta 
segundo os grupos etários: 
entre os menores de 39 anos 
haverá redução de 20%; para 
os de 40 a 59 anos ocorrerá 
crescimento de 5%; o gru-
po de 60 a 79 anos quase 
dobrará; e o contingente de 
maiores de 80 anos triplica-
rá. Em 2020, o maior volume 
populacional é registrado en-
tre 20 e 39 anos. Já de 2030 
a 2050, o pico deverá ocorrer 
nas idades de 40 a 59 anos.

Hoje, a idade média da 
população paulista é de 36 
anos. Em 2000, a média era 
de 30 anos, e deverá chegar 
a 44 anos em 2050. Tais 
idades configuram padrão 
de população adulta. Nesse 
período, a participação dos 
jovens com até 15 anos se 
reduzirá quase pela metade, 
enquanto a dos maiores de 
65 anos se ampliará 3,7 
vezes. Em 2050, os mais 
velhos responderão pela 
parcela que os mais jovens 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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Projeção da população por faixas etárias quinquenais,
em 1º de julho

Município de São José do Rio Preto - 2020

Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 12.332 11.779 24.111
05 a 09 anos 13.004 12.433 25.437
10 a 14 anos 11.970 11.660 23.630
15 a 19 anos 12.732 12.203 24.935
20 a 24 anos 15.771 14.877 30.648
25 a 29 anos 17.411 16.905 34.316
30 a 34 anos 19.454 19.747 39.201
35 a 39 anos 19.186 19.895 39.081
40 a 44 anos 17.578 18.665 36.243
45 a 49 anos 15.295 16.534 31.829
50 a 54 anos 13.939 16.181 30.120
55 a 59 anos 13.418 15.564 28.982
60 a 64 anos 11.213 13.882 25.095
65 a 69 anos 8.539 10.966 19.505
70 a 74 anos 6.264 8.486 14.750
75 anos e mais 7.689 12.352 20.041
Total da Seleção 215.795 232.129 447.924
Total Geral da População 215.795 232.129 447.924
Fonte: Fundação Seade.

detinham entre 2005 e 2010, 
ao passo que os mais jovens 
apresentarão a participação 
dos mais velhos esperada 
em 2030.

“Existem dois problemas 
sérios com o aumento da po-
pulação mais velha. O primei-
ro é a desigualdade social, o 

que deverá representar uma 
baixa qualidade de vida para 
estes idosos. O segundo será 
a mão de obra. Com mais 
pessoas aposentadas do 
que trabalhando, isso pode 
acabar gerando um grave pro-
blema econômico no futuro”, 
comentou o sociólogo.

Cláudio LAHOS

Balcão de Empregos de Rio Preto abre semana com 386 vagas

Restaurantes analisam protocolos para atendimento

A vereadora Karina Ca-
roline (Republicanos) junto 
com um grupo de 10 pro-
prietários de restaurantes 
estiveram reunidos virtual-
mente nesta segunda-feira 
(17) com o secretário de 
Saúde de Rio Preto, Aldenis 
Borim e com a gerente da 
Vigilância Sanitária, Mirian 
Wowk para debater a possí-
vel retomada das atividades 

do setor.
Segundo a vereadora,  

foi explicada a metodologia 
que terá que ser aplicada. 
“O objetivo os proprietá-
rios puderam apresentar 
sugestões na construção 
do Plano de retomada”, 
salientou.

Proprietários estão com 
receio de não conseguir 
de enquadrar para voltar 
a funcionar por conta das 
restrições. “Com esse re-
gramento nos restaurantes 

de shoppings não poderão 
funcionar (com atendimen-
to presencial)”, disse.

Regramento estadual 
– as regras para a reabertu-
ra de atendimento presen-
cial de bares, restaurantes 
e similares é bem rígida e 
obriga que os mesmos te-
nham as mesas montadas 
ao ar livre ou áreas areja-
das, capacidade máxima 
40%, apenas 6 horas de 
abertura, horário milita-

do para atendimento com 
consumo até as 17 horas 
– podendo se entender até 
as 22 horas quando a região 
estiver a no mínimo 14 dias 
na fase Amarela – além de 
ter que seguir protocolo ge-
ral e setorial específico.

Também participaram 
da reunião o presidente da 
Acirp (Associação Comercial 
e Empresarial de Rio Preto), 
Kelvin Kaiser e o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Jorge Luís de Souza.

Sérgio SAMPAIO



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
18 de agosto de 2020

Aulas suspensas
As aulas da rede municipal de ensino foram suspensas do 

WhatsApp por causa de dúvidas sobre a legislação eleitoral. 
O governo teme que ocorra alguma ilegalidade que possa 
penalizar o prefeito Edinho Araújo (MDB) por antecipação da 
campanha eleitoral. Para esclarecer as dúvidas, a Secretaria da 
Educação pediu informação à Procuradora-Geral do Município 
sobre o que pode ou não ser veiculado nas aulas. A secretária 
Sueli Costa (foto) disse, por meio da sua assessoria, que é 
preciso ter segurança que tudo esteja sendo feito dentro da lei. 
A previsão é que até quinta-feira o imbróglio seja esclarecido.

Preocupa
Assim que foi divulgado a 

informação de que as aulas 
estavam suspensas, pais de 
alunos ficaram preocupados 
porque o aplicativo é o único 
contato que os professores 
têm para tirar dúvidas dos 
estudantes. Como a pan-
demia não está prevista na 
legislação, pode ser excesso 
de zelo por parte da equipe 
do governo, afinal, educação 
deveria estar acima de qual-
quer interesse relacionado 
as eleições. Agora, como 
neste país tudo é controlado 
por leis para evitar camba-
lacho, a PGM entrou em 
campo para esclarecer as 
dúvidas.

Socorro
Os deputados podem votar hoje projeto que concede 

ajuda de R$ 4 bilhões da União ao serviço de transporte 
coletivo de capitais e grandes cidades. O socorro está 
previsto no projeto do deputado Fabio Schiochet (PSL-
-SC) devido à queda de receita das empresas de trans-
porte público urbano por causa das medidas de combate 
à pandemia, como isolamento social e fechamento de 
atividades econômicas. O texto permite que os recursos 
sejam destinados aos estados, ao Distrito Federal, às 
capitais estaduais, às cidades de regiões metropolitanas 
e aos municípios com mais de 300 mil habitantes.

Jogar o jogo
O tempo está se esgo-

tando para os pré-candida-
tos a prefeito se definirem. 
Por enquanto tem uns 15 
postulantes que sinalizam 
intenção em disputar o car-
go de prefeito. O presidente 
do MDB, Pedro Nimer, diz 
que dentro de uns dez dias 
tudo estará definido, afinal, 
já está no segundo tempo. 
“Até o momento todo mundo 
é pré, agora precisa saber 
quem vai jogar o jogo de ver-
dade”, ressaltou. Agora, é 
difícil de prever quem vai até 
o fim ou quem está apenas 
aproveitando o momento 
como balão de ensaio para 
valorizar o passe.

Anuncia
O pré-candidato a pre-

feito Carlos Arnaldo (PDT) 
informou que vai anunciar 
coligação com mais dois 
partidos, na sexta-feira. O 
ex-vereador não declinou 
quais são as siglas que irá 
chancelar o acordo para 
disputar as eleições majori-
tárias. “Eu não vou antecipar 
porque fica até deselegan-
te”, diz. Segundo ele, o 
tempo no horário gratuito 
na televisão vai aumentar 
de forma significativa, por-
que os dois partidos têm 
representantes no Congres-
so Nacional. “O tempo será 
seis vezes maior do que tive 
na campanha de 2016”, diz.

Mais cinco
A direção do DC apresen-

tou oficialmente no último 
domingo a pré-candidata a 
vice Sargento Faganelli, que 
irá compor a chapa enca-
beçada por Rogério Vinicius 
na disputa pela Prefeitura. 
Com a chapa fechada na 
majoritária, o presidente do 
partido, Adilson Feliciano, 
disse que o foco agora é 
firmar aliança com outras 
siglas para reforçar a can-
didatura na campanha elei-
toral. Feliciano disse que a 
expectativa é fechar acordo 
com até cinco partidos nes-
ta semana. “O objetivo é 
agregar mais cinco, como 
foi planejado”, frisa.

Decide
Oscarzinho Pimentel deci-

diu que vai disputar a eleição 
para vereador. Para tanto, se 
reúne com o presidente do 
PL, vereador Fábio Marcon-
des, amanhã, para discutir 
o assunto. O ex-vereador 
disse que a chapa do partido 
é boa, por isso prevê que 
tem possibilidade de voltar 
a ocupar uma cadeira na 
Câmara. Marcondes não de-
cidiu se vai ou não disputar 
a reeleição porque mantém 
interesse em concorrer nas 
eleições majoritárias. An-
derson Branco vai disputar 
a reeleição pelo PL. “Acho 
que dá para eleger três”, diz 
Oscarzinho.

No foco
O vereador Renato Pupo 

(PSDB) tem pulado miúdo 
para viabilizar aliança que 
proporcione uma boa estru-
tura na sua meta de disputar 
as eleições para prefeito. O 
DEM, cujo presidente es-
tadual é o vice-governador 
Rodrigo Garcia, está no foco 
do pré-candidato a prefeito. 
“(O DEM) é um dos partidos 
com os quais estamos con-
versando”, revelou. Admitiu, 
no entanto, que as tratativas 
com as siglas ainda estão 
sem definições. “Mas estão 
avançando bem”, acres-
centou. Na realidade, esse 
assunto só será definido nas 
convenções.

O vice-governador Rodrigo 
Garcia (DEM) anunciou, nesta 
segunda-feira (17), a criação 
de 10 mil bolsas de auxílio-
-desemprego no programa 
Emprego e Renda. Para Rio 
Preto serão apenas 20 vagas.

