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   O juiz da 1ª Vara da Fazenda de Rio 
Preto, Adilson Araki Ribeiro, deu ganho 
de causa para o Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais na ação 

Juiz manda pagar 
insalubridade a 

servidores

Pág. A3

AGLOMERAÇÃO Retorno das atividades do Poupatempo 
ontem em Rio Preto gerou filas e teve aglomeração na porta da 
unidade pela manhã.                                                 Pág. A2

Executiva do 
PCdoB escolhe 
mulher para ser 
vice da chapa

Rio Preto é 3ª melhor 
administrada do país

CIDADES COM MAIS DE 100 MIL HABITANTES

Contrabando de ouro inclui 
Rio Preto em operação da PF

proposta que questionou a Prefeitura 
sobre a forma de pagamento do adi-
cional de insalubridade dos servidores 
municipais.                               Pág. A3
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Cláudio LAHOS

Edinho e 
Bolçone 
fazem 

reunião

 Rio Preto é a 3ª colocada 
nacional do Ranking do Índice 
de Governança Municipal (IGM) 
feito pelo Conselho Federal de 
Administração (CFA) entre os 
municípios com mais de 100 mil 
habitantes. A última atualização 

Cachorra Meg foi recuperada depois de campanha nas redes sociais

dos dados que avaliam todos os 
municípios brasileiros aconteceu 
no último dia 25 de agosto. Na 
faixa de municípios com mais de 
100 mil habitantes fazem parte 
do levantamento 163 cidades.            
                       Pág. A2
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Agricultor de Potirendaba é 
executado dentro de casa

  O agricultor Vanduir Morato de 
Souza foi morto durante a madru-
gada. Ele e a esposa foram bale-
ados dentro de casa, no Centro 

de Potirendaba. Vanduir chegou a 
ser socorrido e levado ao Pronto 
Socorro, mas não resistiu aos feri-
mentos.                               Pág. A4

Marido é 
denunciado 

após 20 anos 
de agressões

Júri volta após 
172 dias e 

tem primeira 
condenação

Dona 
recupera cão 
furtado depois 

de dez dias
Uma cachorra da raça Poo-

dle foi recuperada nesta se-
gunda-feira (1) dez dias após 
ser furtada no bairro Vila Dorio, 
em Rio Preto. As proprietárias 
fizeram campanhas nas redes 
sociais divulgando imagens 
do circuito de segurança que 
flagraram o momento em que 
um homem desconhecido 
pega Meg no portão da gara-
gem.                            Pág. A4Pág. A4 Pág. A4

Ocupação 
de UTIs 

começa cair
Nesta quarta-feira (2), 

os 24 novos leitos de UTI 
destinados para atender 
as vítimas do Covid-19 
começaram a receber pa-
cientes em Rio Preto. Fo-
ram oito para o Hospital 
de Base, seis na Santa 
Casa e dez no Hospital 
Austa. Com isso, mostrou 
uma queda na taxa de 
ocupação de UTI na região 
de 78,1% para 77,8%.   
                 Pág. A5

Paciente 
deixa HB 

após 47 dias
Após ficar 47 dias inter-

nada no Hospital de Base 
com Covid-19, sendo 36 
na UTI, a técnica de enfer-
magem Ester Soares Coe-
lho, 60 anos, recebeu alta 
nesta quarta-feira (2). Na 
saída, ela foi recepcionada 
por familiares que canta-
ram músicas. Ester agora 
se recupera em sua casa, 
ao lado do marido que 
também recebeu alta.   
                 Pág. A5

Cédula de 
R$ 200 é 
lançada

O Banco Central apre-
sentou nesta quarta-feira 
(2) a nova cédula de R$ 
200, que já começou a 
circular. Ao todo, serão dis-
ponibilizadas 450 milhões 
de unidades da nota até o 
fim do ano. A cédula de R$ 
200 traz cores cinza e sé-
pia predominantes e home-
nageia o lobo-guará, mas 
ainda não é encontrada no 
comércio de Rio Preto.   
                 Pág. A2
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03 de setembro de 2020 COTIDIANO

Dezenas de pessoas se 
aglomeram na manhã desta 
quarta-feira (2) em frente ao 
Poupatempo de Rio Preto. A 
população busca por atendi-
mento, no entanto, os serviços 
foram reduzidos em 30% e só 
poderão ser feitos exclusiva-
mente mediante agendamento 
anterior pelo site do Poupa-
tempo: www.poupatempo.
sp.gov.br ou pelo aplicativo 
Poupatempo Digital.