Os participantes receberão 
o benefício mensal de R$ 
330,00 e ainda terão a opor-
tunidade de realizar cursos de 
qualificação. As vagas serão 
distribuídas nos 365 municí-
pios do estado de São Paulo. 
As inscrições estão abertas e 
são totalmente gratuitas.

O programa Emprego e 
Renda é desenvolvido pela 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico em parceria com 
os municípios. A ação tem por 
objetivo reduzir os impactos da 
pandemia do novo coronavírus 
entre a população carente em 
todo estado, proporcionando 
geração de renda e capaci-
tação.

Em Rio Preto as vagas são 
para Agente de Reciclagem – 
devido às duas cooperativas 
existentes na cidade - e as ins-
crições podem ser feitas pelo 
site do Balcão de Empregos 
- https://www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos/

Em outras regiões as vagas 
oferecidas são nos setores de 
zeladoria, limpeza, conserva-
ção e manutenção de órgãos 
públicos municipais e outros 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Auxílio do governo do estado 
vai beneficiar só 20 na cidade

EMERGENCIAL

Rodrigo Garcia 
(DEM) anunciou, 
nesta segunda, a 
criação de 10 mil 
bolsas para todo 
estado

Divulgação

Cláudio LAHOS

DE NOVO

CONFIRMADO

Apas protocola mais um pedido no STF 
contra decisão de fechar supermercados

Quatro dias após fazer 
pedido de reconsideração e 
não ter resposta, a Apas (As-
sociação Paulista dos Super-
mercados) protocolou ontem 
no final da tarde um agravo 
regimental contestando no-

da decisão de Tofffoli, que até 
agora aguarda despacho.

O  dec re to  mun i c i pa l 
18.659/2020 em vigor em 
Rio Preto proíbe a abertura 
destes estabelecimentos aos 
finais de semana para conter 
a proliferação da Covid-19 na 
cidade. A medida tomada pela 
prefeitura a pedido do Comitê 
Gestor de Enfrentamento ao 
Coronavírus. O atual decreto 
tem validade até o próximo dia 
23 de agosto.

Lei Seca – Além do fecha-
mento dos supermercados e hi-
permercados o mesmo decreto 
definiu a proibição da venda de 
bebida alcoólica em todos os 
estabelecimentos de Rio Preto 
de segunda a sexta-feira entre 
as 20h e as 6h e aos sábados 
e domingos o regramento vale 
durante as 24 horas dos dois 
dias, o que não questionado 
pela Apas.

A reportagem tentou ontem 
no início da noite contato com 
a assessoria da Apas, mas não 
oteve resposta.

Da REDAÇÃO

em cada uma dos 365 muni-
cípios as áreas foram definidas 
conforme a necessidade local. 
Além do auxílio, o cidadão be-
neficiado contará com seguro 
contra acidentes pessoais e 
realizará cursos de qualificação 
profissional ou alfabetização 
oferecidos pelo Centro Paula 
Souza.

Além da região de Rio Preto, 
cidades de outras 16 regiões 
serão beneficiados são elas: 
Araçatuba, Barretos, Bauru, 
Campinas, Central, Franca, 
Itapeva, Marília, Presidente 

Prefeitura Regional Norte volta atender dia 2

A Prefeitura Regional Norte 
(antigo Ganha Tempo Cidadã) 
volta a atender a população 
no próximo dia 2 de setembro 
mesma data na qual o Pou-
patempo de Rio Preto volta a 
funcionar.

O horário de atendimento 
seguirá o funcionamento do 
Shopping Cidade Norte que 
atualmente segundo o regra-
mento do município é das 
13h às 19h – porém como 
os guichês da Prefeitura Re-
gional Norte devem seguir o 
horário de atendimento até 
as 17 horas igual as demais 
repartições públicas.

Mudança para a fase – 
existe uma expectativa de 
uma possível mudança da 
região de Rio Preto para a 

fase Amarela do Plano São 
Paulo no próximo anuncio do 
faseamento que acontece na 
sexta-feira (21). Caso isso veja 
a se concretizar existe uma 
possibilidade de alterações no 
horário de funcionamento da 
unidade.

Serviços – ao todo são 
287 serviços municipais, 34 
serviços prestados pelo De-
tran-SP, IIRGD (Instituto de 
Identificação Ricardo Gumble-
ton Daunt) órgão disponibiliza 
o Atestado de Antecedentes 
Criminais, correspondente 
bancário e Cartório Eleitoral, 
com estes últimos são mais 
40 serviços no local totalizando 
327.

Secretaria e autarquias 
– no local existem guichês de 

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

Prudente, Vale do Ribeira, Ri-
beirão Preto, Santos, Região 
Metropolitana de São Paulo, 
Sorocaba e Vale do Paraíba.

Requisitos - Para participar 
do programa Emprego e Renda, 
o candidato deve estar desem-
pregado há pelo menos um 
ano, ser maior de 17 anos e 
residir no Estado de São Paulo 
por no mínimo dois anos.

Locais - As inscrições já 
estão disponíveis e serão fei-
tas em locais definidos pelas 

prefeituras. A relação com-
pleta dos endereços pode 
ser consultada pelo site www.
desenvolvimentoeconomico.
sp.gov.br.

Duração - O bolsista per-
manece no programa por até 
nove meses, com jornada de 
atividades de seis horas diá-
rias, quatro dias por semana, 
prestando serviços de interesse 
local. No quinto dia, o inscrito 
deverá frequentar o curso de 
qualificação profissional ou 
alfabetização.

Ministro Dias Toffoli, que vai julgar o agravo

vamente o fechamento dos 
estabelecimentos em Rio Preto 
aos finais de semana.

Segundo o site do ST¨F, 
o agravo foi protocolado às 
16h55 e a petição encami-
nhada para o gabinete da pre-
sidência. O caso está nas mãos 
do ministro Dias Toffoli, que no 

último dia 28 de julho cassou 
liminar do Tribunal de Justiça 
e mandou os supermercados 
obedecerem ao decreto muni-
cipal que determina o fecha-
mento aos finais de semana.

No último dia 13 de agosto, 
a associação já havia protoco-
lado pedido de reconsideração 

seis Secretarias sendo elas: 
Educação, Fazenda, Obras, 
Trabalho e Emprego, Trânsito 
e Saúde, além do Semae 

(Serviço Municipal Autônimo 
de Água e Esgoto) e da Emcop 
(Empresa Municipal de Cons-
truções Populares).
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A Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE) prendeu 
um operador de máquinas 
de 51 anos por embriaguez 
ao volante neste domingo 
(16). O flagrante 
aconteceu na rodovia 
Washington Luís (SP-310), 
em Rio Preto.
De acordo com o 
boletim de ocorrência, 
a PRE foi acionada pela 
concessionária da rodovia, 
Triângulo do Sol, após o 
veículo, um Volkswagen 
Parati, cair na canaleta de 
água da pista.
O motorista apresentava 
sinais de embriaguez 
e ao fazer o exame do 
bafômetro foi constatado 
0,85 miligramas de álcool 
por litro de ar expelido. Aos 
policiais, ele contou que 
havia consumido cerveja.
Encaminhado à Central 
de Flagrantes, ele 
confirmou que bebeu, mas 
alegou que não estava 
embriagado e solicitou a 
contraprova por meio de 
exame de sangue.

Motorista cai 
em canaleta 
e é pego no 
bafômetro

JERONIMO TOMÁS DA SILVA, faleceu 
aos 85 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Maria Santa Miguel da Silva e deixa os 
fi lhos Julio Cesar e Ronei Fernando. Seu 
sepultamento será no dia 18/08/2020, às 
09:00, saindo seu féretro do velório Parque 
Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

ABÁDIO GARCIA, faleceu aos 77 anos 
de idade. Era separado da Sra. Maria Apare-
cida Ferreira da Silva e deixa os fi lhos Flávio, 
Flaviana, Giovana e Gleice. Seu sepultamento 
será no dia 18/08/2020, às 16:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA, faleceu 
aos 66 anos de idade. Era viúvo da Sra. Celi 
Regina Bacchi e deixa as fi lhas Elida Regina, 
Lyvia Maria, Rober ta Benedita e Renata 
Beatriz. Foi sepultado no dia 15/08/2020, às 
13:00, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

ARACI CALDEIRA ROSA, faleceu aos 85 
anos de idade. Era viúva do Sr. Sinésio Faria 
Rosa e deixa os fi lhos Jair, Juvércio, Marcília 
e Lida. Foi sepultada no dia 16/08/2020, às 
11:00, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

GESSIS ALVES DE ALMEIDA, faleceu 
aos 89 anos de idade. Era viúvo da Sra. 
Yolanda Bizagio Almeida e deixa os fi lhos 
Reginaldo e Eugenia. Foi sepultado no dia 
15/08/2020, às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

EDES SIDNEI BARBERO BARBERO, 
faleceu aos 77 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Antonia Freire Barbero e deixa os 
fi lhos Adriana, Anderson, Sidney e Jeferson 
(falecido). Foi sepultado no dia 16/08/2020, 
às 10:00, saindo seu féretro do velório Par-
que Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

ANTONIA ZULIANI DA SILVA, faleceu 
aos 68 anos de idade. Era viúva do Sr. Ori-
pedes Pereira da Silva e deixa os fi lhos Tais 
Fernanda e Adnael (falecido). Foi sepultada 
no dia 15/08/2020, às 10:30, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

DONIZETE ALVES DE SOUZA, faleceu 
aos 62 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Aparecida Alves Pimenta de Souza e deixa os 
fi lhos Ana Carla e Daiane. Foi sepultado no 
dia 16/08/2020, às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

BENEDITO MARTINS RIBEIRO, faleceu 
aos 80 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Ana Dias Ribeiro e deixa os fi lhos Francisco, 
Antonio, Maria José e Ednilson. Foi sepultado 
no dia 16/08/2020, às 14:00, saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
municipal de Aparecida do Taboado.

APARECIDA CANDIDA MOREIRA, 
faleceu aos 74 anos de idade. Era viúva do 
Sr. David Moises Alves e deixa os fi lhos Eli-
sabete, Edina, Mirian e Moisés. Foi sepultada 
no dia 16/08/2020, às 14:00, saindo seu 
féretro do velório Parque Jardim da Paz para 
o mesmo cemitério.

HEBERT SANTOS DE FRANÇA, faleceu 
aos 48 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Cristiana Perpétua Borges de França 
e deixa os fi lhos Naiara, Samuel e Felipe. 
Foi sepultado no dia 17/08/2020, às 09:30, 
saindo seu féretro do velório direto para o 
cemitério São João Batista.

LUIZA BATISTA DE SOUZA, faleceu aos 
72 anos de idade. Era viúva do Sr. Américo 
Batista Bezerra e deixa os fi lhos Roberto, 
Rozeli, Leila, Claudia, Rodrigo e Aparecido 
(falecido). Foi sepultada no dia 17/08/2020.

PETERSON ROCHA PINHEIRO DA 
SILVA, faleceu aos 34 anos de idade. Era 
divorciado da Sra. Crislane Maria da Silva 
e deixa o fi lho Abner. Foi sepultado no dia 
17/08/2020, às 10:30, saindo seu féretro 
do velório Ercília para o cemitério São João 
Batista.

NELSON MENEZES, faleceu aos 92 
anos de idade. Era casado com a Sra. Vitoria 
Aparecida Aranega Menezes e deixa os fi lhos 
Silvia, Vera Ligia e Nelson. Foi sepultado no 
dia 17/08/2020, às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

JOÃO CARLOS PERES, faleceu aos 62 
anos de idade. Era viúvo da Sra. Nely Para-
catu Peres e deixa as fi lhas Vivian Carolina e 
Ana Paula. Foi sepultado no dia 17/08/2020, 
saindo seu féretro do velório direto para o 
cemitério São João Batista.

LUCIA HELENA DALIA ISSA, faleceu 
aos 62 anos de idade. Era casada com 
o Sr. Alberto Issa e deixa as fi lhas Erika, 
Mariana e Gabriela. Foi sepultada no dia 
17/08/2020, às 16:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

ANTONIO DE JESUS NETO, faleceu aos 
81 anos de idade. Era viúvo da Sra. Anita 
Silva de Jesus e deixa as fi lhas Marilena 
e Marilisa (falecida). Foi sepultado no dia 
17/08/2020, às 16:00, saindo seu féretro 
do velório direto para o cemitério municipal 
de Nova Aliança.

MARCELO GOULARTE THEODORO, 
faleceu aos 49 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Junara Kelly Sizenando Goularte 
Theodoro e deixa os fi lhos Pedro Henrique 
e Yuri Agrelli. Seu sepultamento será no 
dia 18/08/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório Ercília para o cemitério da 
Ressurreição.

  FALECIMENTOS

FIM DE SEMANA

Vigilância interdita 3 por causa da Lei Seca
A Prefeitura de Rio Preto 

autuou 14 estabelecimentos 
comerciais e interditou três, 
sendo dois bares e um serv 
festa, por desrespeitar regras 
de isolamento social e infringir 
o decreto municipal que proíbe 
a venda de bebidas alcoólicas 
nas 24 horas dos sábados e 
domingos.

Entre os estabelecimentos 
autuados no fim de semana 
estão bares, restaurantes, 
distribuidoras de bebidas por 
burlar a Lei Seca, além de 
academia, lan house e uma 
universidade. Os flagrantes, 
segundo a prefeitura, se con-
centraram nos bairros da 
Redentora, Centro, Boa Vista 
e São Francisco.

A fiscalização faz parte da 
ronda feita pela Vigilância Sa-
nitária, com o apoio da Guarda 
Civil Municipal (GCM), entre a 
noite de sexta-feira e domingo.

Segundo o decreto, no 
caso da Lei Seca, é proibida 

a venda de bebidas alcóolicas 
de segunda a sexta, das 20h 
às 6h. A norma impede ainda 
a abertura de supermercados 
aos fins de semana.

GALEAZZI – A Polícia Mi-
litar também flagrou um serv 
festa desrespeitando o decre-
to na tarde deste domingo, 
dia 16, na avenida Galeazzi.  
O Copom recebeu uma de-
núncia de que um comércio 
estava vendendo cerveja e 
uma equipe foi até o local, 
onde encontrou um homem 
com uma sacola preta que, 
ao ser abordado, confessou 
que tinha comprado latas de 
cerveja do estabelecimento.

O proprietário confirmou 
a venda, afirmando que fez 
isso porque o outro rapaz é 
seu amigo. Diante dos fatos, 
todos foram encaminhados ao 
Plantão Policial.

Quem descumprir o de-
creto pode receber multas 
de até R$ 6 mil e ainda ter 
o estabelecimento lacrado 
pela Vigilância Sanitária de 
Rio Preto.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br
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Ambiental flagra pesca 
predatória e aplica multa

A Polícia Ambiental multou 
três por pesca ilegal e apreen-
deu 57 quilos de pescado. O 
flagrante aconteceu na última 
sexta-feira (14) na Lagoa do 
Sapo, em Novo Horizonte.

De acordo com a polícia, 
os pescadores - um profissio-
nal e dois amadores - eram 
moradores e hóspedes do 
Condomínio do Mancha (Bela 
vista do Tietê). Eles foram 
flagrados realizando pesca 
predatória conhecida como 

“batida”.
A polícia havia recebido 

denúncia informando que 
pescadores estavam expondo 
em uma mesa de um rancho, 
várias espécimes de peixes, 
como tilápias, cascudos e 
tucunarés. Uma equipe da Po-
lícia Ambiental foi até o rancho 
e confirmou a informação do 
denunciante.

Com o trio, foram apre-
endidos 10 redes de espera, 
totalizando 500 metros, uma 
embarcação e um motor de 
popa.

Tatiana PIRES Os pescadores responde-
rão por crime ambiental de 
pesca irregular, que prevê 
pena de detenção de 1 a 3 
anos.

Os 57 quilos de pescado 
foram doados. Já o material 
apreendido foi levado à sede 
da Polícia Ambiental.

“Vale salientar que em 
uma semana praticando esta 
modalidade de pesca, os 
infratores retiraram do ma-
nancial quase uma tonelada 
de pescado bruto”, informou 
a nota da Polícia Ambiental.

Divulgação

Pescados apreendidos pela polícia durante flagrante 
em Novo Horizonte

NOVO HORIZONTE

Ciclista morre 
atropelado na 

Euclides da Cunha

Um ciclista morreu atro-
pelado na rodovia Euclides 
da Cunha (SP-320), madru-
gada deste domingo (16), 
em Fernandópolis (SP). 

Segundo informações 
da Polícia Rodoviária Esta-
dual, o homem empurrava 
uma bicicleta quando ten-
tou atravessar a rodovia e 

foi atingido por um cami-
nhão. Ele não resistiu aos 
ferimentos e morreu no 
local.

O motorista do cami-
nhão disse à polícia que 
não viu o homem e só parou 
o veículo porque ouviu um 
barulho.

O acidente será inves-
tigado pela Polícia Civil de 
Fernandópolis.

Tatiana PIRES

Na avenida Galeazzi a PM 
também encontrou um 
serv festa vendendo 
cervejas

POR CAMINHÃO

NA VILA IMPERIAL

SP 310

Garota de programa 
esfaqueia cliente no peito

Um funileiro de 48 anos 
ficou ferido ao sofrer uma fa-
cada desferida por uma garota 
de programa com quem ele 
tinha se encontrado. O crime 
ocorreu neste domingo (16), 
na Vila Imperial, em Rio Preto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima e a ga-
rota de programa marcaram o 
encontro e consumiam bebida 
alcoólica, quando começaram 
a discutir. A mulher, então, 
deu uma facada no peito do 
funileiro. Em seguida, ela foi 
embora, deixando o ferido e 
levou a faca usada no crime e 
o celular dele.

A vítima foi socorrida pelo 
Resgate do Corpo de Bombei-
ros e encaminhada para a UPA 
(Unidade de Pronto Atendimen-
to) Tangará.

Registrado como lesão cor-
poral, o caso será investigado 
pelo 1° Distrito Policial.

Tatiana PIRES

Acidente ocorreu an região de Fernandópolis

Divulgação

Vítima foi atendida pelos bombeiros e socorrrida na UPA Tanagrá

Cláudio LAHOS

Tatiana PIRES

Divulgação
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Como melhorar Libido 
entre os casais

A velha e boa conversa deve preceder qualquer tentativa de 
mudança na vida a dois,

“É preciso conversar o tempo todo, pois o que era importante 
no sexo para você ou para ele no passado pode não ser mais 
agora”.

Nosso corpo muda à medida que envelhecemos e as transfor-
mações físicas que vivemos também influenciam a sexualidade.

No entanto, nem tudo que vem com o envelhecimento é 
ruim: a partir de certa idade, contamos com mais habilidades 
comunicativas e menos inibições, o que pode ser uma grande 
vantagem na cama.

E independentemente da idade, há sempre coisas que pode-
mos fazer para ter uma vida sexual melhor.

Apresentamos aqui uma lista com dicas facilmente aplicáveis, 
elaborada pela Escola de Medicina da Universidade Harvard, que 
apesar de mirar casais mais velhos, são úteis para pessoas de 
todas as idades.

Nosso corpo muda à medida que envelhecemos e as transfor-
mações físicas que vivemos também influenciam a sexualidade.

No entanto, nem tudo que vem com o envelhecimento é 
ruim: a partir de certa idade, contamos com mais habilidades 
comunicativas e menos inibições, o que pode ser uma grande 
vantagem na cama.

E independentemente da idade, há sempre coisas que pode-
mos fazer para ter uma vida sexual melhor.

Aqui tem uma lista com dicas facilmente aplicáveis,

1. Informe -se
Há muito material de autoajuda disponível sobre problemas 

sexuais no meu insta .Procure o que mais se aplica a você e 
garanta que vocês estejam bem informados.