O administrador do Pou-
patempo de Rio Preto, José 
Américo Pontes, ressaltou que 
antes de a pandemia começar, 
o órgão oferecia apenas sete 
serviços online e, que agora, 
são 82. “Desde o dia 19/2, 
começamos a trabalhar para 
que os serviços digitais fos-
sem disponibilizados para a 
população através do uso da 
tecnologia”

Renovação de CNH (Car-
teira Nacional de Habilitação) 
e licenciamento de veículos 
são dois dos serviços digitais 
que não precisam da presença 
física do usuário, no entanto, 
foram os mais procurados no 
primeiro dia de reabertura.

“O procedimento de reno-
vação de CNH está suspen-
so, mas pode ser feito pela 
internet. Não há motivo para 
correr até o Poupatempo. A 
não ser alterações como mo-
dificação para PCD (Pessoas 
Com Deficiência ) e inclusão 
de categoria de habilitação é 
que precisam ser feitas pesso-
almente. Orientamos também 
em relação ao licenciamento 
que pode ser baixado no celu-
lar ou impresso. Só esses dois 
serviços diminuímos muito a 
quantidade de pessoas hoje”, 
disse o administrador, acres-

centando que a orientação 
será repetida para minimizar 
ou até para que não haja filas 
nos próximos dias.

Pela manhã, a Guarda Mu-
nicipal direcionou equipes para 
o local afim de auxiliar o órgão 
na orientação aos usuários. 
“Foram escaladas algumas via-
turas para, juntamente com os 
funcionários do Poupatempo, 
atuar na orientação de que os 
serviços estão sendo agenda-
dos”, afirmou o porta-voz da 
GCM, Roger Assis.

A unidade rio-pretense fi-
cou fechada por mais de cinco 

Tatiana PIRES

MAIS DE 100 MIL HABITANTES

Poupatempo retoma atendimento com filas

Rio Preto é 3ª melhor cidade 
administrada do país em ranking 
Rio Preto é a 3ª colocada 

nacional do Ranking do Índice 
de Governança Municipal (IGM) 
feito pelo Conselho Federal de 
Administração (CFA) entre os 
municípios com mais de 100 
mil habitantes. A última atua-
lização dos dados que avaliam 
todos os municípios brasileiros 
aconteceu no último dia 25 de 
agosto.

Levantamento este que 
teve inicio em 2016 traz uma 
métrica da governança pública 
dos mais de 5 mil municípios 
brasileiros a partir de três di-
mensões: Finanças, Gestão e 
Desempenho.

Na faixa de municípios com 
mais de 100 mil habitantes 
fazem parte do levantamento 
163 cidades.

Os dados analisados con-
sideram as áreas da: saúde, 
educação, saneamento e meio 
ambiente, segurança pública, 
gestão fiscal, transparência, re-
cursos humanos, planejamento, 
além de outros itens.

No IGM-CFA (Índice CFA de 
Governança Municipal) Rio Pre-
to alcançou a pontuação 8,01 
índice que garantiu a terceira 
posição do levantamento – en-
tre os 10 primeiros municípios 
nesta faixa populacional são 
sete cidades do Estado de São 
Paulo e dois de Santa Catarina 
e um paranaense. O primeiro e 
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segundo colocados são paulistas 
Indaiatuba e Jundiaí, respecti-
vamente.

Nos outros três índices sepa-
rados trazidos no levantamento 
o item Finanças ficou com o 
índice 7,11, Gestão índice 7,59 
e Desempenho Rio Preto teve 
8,35 de índice.

O IGM será atualizado anu-
almente tendo como base de 
construção os bancos de dados 
municipais que foram extraídos 
de bases públicas como STN, 
IBGE, PNUD e DATASUS que 
prioriza os indicadores e variá-
veis e depois é feito uma analise 
estatística.

PIB per capita – o levanta-
mento traz que PIB per capita de 
Rio Preto é de R$ 36.595,83.

Divulgação

Rio Preto novamente entre as melhores do país em levantamento de governança

Divulgação

SERVIÇOS

Pela manhã população se aglomera na porta da 
unidade do Poupatempo

GCM organiza e fila atravessa quarteirões no retorno do Poupatempo

Fotos: Cláudio LAHOS

A Prefeitura Regional Norte 
reabriu nesta quarta-feira, 2 de 
setembro, com atendimento 
presencial para 250 pessoas, 
a maioria em busca de serviços 
relacionados a RG, Detran e 
outros da Prefeitura. Todos os 
atendimentos foram agendados 
previamente, por telefone ou 
pelo sistema on-line, disponível 
no Portal da Prefeitura de Rio 
Preto. De acordo com o gerente 
da unidade, João Porto, o fluxo 
foi organizado e o movimento 
tranquilo.