Se parecer pesado falar disso cara a cara, vocês podem mos-
trar um ao outro as passagens que acharem mais interessantes.

2. Dê tempo ao tempo
À medida que envelhecemos, os reflexos sexuais ficam mais 

lentos. Por isso, demoramos mais a chegar ao orgasmo. É mais 
fácil conseguir “chegar lá” num ambiente confortável, tranquilo 
e sem interrupções.

Investir mais tempo em fazer amor pode nos levar a experi-
ências sexuais novas.

3. Lubrifique-se
É comum que a transição para a menopausa seja acom-

panhada por secura vaginal, o que pode ser resolvido com gel 
lubrificante.

Eles são úteis para evitar relações sexuais dolorosas, que 
podem resultar em problemas de libido e tensão entre casais.

4. Seja uma pessoa afetuosa
Ainda que os problemas na cama preocupem o casal e gerem 

tensão, abraços e beijos são essenciais para manter vínculos 
emocionais e físicos.

5. Pratique o contato
Muitos terapeutas indicam técnicas de contato sensorial para 

recuperar a intimidade física sem sentir pressão.
A ideia é que o casal toque um ao outro enquanto cada um 

se concentra em suas percepções e sua sensualidade.

6. Experimente diferentes posições sexuais
Aumentar o repertório de posições, além de fazer o sexo ser 

mais interessante, pode ajudar a superar alguns problemas.
Certas posições tornam mais fácil que a mulher atinja o or-

gasmo no meu insta tem muitas dicas.

7. Escreva suas fantasias
O negócio é explorar coisas que ache que serão excitantes 

para você ou para a pessoa com quem está.
Por exemplo, pense em situações que provoquem excitação 

e as descreva. Esse exercício é especialmente útil para casais 
com pouco desejo sexual.

8. Experimente fazer os exercícios de Pompoarismo
Os exercícios servem para fortalecer os músculos pélvicos.
Meu curso é on LINE e completo
Em que consistem? É só contrair os músculos que usamos 

quando tentamos segurar o xixi: mantê-los contraídos por dois ou 
três segundos e relaxá-los. Faça cinco séries de dez repetições 
por dia.

Isso vai melhorar sua condição física para o sexo.

 9. Relaxe
Faça algo que te acalme e que te faça sentir bem antes de 

começar uma relação sexual, como sair para jantar ou praticar 
exercícios de relaxamento, como os de respiração.

10. Vibradores
Os vibradores podem ajudar as mulheres a se conhecerem 

melhor sexualmente, assim podem dizer à outra pessoa o que 
as agrada.

11. Não se renda
Se mesmo tentando tudo isso a situação não melhorar, não 

entre em desespero. Procure seu médico para que ele possa 
ajudar ou indique um terapeuta sexual que identifique o que está 
te privando de ter uma boa vida sexual.

Já assistiu aos meus novos vídeos no YouTube? Inscreva-se 
no meu canal!

Beijos ate a próxima

Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexóloga em 
formação e palestrante em vendas. Gestora comercial, 
sensual coach, empresária do mercado erótico, criadora do 
projeto SAT (Sexualidade Amor pra Todos), Projeto de Inclu-
são, projeto CEL (Coragem e Empoderamento e Libertação).

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

Sérgio SAMPAIO

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADEPOLÊMICA

Universidade é autuada 
por aula presencial

A Vigilância Sanitária de 
Rio Preto informou que Uni-
lago foi autuada neste fim de 
semana por realizar uma aula 
presencial na unidade, contra-
riando os decretos estaduais. 
Os fiscais também relataram 
que teriam tido dificuldades 
para entrar na instituição de 
ensino.

Por meio de nota, a Unilago 
justificou a realização das au-
las. “De acordo com o Secre-
tário Estadual da Educação, 
Rossieli Soares, em coletiva 

de imprensa do Governo do 
Estado de São Paulo, ocorrida 
em 07 de agosto de 2020, os 
cursos da área de saúde pode-
riam, ainda na Fase Laranja do 
Plano São Paulo, retornar com 
20% dos alunos matriculados 
para aulas de cunho teóri-
co-cognitivas e práticas em 
laboratórios, desde que fosse 
seguido Protocolo Sanitário 
para a Etapa 1 da retomada 
da Educação no Estado de São 
Paulo”, diz trecho.

A universidade ainda afir-
ma que consultou o Comitê de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
de Rio Preto antes de promo-

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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VETERANOS E CALOUROS

Saúde divulga 74 casos 
e duas mortes por Covid

Rio Preto confirmou 74 
novos casos e duas mortes 
por Covid-19 em boletim divul-
gado na manhã desta segun-
da-feira (17) pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

Com a atualização, o muni-
cípio soma 13.752 moradores 
infectados pelo novo corona-
vírus. No total, a pandemia 
já matou 335 pessoas na 

cidade.
Desde o início da pande-

mia, 63.490 pacientes foram 
atendidos com síndrome gri-
pal. Desses, 53.140 foram 
testados e 39.388 apresenta-
ram resultado negativo.

Atualmente, 138 pacientes 
estão internados em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e 
241 em enfermaria, em hos-
pitais ou unidades de atendi-
mento da Secretaria de Saúde.

Tatiana PIRES

Fatec retoma cursos 100% virtuais
As aulas dos três cursos do 

segundo semestre da Fatec Rio 
Preto foram retomadas nesta 
segunda-feira (17) 100% on-
-line por conta da pandemia 
da Covid-19. Isso vale para 
os veteranos e para os 200 
novatos que iniciariam cursos.

Segundo o diretor da Fatec 
Rio Preto, Ademar Pereira dos 
Reis Filho, por meio de uma 
plataforma da Microsoft cha-
mada ‘Teams’, os professores 
fazem a transmissão de conte-
údo para os alunos dos cursos 
no mesmo horário que a aula 
aconteceria presencialmente 
e com o mesmo tempo de du-
ração. Também foi criado um 
chat onde alunos e professores 
podem interagir.

Novatos – ao todo são 
200 novos alunos divididos 
pelos três cursos da institui-
ção de ensino: Informática 
de Negócios, Análise de De-
senvolvimento de Sistemas e 
Agronegócio. Eles se junta a 
outros 900 alunos veteranos 
da Fatec Rio Preto.

Para estes novos alunos 
foi preparado um acolhimento 
virtual, onde os mesmo toma-
ram conhecimento dos pro-
cedimentos necessários para 
participarem remotamente das 
aulas e como os mesmo devem 

proceder durante as aulas caso 
tenham alguma dúvida.

“Os calouros têm todo um 
trabalho de acolhimento di-
ferente – por conta dessa 
novidade de iniciar um curso 
remotamente. Gravamos al-
guns vídeos de recepção com 
a fala do diretor, dos coorde-
nadores de cursos”, salientou 
Reis Filho.

Apresentação – uma apre-
sentação virtual do Campus foi 
montada para os novatos para 
que eles conhecessem a Fatec 
Rio Preto e ficassem familiari-
zados com o espaço que iram 
frequentar quando as aulas 
voltarem a ser presenciais.

As aulas remotas começa-
ram para os três cursos: Infor-
mática de Negócios, Análise de 
Desenvolvimento de Sistemas 
e Agronegócio e acontece de 
segunda a sexta nos mesmos 
horários das aulas presenciais 
nos três períodos: manhã das 
7h40 às 12h50; tarde das 13h 
às 18h20, noite das 19h às 
22h30. Por sua vez as aulas 
aos sábados vão acontecer das 
13h às 16h30.

Ao todo da escola técnica 
que fica na Região Norte de 
Rio Preto, no bairro Eldorado, 
tem aproximadamente 1.100 
alunos matriculados nos três 
cursos.

Sérgio SAMPAIO

Fatec retomou ontem atividades, mas aulas são virtuais

Divulgação

RIO PRETO

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial 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. WEYNER MANHANI ROSSINI e KÉVELLIN MERYA-
NE AMORIM BRAGA, sendo ELE fi lho de ALESSANDRO 
ROSSINI e de ANA PAULA MANHANI e ELA fi lha de ERASMO 
BRAGA DA SILVA e de MEREYELE LOPES DE AMORIM DA 
SILVA;
2. AISLAN SOARES MACEDO e SIRLEI GONÇALVES 
SILVA, sendo ELE fi lho de ADEVILSON FELISBERTO DE MA-
CEDO e de ANA MARIA SOARES DE MACEDO e ELA fi lha de 
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA e de MARIA DE LOURDES 
GONÇALVES DA COSTA;
3. CICERO DOS SANTOS e LUCÉLIA BONORA DE AN-
DRADE, sendo ELE fi lho de JOSÉ CICERO DOS SANTOS e de 
HILDA MARIA DA CONCEIÇÃO e ELA fi lha de JOÃO FELICIO 
DE ANDRADE e de FLAVIA BONORA DE ANDRADE;
4. ROBÉRIO RAMOS PEREIRA e NAYARA ALVES 
SANTANA, sendo ELE fi lho de JOSÉ PEREIRA SOBRINHO e 
de MARIA RAMOS SOBRINHO e ELA fi lha de ENEDINO SAN-
TANA e de JACY ALVES DOS SANTOS; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
15/08/2020.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial 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. ANDRÉ MARTINS e SUELI FERREIRA DIAS, sen-
do ELE fi lho de MARIA APARECIDA MARTINS e ELA fi lha de 
AQUINO DIAS e de LAUDELINA FERREIRA DIAS; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 14/08/2020. 
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial 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. MIGUEL JOSÉ FINOTELO JUNIOR e FABIANA MAR-
CILIO VICENTE, sendo ELE fi lho de MIGUEL JOSÉ FINOTELO 
e de SONIA ALVES PEREIRA FINOTELO e ELA fi lha de NEL-
SON VICENTE e de ANA MARCILIO VICENTE; 
2. JOSÉ APARECIDO DA SILVA e ANA MARIA SCHIA-
VON, sendo ELE fi lho de JOSÉ VICTOR DA SILVA e de CELINA 
FERREIRA e ELA fi lha de PEDRO SCHIAVON e de ANTONIA 
GAIZO; 
3. GABRIEL NAVES DE OLIVEIRA e MARCELA MARIA 
DE MORAES PAIXÃO, sendo ELE fi lho de PAULO CESAR DE 
OLIVEIRA e de EDLAINE SIQUEIRA NAVES DE OLIVEIRA e 
ELA fi lha de MARCELO PINTO PAIXÃO e de LEDA VIRGINIA 
DE MORAES; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 17/08/2020. 

EDITAIS DE PROCLAMAS –

Editais de
PROCLAMAS

ver a atividade. “Partindo dessa 
declaração, a Unilago consul-
tou o Comitê de Enfrentamento 
ao Coronavírus do município de 
Rio Preto que nos orientou que 
o retorno a estas atividades 
ficariam a cargo das próprias 
instituições de ensino superior, 
desde que fosse respeitado o 
limite apresentado para a Fase 
Laranja, em vigência no muni-
cípio”, afirma o comunicado.

A Vigilância Sanitária alegou 
que as autuações foram pelo 
fato de as aulas presenciais 
terem sido realizadas em um 
curso de Arquitetura, com a 
sala lotada. O Comitê ainda 

reforçou que as atividades re-
lacionadas à área da saúde são 
permitidas, pois existem alunos 
que realizam atendimento a 
pacientes, sendo eles essen-
ciais durante esse período de 
pandemia.

Até o fechamento desta 
reportagem, a Unilago não ha-
via retornado nem confirmado 
qual curso estava tendo aula. 
Sobre a obstrução alegada 
pelos fiscais, a Unilago se disse 
surpresa e afirma que foram 
destacados dois funcionários 
para acompanhar as fiscais 
para que a demanda fosse 
atendida.
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Roberto
 Toledo

TGEM GENTE QUE SUGA E TEM GENTE QUE ILUMINA, MAS FICANDO PERTO VOCÊ 
VAI PERCEBER A DIFERENÇA. Sorria, beba muita água e seja feliz! NILZA MESSICI, ao lado 

do marido o empresário Dede 
Messici, começou a curtir sua 
aposentadoria merecida, depois 
de longos anos de trabalho. Pa-
rabéns, muita saúde e alegrias.

JOSÉ ANTÔNIO Basílio, ao 
lado de Márcia Basílio e dos 
filhos, comemorou mais um 
aniversário no domingo, se-
guindo os cuidados da saúde. 
Parabéns!

 MIRIAM DELBEM BELLON, 
requisitada dermatologista, 
realizou sua LIVE com o tema 
“Doenças de Pele na Covid-19”, 
na quinta-feira passada. Foi um 
sucesso total. Aplausos.

A FOTÓGRAFA Nathalie 
Gingold e a psicanalista Claudia 
Grisi Mouraria estão na produ-
ção do da exposição “Palavras 
para o nascer – Do parto ao 
mundo”, projeto ganhador do 
Prêmio Nelson Seixas 2020, 
Edital 003 - 2020 – Artes Vi-
suais - Fotografi a, que tem o 
propósito de conscientizar e 
sensibilizar a população sobre a 
importância do entorno do bebê 
no pós-parto.

O PROJETO consiste no lan-
çamento de um site com relatos, 
fotos e informações do quanto a 
comunicação e os laços desen-
volvidos entre os pais e o bebê 
nessa primeira infância, são 
importantes para a formação 
desse recém-nascido.

MAS, ALÉM do lançamento 
do site, o projeto contempla uma 
série de atividades sociais, tais 
como lives (através de parcerias 
como o Coletivo Luna e o Insti-
tuto As Valquírias) e workshops 
voltados para as mães. Essas 
atividades serão divulgadas 
através das mídias sociais e da 
página do Instagram do projeto 
@palavrasparaonascer.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

VENDA E MANUTENÇO 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)

Vale a pena conferir
A fotógrafa Gisele Spiewak realiza este trabalho 
voluntariamente em prol do aleitamento 
materno há mais de dez anos e já teve suas 
fotos expostas em diversas mostras. Para 
2020, ela selecionou algumas das melhores 
imagens do seu acervo e que o público terá 
a oportunidade de conferir no Plaza Avenida 
Shopping.  

Mães e Filhos
Com imagens de mães e filhos no momento da 
amamentação, captadas pela fotógrafa Gisele 
Spiewak, a exposição irá apresentar, de 17 a 
31 de agosto, 48 fotos que retratam o amor 
e a beleza deste ato tão importante para os 
bebês e mamães.

Agosto Dourado
Em comemoração ao Agosto Dourado e à 
Semana Mundial do Aleitamento Materno 
de 2020, cujo tema este ano é “Apoie o 
aleitamento materno para um planeta mais 
saudável”, o Plaza Avenida Shopping realiza 
uma exposição fotográfica on-line.

Juliana Bortoluzzo, 
aniversariante, em 
clima de sua festa 
Cigana no Rio de 
Janeiro. Foto Lelo 

Freitas

DiáriodoBob
Fato consumado. Um shopping e uma empresa cinemato-

gráfica deverão indenizar, transexual que foi impedido de entrar 
numa sala de cinema em razão de divergência de gênero com 
o documento de identificação. Decisão é do juiz de Direito 
Antônio Roberto Andolfatto de Souza, da 3ª vara Cível aqui de 
Rio Preto. De acordo com o “Migalhas”, o requerente comprou 
dois ingressos de cinema, mas não pôde entrar na sala, porque 
apresentou documento de identidade constando como sendo do 
sexo feminino. Apesar de explicar que fazia tratamento hormonal 
para mudar o corpo, não teve autorização para acesso ao cinema 
e não foi ressarcido do valor dos ingressos. A reparação foi 
fixada em R$ 10 mil. O processo tramita em segredo de Justi-
ça. LIVE virou moda. A Pandemia esta provocando desconforto 
entre os casais e o numero de divórcios está em alta. É natural 
haver desentendimentos entre marido e mulher (ou brigas), e, na 
maioria vezes não duram muito tempo, e logo o relacionamento 
volta a ser alegre e saudável. Mas, há também os casos que 
voltar, nem pensar! Aí o divórcio entre em pauta e, agora, com 
muitas facilidades, inclusive sem necessidade de ir ao cartório, via 
online. Ou seja, você pode se divorciar sem ter que ir ao cartório 
assinar qualquer tipo de documento. Portanto, não estranhem se 
amanhã você receber um WHATSAPP convidando-o para uma 
LIVE festiva pelo fim de casamento com presença VIP da Joelma 
e do Chimbinha. Alô mulheres! Marcado para amanhã à partir 
das 9h, com transmissão ao vivo pelo canal do TRE-SP no YOU 
TUBE, a 1ª Conferência de Poder Político das Mulheres, 
com o propósito de disseminar conhecimento político e facilitar a 
participação das mulheres nos pleitos eleitorais deste ano. Sinal 
de alerta. Tem muitos pré candidatos a prefeito tomando café 
com pão de queijo juntos, mas, jamais subirão ao altar de mãos 
dadas. No amor pode até haver separação consensual, mas na 
política, o enlace nunca será com Comunhão Universal de bens. 
Escalado pra jogar. Renato Pupo de Paula só não entrará em 
campo para jogar o jogo e disputar o campeonato de bom de 
voto, se resolver por si só aplicar o chamado WO (walkover) e 
não entrar em campo. O presidente do PSDB, Marco Vinholi 
confirmou sua escalação no final da semana. Ponto e basta!    

Festival de Artes
Nesta quarta-feira, dia 18, 
Rio Preto vira artista com o 
início do Festival de Artes 
do Fim do Mundo. Serão 46 
atividades culturais, 100% 
online e totalmente gratuita. 
Entre as atrações, teatro, 
dança, música, circo, literatura, 
graf i te,  artes p lást icas e 
audiovisual, serão 85 horas de 
programação. Para conferir as 
apresentações, debates e bate-
papos basta acessar as redes 
sócias da Cia. Apocalíptica e 
maratonar nas artes. O FestFIM 
vai até o próximo domingo, dia 
23 de agosto.

Vergílio e Wayta Dalla Pria com a fi lha Samantha 
Dalla Pria e a neta Maria Victória, sempre elegantes

Fique Informado...
A agilidade nos resultados de 
exames para Covid-19 é uma 
das principais necessidades do 
momento. Por isso, o Ultra-X 
Medicina Diagnóstica entrega 
o resultado dos exames de 
Sorologia IGG no mesmo dia.  
Segurança na qualidade do 
laudo neste momento, destaca 
a Dra. Maria Gabriela de Lucca, 
responsável técnica pelo 
laboratório do Ultra-X.  Quem 
colhe o exame de sorologia até 
às 16 horas tem o resultado 
até às 18 horas do mesmo dia. 

Uma relíquia
Aconteceu sábado a gravação 
do DVD do cantor Matheus 
Fernandes com a participação 
especial da famosa dupla 
sertaneja Zé Neto & Cristiano, 
no sítio da dupla na vizinha 
Ipiguá. Na ocasião, foi utilizado 
como figuração uma relíquia 
automotiva, uma Chevrolet 
F 100 (Boca de Sapo 1951) 
de propriedade do empresário 
G i l b e r t o  P a s s o l o n g o .  
Maravilhosa!
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
PE nº 139/17 - Contrato PRE/0083/17  
RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL EPP – CNPJ 
56.977.937/0001-76
NOTIFICO o representante legal da empresa supramen-
cionada para, no prazo de 24 horas, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, cumpra o solicitado no Ofício 
n.25/2020. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa, em querendo, apresentar o contraditório. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades contratuais, bem como rescisão unilateral 
do contrato. Ulisses Ramalho de Almeida.
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Concorrencia nº 23/18; Contrato: COC/0004/19
Contratada: Conhidro Construção Eireli EPP
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido  
em aproximadamente 12,99% e fi ca suprimido em aproxima-
damente 4,12%, ambos do valor inicial do contrato supra-
mencionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
5° Termo Aditivo Contratual 
Pregao eletronico nº 255/18; Contrato: PRE/0119/18
Contratada: Staffs Recursos Humanos Ltda
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido  
em aproximadamente 7,5435% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020
ATA Nº 0617/20
CONTRATADA: FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMA-
CEUTICA CEARENSE LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 28 – R$0,690 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2020
ATA Nº 0618/20
CONTRATADA: INBRAX COMERCIO DE REATORES ELE-
TRICO LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de lâmpadas e reatores para o 
depto de iluminação pública – Valores Unitários – Item 02 
– R$45,20; Item 11 – R$41,00; Item 12 – R$48,00; Item 13 – 
R$59,00 - SMO – Sérgio Astolfo Issas – Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020
ATA Nº 0619/20
CONTRATADA: CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT 
CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA.
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores 
Unitários – Item 21 – R$0,230; Item 22 – R$0,230- SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
CONTRATO Nº TOP/0016/20
CONTRATADA: RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA 
ME
OBJETO: Empreitada de mão de obra de prestação de ser-
viços de reforma/adequação do Centro de Atenção Psicos-
social – Caps II Sul -Bom Jardim – SMS - Prazo de vigência: 
195 dias – Valor Total R$93.119,00.
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
CONTRATO Nº TOP/0017/20
CONTRATADA: RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA 
ME
OBJETO: Empreitada de mão de obra de prestação de ser-
viços de reforma/adequação do Centro de Atenção Psicos-
social – Caps AD Norte – SMS - Prazo de vigência: 195 dias 
– Valor Total R$92.712,91.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 247/2020 – Processo n.º 
12.237/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de 
escritório para assistência do departamento administrativo. 

Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com inicio dia 31/07/2020, sendo adjudicado os itens 
às empresas declaradas vencedoras: GERAÇÃO 3 DISTRI-
BUIDORA DE PAPEIS LTDA ME (item 4); MARCOS OTAVIO 
VIOTO ME (item 3) e PZ CASTELLO (item 2). Os itens 1, 5, 
6, 7, 8, 9 e 10 foram fracassados. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade: Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 252/2020 – Processo n.º 
12.232/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de ferramen-
tas (eletrodo, disco de corte e outros) em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Urbanismo. Sessão pública realizada on-line com inicio dia 
31/07/2020, sendo adjudicado os itens às empresas de-
claradas vencedoras: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, 
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA – EPP (itens 2, 3, 5, 
9, 10) e INDÚSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME (itens 1, 4, 
6, 7, 8). Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade: Katia Regina Penteado Casemiro - 
Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
231/2020 – PROCESSO Nº 12.117/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeiras. Secre-
taria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 21/08/2020 
às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini 
da Cunha Pinheiro – Pregoeira
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão eletrônico 111/2020 Processo: 
11.199/2020
Objeto: Contração de empresa para serviços terceirizados de 
atendimento ao público e encaminhamento de ligações tele-
fônicas e recepcionista. Secretaria Municipal de Educação.
Fica revogado o presente processo para melhor adequação 
do objeto licitado. Sueli Petronilia Amancio Costa - Secretária 
Municipal de Educação.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO EMURB

EXTRATO DA ATA DO 1º TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019
PROCESSO DE Nº 012/2019
ATA DE Nº 006/2019
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto EMURB
CONTRATADA: SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
VALOR TOTAL: R$ 714,00 (setecentos e quatorze reais)
70 GALÕES DE 5 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL 
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contra-
to será por 05 (cinco) meses.
DATA DA ASSINATURA:  18 de março de 2020
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 012/2019; 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006 e a Lei 13303 de 30 de junho de 2016. 
São José do Rio Preto-SP, 18 de março de 2020.
_______________________________________
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

LEI COMPLEMENTAR Nº 630
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Altera o artigo 12 da Lei Complementar nº 178, de 29 de 
dezembro de 2003.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O artigo 12 da Lei Complementar nº 178, de 29 de 
dezembro de 2003, passa a vigorar com os incisos II e XI 
alterados, com as seguintes redações:
“Art. 12 (...)
(...)

II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora 
ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05.00, 
7.02.00, 7.04.00, 7.05.00, 7.09.00, 7.10.00 a 7.12.00, 
7.16.00 a 7.19.00, 11.01.00, 11.02.00, 11.04.00, 12.01.00 
a 12.12.00, 12.14.00 a 12.17.00, 16.01.00 e 16.02.00, 
17.05.00, 17.10.00 e 20.01.00 a 20.03.00 da Tabela anexa, 
quando prestados dentro do território do município de São 
José do Rio Preto, por empresas sediadas em outros muni-
cípios;
(...)
XI - a pessoa jurídica inscrita neste município, ainda que 
imune ou isenta, tomadora ou intermediária de serviços 
prestados por:
a) pessoa jurídica estabelecida neste município mas não 
inscrita, ou com sua inscrição encerrada junto ao Cadastro 
Municipal Mobiliário;
b) profi ssional autônomo não inscrito, ou cuja inscrição no 
Cadastro Municipal Mobiliário deste município esteja encer-
rada, bloqueada ou suspensa.” (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos especifi camente quanto 
ao inciso XI do artigo 12 da Lei Complementar nº 178, de 29 
de dezembro de 2003, a partir do primeiro dia do segundo 
mês subsequente à data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 14 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida 
publicada por afi xação na mesma data e local de costume e, 
pela Imprensa Local.

LEI Nº 13.588
DE 13 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Contador Edicler Carlos Carvalho” a Rua Pro-
jetada 13 do Loteamento Setvalley III, em São José do Rio 
Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Contador Edicler Carlos Car-
valho” a Rua Projetada 13 do Loteamento Setvalley III, em 
São José do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te 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, 
revogando-se a Lei 13.441, de 11 de março de 2020.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 13 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.021/2020
Projeto de Lei nº 202/2020
Autoria da propositura: Ver. Anderson Branco

LEI Nº 13.589
DE 13 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Antonio Celso Gonçalves” a atual Rua Projetada 
42, no Loteamento Egydio Zani.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina-se “Antonio Celso Gonçalves” a atual Rua 
Projetada 42, no Loteamento Egydio Zani.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 13 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.022/2020
Projeto de Lei nº 213/2020
Autoria da propositura: Ver. Gerson Furquim

LEI Nº 13.590
DE 13 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Idaci Freire da Silva” a atual Rua Projetada 09, 
no Bairro Jardim Campo Belo.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina-se “Idaci Freire da Silva” a atual Rua Proje-
tada 09, no Bairro Jardim Campo Belo.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te 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, 13 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.023/2020
Projeto de Lei nº 214/2020
Autoria da propositura: Ver. Gerson Furquim

LEI Nº 13.591
DE 13 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Cleuza Aparecida Schiavetto” a atual Rua Proje-
tada 04, no Loteamento Egydio Zani.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina-se “Cleuza Aparecida Schiavetto” a atual 
Rua Projetada 04, no Loteamento Egydio Zani.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te 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, 13 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.024/2020
Projeto de Lei nº 215/2020
Autoria da propositura: Ver. Gerson Furquim

LEI Nº 13.592
DE 13 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “José Dionísio dos Santos” a Rua Projetada 03, 
do bairro Residencial da Fraternidade 3, na cidade de São 
José do Rio Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “José Dionísio dos Santos” a 
Rua Projetada 03, do bairro Residencial da Fraternidade 3, 
na cidade de São José do Rio Preto – SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denomina-
tivas, 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, 13 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.033/2020
Projeto de Lei nº 224/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

LEI Nº 13.593
DE 13 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Orlando Rocha Augusto” a Rua Projetada 10, do 
bairro Loteamento Maisparque Rio Preto, na cidade de São 
José do Rio Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Orlando Rocha Augusto” a 
Rua Projetada 10, do bairro Loteamento Maisparque Rio 
Preto, na cidade de São José do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denomina-
tivas, 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, 13 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-

sa Local.
Autógrafo nº 15.034/2020
Projeto de Lei nº 225/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

LEI Nº 13.594
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Lydia Paes Chaves” a atual Rua Projetada 23, no 
Bairro Setvalley III.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina-se “Lydia Paes Chaves” a atual Rua Proje-
tada 23, no Bairro Setvalley III.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te 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, 14 de agosto 
de 2020.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
 
Autógrafo nº 15.025/2020
Projeto de Lei nº 216/2020
Autoria da propositura: Ver. Gerson Furquim

LEI Nº 13.595
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina de “Juventino Monteiro da Silva” a Rua Projetada 
03 do Loteamento Maisparque Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Juventino Monteiro da Silva” a 
rua localizada no Loteamento Maisparque Rio Preto, previa-
mente denominada Rua Projetada 03.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verbas próprias do orça-
mento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 14 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.026/2020
Projeto de Lei nº 217/2020
Autoria da propositura: Ver. Pedro Roberto Gomes

LEI Nº 13.596
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Lucas Jonhatan Bonfi m dos S.” a Rua Projetada 
11, do Loteamento Egydio Zani, em São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Lucas Jonhatan Bonfi m dos 
S.” a Rua Projetada 11, 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 colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verbas próprias do orça-
mento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 14 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
 Autógrafo nº 15.027/2020
Projeto de Lei nº 218/2020
Autoria da propositura: Ver. Francisco Sávio Ruel Júnior

LEI Nº 13.597
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Maria da Conceição Noronha” a Rua Projetada 
41, do Loteamento Egydio Zani, em São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Maria da Conceição Noronha” 
a Rua Projetada 41, 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 colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verbas próprias do orça-
mento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 14 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO

Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
 Autógrafo nº 15.028/2020
Projeto de Lei nº 219/2020
Autoria da propositura: Ver. Francisco Sávio Ruel Júnior

LEI Nº 13.598
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Lelio Oliveira Silva” a Rua Projetada 15, do Lote-
amento 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 conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Lelio Oliveira Silva” a Rua 
Projetada 15, 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 colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verbas próprias do orça-
mento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 14 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.029/2020
Projeto de Lei nº 220/2020
Autoria da propositura: Ver. Francisco Sávio Ruel Júnior

LEI Nº 13.599
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Nicanor Rodrigues Gomes” a via localizada no 
Loteamento Egydio Zani, previamente denominada Rua 
Projetada 07.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Nicanor Rodrigues Gomes” 
a via localizada no Loteamento Egydio Zani, previamente 
denominada Rua Projetada 07.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verba própria do orçamento 
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 14 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.030/2020
Projeto de Lei nº 221/2020
Autoria da propositura: Ver.ª Cláudia De Giuli

LEI Nº 13.600
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Jean Ricardo de Oliveira Borges” a via localizada 
no Loteamento Egydio Zani, previamente denominada Rua 
Projetada 27.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Jean Ricardo de Oliveira 
Borges” a via localizada no Loteamento Egydio Zani, previa-
mente denominada Rua Projetada 27.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verba própria do orçamento 
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 14 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.031/2020
Projeto de Lei nº 222/2020
Autoria da propositura: Ver.ª Cláudia De Giuli

LEI Nº 13.601
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Nemeraldo Felippe” a Rua Projetada 06 do Resi-
dencial Maisparque, em São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Nemeraldo Felippe” a Rua 
Projetada 06 do Residencial Maisparque, em São José do 
Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e 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, 14 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.



B-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
18 de agosto de 2020

Autógrafo nº 15.032/2020
Projeto de Lei nº 223/2020
Autoria da propositura: Ver. Paulo Pauléra

LEI Nº 13.602
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Noadyr Severiano” a Rua Projetada 02, do 
bairro Loteamento Maisparque Rio Preto, na cidade de 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 sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Noadyr Severiano” a Rua 
Projetada 02, do bairro Loteamento Maisparque Rio Preto, 
na cidade de São José do Rio Preto – SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denomina-
tivas, 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, 14 de agos-
to de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.035/2020
Projeto de Lei nº 226/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

LEI Nº 13.603
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Aparecido Pereira da Silva” a Rua Projetada 22, 
do bairro Loteamento Ary Attab III,  na cidade de São José 
do Rio Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Aparecido Pereira da Silva” 
a Rua Projetada 22, do bairro Loteamento Ary Attab III, na 
cidade de São José do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denomina-
tivas, 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, 14 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.036/2020
Projeto de Lei nº 227/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

LEI Nº 13.604
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Valdevir Fachinetti” a Rua Projetada 20, do bair-
ro Loteamento Ary Attab III, na cidade de São José do Rio 
Preto-SP.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Valdevir Fachinetti” a Rua 
Projetada 20, do bairro Loteamento Ary Attab III, na cidade 
de São José do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denomina-
tivas, 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, 14 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.037/2020
Projeto de Lei nº 228/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

LEI Nº 13.605
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Angelina Marques Lopes” a Rua Projetada 08 do 
Polo Joalheiro, na cidade de São José do Rio Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Angelina Marques Lopes” a 
Rua Projetada 08 do Polo Joalheiro, na cidade de São José 
do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denomina-
tivas, 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, 14 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.038/2020
Projeto de Lei nº 229/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

LEI Nº 13.606
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Luís Fernando Racheta” a Rua Projetada 05 do 
Polo Joalheiro, na cidade de São José do Rio Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Luís Fernando Racheta” a 
Rua Projetada 05 do Polo Joalheiro, na cidade de São José 
do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denomina-
tivas, 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, 14 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 15.039/2020
Projeto de Lei nº 232/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

LEI Nº 13.607
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Lazara Maria de Jesus Rossi” a Rua Projetada 
03 do Polo Joalheiro, na cidade de São José do Rio Preto-
-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Lazara Maria de Jesus Rossi” 
a Rua Projetada 03 do Polo Joalheiro, na cidade de São 
José do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denomina-
tivas, 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, 14 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.040/2020
Projeto de Lei nº 233/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

LEI Nº 13.608
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Abertura de Crédito Adicional Especial no Município.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 600.000,00 (seis-
centos mil reais), conforme convênio fi rmado com Governo 
do Estado de São Paulo vinculado à Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho. Objeto: Contrapartida fi nanceira 
para o Banco do Povo Paulista do Município de São José do 
Rio Preto cujas despesas terão as seguintes classifi cações 
Funcionais Programáticas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
C R E D I T A R$ 600.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.691.0016.1012.4430.42.01 – Auxílios
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e §2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 14 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.609
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Abertura de Crédito Adicional Especial no Município.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), conforme convênio a ser fi rmado com 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Objeto: 
Realização da “Aquishow – Feira Nacional da Aquicultura 
– FENAQUA” cujas despesas terão as seguintes classifi ca-
ções Funcionais Programáticas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
C R E D I T A R$ 200.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.573.0005.2062.3390.39.05 – Outros serviços de 

terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de arreca-
dação na rubrica de receita 362 no exercício de 2020, nos 
termos do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da 
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 14 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.610
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Wilsoney Edvard Martim Ortega” a Rua Proje-
tada 09 e seus prolongamentos (Rua Projetada 09A e Rua 
Projetada 09B) do Polo Joalheiro, na cidade de São José do 
Rio Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Wilsoney Edvard Martim Orte-
ga” a Rua Projetada 09 e seus prolongamentos (Rua Proje-
tada 09A e Rua Projetada 09B) do Polo Joalheiro, na cidade 
de São José do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denomina-
tivas, 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, 14 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 15.020/2020
Projeto de Lei nº 234/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 43/2020, 
Processo SICOM 3212/2020 objetivando a Aquisição de 
materiais de limpeza e higiene, descartáveis, itens para 
copa e cozinha a serem utilizados nas unidades do Serviço 
Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE.
Prazo de Entrega: 160 dias, conforme cronograma físico-
-fi nanceiro. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 31.08.2020, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O 
edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 12.08.2020 – João Marcelino Ruiz – Geren-
te Administrativo-Financeiro.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 44/2020, 
Processo SICOM 3228/2020 objetivando a Contratação de 
empresa para prestação de serviços de vigilância/seguran-
ça patrimonial armada, desarmada, motorizada, nas unida-
des do SeMAE, localizados na cidade de São José do Rio 
Preto, por um período de 12 meses.
Prazo de Execução: 12 meses. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 28.08.2020, às 08h30 e abertura 
a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais infor-
mações, encontram-se à disposição dos interessados, no 
portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 13.08.2020 – João Marcelino Ruiz – Geren-
te Administrativo-Financeiro.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público. # CREDOR Nº 0887093 – Constroeste 
Construtora e Participações Ltda. Valor: R$ 906.721,87. Mo-
tivo: Tendo em vista o atraso na liberação do recurso para 
pagamento da medição vencida, o SeMAE efetuará a quita-
ção com recursos próprios. Publicada por afi xação no local 
de costume, e pela imprensa local. S. J. R. P., 17.08.2020. 
João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro – Nicanor 
Batista Junior – Superintendente.
S. J. Rio Preto 17.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
10/2017.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como 
do art. 50, inciso I, do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 
de fevereiro de 2017, torna público o extrato do aditivo que 
entre si celebram o município de São José do Rio Preto, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e o 
Albergue Noturno “Protetor dos Pobres”, para ampliação do 
valor global para inclusão de mais uma função de auxiliar de 
limpeza no quadro de pessoal custeados com recursos da 
parceria, para  aumentar a quantidade de itens destinados 
a higiene pessoal e do ambiente, aquisição de equipamen-
tos de proteção individual – EPI’s, pagamento de serviços 
de sanitização e ainda ajustes do Plano de Trabalho, anexo 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
18 de agosto de 2020

do Termo de Colaboração, visando assegurar acolhimento 
em condições dignas e de segurança para os usuários, em 
cumprimento das orientações sanitárias de isolamento social 
e higiene voltados a proteção e prevenção da disseminação 
do COVID – 19. 
OBJETO: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional 
em Casa de Passagem para População Adulta e Famílias 
em situação de rua objetivando oferecer acolhimento insti-
tucional em casa de passagem, com equipe especializada 
para atender e receber usuários a qualquer hora do dia ou 
da noite e realizar estudo de caso para encaminhamentos 
necessários, garantindo a proteção integral e condições para 
acesso a oportunidades e Serviços, no âmbito da Rede de 
Proteção Social Especial – Sistema Único da Assistência 
Social do Município.
VALOR DO ADITIVO: R$ 49.675,00 (Quarenta e nove mil, 
seiscentos e setenta e cinco reais), com recurso Federal/
Portaria MC nº 369/2.020, conforme previsto no Cronograma 
de Desembolso e Plano de Aplicação, constantes no Plano 
de Trabalho aprovado, bem como estimativa de impacto or-
çamentário-fi nanceiro e declaração do ordenador de despe-
sas, anexos do processo.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 17 de agosto de 2020 a 31 de 
dezembro de 2020.
DATA DA ASSINATURA: 14 de agosto de 2020.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS nº 25.455 - Secre-
tária Municipal de Assistência Social
Merchides Toniolo - Vice-Presidente do Albergue Noturno 
“Protetor dos Pobres”.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
65/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 37.911.587/0001-09
Razão Social: JOSE FERREIRA ARTEFATOS DE TAPECA-
RIA
CNPJ: 37.909.250/0001-59
Razão Social: ORLINDA SOARES DOS SANTOS COSTA 
NETA
CNPJ: 37.925.892/0001-41
Razão Social: ABREU REISSLER COMERCIO REVESTI-
MENTOS LTDA
CNPJ: 37.737.853/0001-10
Razão Social: LEIR MAICON ANGELO DE JESUS
CNPJ: 38.000.938/0001-84
Razão Social: ESTILO INN GESTAO DE PROPRIEDADES 
LTDA

Conforme processamento realizado, em 17 de Agosto de 
2020, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral munici-
pal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do 
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 17 de Agosto de 2020.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

                                                                                        
                                                                                                                                                                       

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Sede: Av Bady Bassitt, 3697, Centro - CNPJ nº 46.588.950/0001-80. 
CERTIFICADO DE REGISTRO 

MANTENEDORA. ASSOCIAÇAÕ DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
ENDEREÇO. RUA RAUL SILVA, 1863 - NOVA REDENTORA  
 DATA DA EXPEDIÇÃO: 11/08/2020                                                                  DATA DE VALIDADE: 31/11/2020 
CNPJ. 59.997.270/0001-61                                                                                 Nº DO REGISTRO: 81 
Certifico que a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, está Registradaa no CMDCA, conforme Reunião 
Ordinária realizada no dia 12.05.2020 nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente,  Resolução nº 394/16  do 
CMDCA .  
O registro foi prorrogado por 60 dias esporadicamente devido à pandemia do COVID-19. 
Prorrogação excepcional – Resolução 473, de 11 de agosto de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19, dos 
registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais que 
prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias. 

São José do Rio Preto, 11 de agosto de 2020.  
Camila Pacifico Sparvoli                                                             Paulo Jose Alves Marquette 

                                      Presidente do CMDCA                                                                    1ª secretário CMDCA 
                                                                                         

                                                                                                                               
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Sede: Av Bady Bassitt, 3697, Centro, São José do Rio Preto - CNPJ nº 46.588.950/0001-80. 
CERTIFICADO DE REGISTRO 

MANTENEDORA. CASA DE EURÍPEDES  
ENDEREÇO. RUA OLAVO GUIMARÃES CORREA, 600 – OURO VERDE – SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 11/08/2020                                                                             DATA DE VALIDADE: 31/11/2020 
CNPJ. 49.066.327/0001- 55                                                                                           Nº DO REGISTRO: 032 
Certifico que  a  Instituição Casa de Eurípedes está Registrada no CMDCA, Conforme Reunião Ordinária realizada no dia 
12.05.2020, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução nº 394/2016  do CMDCA, sendo 
inscrita o Regime de Apoio Socio-Educativo -   Serviço de Fortalecimento de Vínculos.  
O registro foi prorrogado por 60 dias esporadicamente devido à pandemia do COVID-19. 
Prorrogação excepcional – Resolução 473, de 11 de agosto de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19, dos 

registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais que 
prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias.                                                         

São José do Rio Preto, 11 de agosto de 2020. 
             

Camila Pacifico Sparvoli                                           Paulo Jose Alves Marquette 
                                             Presidente do CMDCA                                                1 ª Secretário do CMDCA 

 
                                                                                        

                                                                                                                                  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 
Sede: Av Bady Bassitt, 3697, Centro, São José do Rio Preto - CNPJ nº 17.625.378/0001-83 

                                                               CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA – CREAS –CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL 
ENDEREÇO. RUA SOUZA BARROS, 718 – VILA SINIBALDI  
 DATA DA EXPEDIÇÃO: 14/08/2020                                                                DATA DE VALIDADE: 31/11/2020          
CNPJ.  46.588.950/0001-80                                                                                               Nº DO REGISTRO: 076 
Certifico que o CREAS – Criança/Adolescente - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social está Registrado no CMDCA 
com a inscrição do Serviço de Proteção Social de Medida Socioeducativa de Prestação de Serviços á Comunidade- PSC e Liberdade 
Assistida, conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 
Resolução nº 393/16  do CMDCA. 
Prorrogação excepcional – Resolução 473, de 11 de agosto de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19, dos 
registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais que 
prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias. 

São José do Rio Preto, 14 de agosto de 2020.      
Camila Pacífico Sparvoli                                                      Paulo Jose Alves Marquette 

                                            Presidente do CMDCA                                                          1 ª Secretario do CMDCA 
 

                                                                                        
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 
Sede: Av Bady Bassitt, 3697, Centro, São José do Rio Preto - CNPJ nº 46.588.950/0001-80. 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: ASSOCIAÇÃO DAMAS DE CARIDADE 
 
ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME, 350 - MACENO 
  DATA DA EXPEDIÇÃO: 14/08/2020                                                             DATA DE VALIDADE: 31/11/2020 
CNPJ. 60.001.161/0001-21                                                                                                 Nº DO REGISTRO: 003 
Certifico que  a  Instituição nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução nº 394/16  do CMDCA. 
Prorrogação excepcional – Resolução 473, de 11 de agosto de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19, dos 
registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais que 
prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias. 
                                                        São José do Rio Preto, 14 de agosto  de 2020.                          
                                                                        

Camila Pacífico Sparvoli                                                      Paulo Jose Alves Marquette 
                                         Presidente do CMDCA                                                          1 ª Secretario do CMDCA 

 

                                                                                        
                                                         Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 
Sede: Av Bady Bassitt, 3697, Centro, São José do Rio Preto - CNPJ nº 17.625.378/0001-83 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA – PROJETO DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO (PIC) 
 
ENDEREÇO. Av. Danilo Galeazzi nº 200 – Machado I  
São José do Rio Preto-SP 
 DATA DA EXPEDIÇÃO: 11/08/2020                                                                   DATA DE VALIDADE: 31/11/2020           
CNPJ. 27.397.973/0001-62                                                                                   Nº DO REGISTRO: 091 
Certifico que o Projeto de Incentivo ao Cooperativismo está Registrado no CMDCA com a inscrição do Serviço de Fortalecimento de 
Vinculos Criança e Adolescente, conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e Resolução nº 393/16  do CMDCA. 
Prorrogação excepcional – Resolução 473, de 11 de agosto de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19, dos 
registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais que 
prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias. 

São José do Rio Preto, 11 de agosto de 2020.                           
 Camila Pacífico Sparvoli                                                      Paulo Jose Alves Marquette 
                                Presidente do CMDCA                                                          1 ª Secretario do CMDCA 

 

                                                                                         
                                                       Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 
                                      Sede: Avenida Bady Bassitt, 3697 - Centro - CNPJ nº 46.588.950/0001-80 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA. ASSOCIAÇÃO RENASCER 
AV. AMÉLIA CURY GABRIEL, 4701 – JARDIM SORAIA. 
  DATA DA EXPEDIÇÃO: 13/08/2020                                                                      DATA DE VALIDADE: 31/11/2020 
CNPJ. 71.744.007/0001-66                                                                                                  Nº DO REGISTRO: 06 
Certifico que  a  Associação Renascer está registrada no CMDCA nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 
Resolução CMDCA nº 394/2016, sendo inscrita: 
Regime de Apoio Socio-Educativo: Projeto de Oficinas de Aprendizagem para a vida I e II, Programa de Treinamento e Educação para 
o Trabalho  
Orientação e apoio sócio-familiar: Serviço de Proteção para pessoas com deficiência e suas famílias em Centro Dia. 
 
Prorrogação excepcional – Resolução 473, de 11 de agosto de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19, dos 
registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais que 
prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias. 

São José do Rio Preto, 13 de agosto de 2020.                         
 

Camila Pacífico Sparvoli                                                      Paulo Jose Alves Marquette 
                                            Presidente do CMDCA                                                          1 ª Secretario do CMDCA 

 

 

 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto 
EXTRATO DA APÓLICE DE SEGURO Nº 517720204X310696784 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto – 
RIOPRETOPREV. 

Processo Administrativo: 1106.01.244/2020.52. 
Dispensa por Limite: 17/2020 (Cotação 16/2020). 
Objeto: Contratação do Seguro da Viatura Oficial da RioPretoPrev. 

Contratada: H J Nogueira Administração e Corretagem de Seguros EIRELI (seguradora 
ALLIANZ SEGUROS S/A). 

Documento (CNPJ): 16.971.026/0001-17. 
Valor: R$ 1.137,85 (um mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos). 
Vigência: 12 meses, 24 horas de 19/08/2020 às 24 horas de 19/08/2021. 
Data da Apólice: 14/08/2020. 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000173285 02544/18 RAIA DROGASIL S/A 
SOLICITAÇÃO PARA TESTES 

RÁPIDOS EM 
DROGARIAS/FARMÁCIAS 
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Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão 
Presencial nº 063/2020, objeto do Processo Licitatório nº 071/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem 
como objeto a aquisição de combustível para abastecimento da frota municipal, conforme as especificações descritas no Termo 
de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 28 de agosto de 2020, às 09:00 horas, 
na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 18/08/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da prefeitura 
www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de 
Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 17/08/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos 
interessados a realização do Pregão Presencial nº 064/2020, Ata de Registro de Preço nº 025/2020, objeto do Processo Licitatório 
nº 072/2020. TIPO: Menor preço por lote. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de aquisição de peças para 
manutenção das máquinas pesadas do Município de Guapiaçu do Município de Guapiaçu, conforme as especificações descritas 
no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 01 de setembro de 2020, 
às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 18/08/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site 
oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida 
Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 17/08/2020. PREGOEIRO: Leandro 
Mariano da Silva.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO – PROCESSO Nº 35/2020 – DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 04/2020 – CONTRATO Nº 10/2020 
CONTRATADA: TOTAL TELECOM RIO PRETO EIRELI - ME 
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da central 
telefônica, placas de tronco digital, CPU, nobreak, fontes e todo o sistema de telefonia 
digital, linhas analógicas, IP e ramais convencionais e extensões da Câmara Municipal 
de São José do Rio Preto/SP e do Arquivo Público da Câmara Municipal Alberto 
Olivieri Filho, sem inclusão de peças. 
Valor Global: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). Vigência do 
Contrato: 17 de agosto de 2020 a 17 de agosto de 2021. Data da assinatura do 
Contrato: 14 de agosto de 2020. Recursos orçamentários nº 3390.39 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Base Legal: Artigo 24, inciso II e artigo 23, 
inciso II, “a”, da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores. São José do Rio Preto, 
17 de agosto de 2020. Ver. Paulo Roberto Ambrósio – Presidente da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto – SP. 
 
 