“Lembramos que só realiza-
mos serviços com agendamento 
prévio e não utilizamos o sistema 
de agendamento do Poupatem-
po, pois temos o nosso próprio 
sistema. Além disso, existem 
serviços que podem ser feitos de 
forma on-line”, afirmou.

Os serviços on-line da Pre-
feitura estão disponíveis no 
Portal www.riopreto.sp.gov.br. 
Para acessá-los, basta clicar 
em agendar serviços e escolher 
entre Poupatempo e Prefeitura 
Regional Norte.

Unidade Norte 
segue outro 

agendamento
Da REDAÇÃO

meses devido à quarentena 
imposta pela pandemia da Co-
vid-19 e retoma com o horário 
de funcionamento tradicional, 
de segunda a sexta-feira das 9 
às 17 horas e aos sábados das 
9 às 13 horas.

Serviços online – Para 
evitar aglomerações, os demais 
serviços continuam mantidos 
de forma remota, pelo portal 
www.poupatempo.sp.gov.br 
ou pelo aplicativo Poupatempo 
Digital, que juntos oferecem 
mais de 80 opções online 
com qualidade, segurança e 
comodidade.

DINHEIRO

O Banco Central apresentou 
nesta quarta-feira (2) a nova cé-
dula de R$ 200, que já começou 
a circular. Ao todo, serão disponi-
bilizadas 450 milhões de unidades 
da nota até o fim do ano.

A cédula de R$ 200 traz cores 
cinza e sépia predominantes e 
homenageia o lobo-guará, animal 
típico da fauna do cerrado brasi-
leiro, e atualmente ameaçado de 
extinção. A nota tem o mesmo 
formato e dimensões da cédula de 
R$ 20 (14,2cm x 6,5cm). A deci-
são de manter o formato, segundo 
o BC, é para melhor adaptação 
aos caixas eletrônicos e demais 
equipamentos automáticos que 
aceitam e fornecem cédulas de 
dinheiro.

Uma das principais preocu-
pações dos comerciantes com a 
nova nota é a questão do troco. O 
diretor do Procon de Rio Preto, Ar-
naldo Vieira, reforçou que as lojas 
não podem se recusar a aceitar a 
nota por falta de troco.

“Pagamento em dinheiro é 
inegável. A condição de paga-
mento não pode ser negada ao 
consumidor por ele estar com 
uma nota de R$ 200. É uma 
responsabilidade do fornecedor 
trocar o valor. No máximo o que 
pode acontecer é o fornecedor se 
recusar a vender o produto, mas 
ai o consumidor pode até chamar 
a Polícia”, explicou.

O diretor regional da Apas 
(Associação Paulista de Super-
mercados) de Rio Preto, José Luis 
Sanches, acredita que o setor não 
terá problemas em se adaptar a 
nova nota. “Conversei com os su-
permercadistas e eles afirmaram 
que a nota de R$ 200 não vai 
impactar em nada. Acho que será 
tranquila a operação”, afirmou.

Por meio de nota, a Caixa 
informou que a distribuição para 
as agências começou após lan-
çamento oficial. “Ressalta-se que 
as agências da CAIXA, de todo o 
Brasil, estão aptas a receber e 
realizar pagamentos com as novas 
cédulas”, diz a nota.

Comércio ainda 
aguarda nota 

de R$ 200
Vinicius LIMA
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Reunião em Brasília 
discute alça de acesso

A vereadora Karina Carolina 
(Republicanos) esteve nesta 
quarta-feira (2) em Brasília 
participando de reunião com 
o Antonio Leite dos Santos 
Filho diretor Geral do DNIT 
(Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes), 
o secretário executivo do Mi-
nistério Infraestrutura, Marce-
lo Sampaio Cunha Filho e o 
deputado federal republicano, 
Milton Vieira.

Segundo Karina a reunião 
teve como um dos temas a 
retomada das obras na mar-
ginal Luiz da Cruz Martins as 
margens da BR-153 que liga a 

Avenida São Paulo. Ela salienta 
que a alça de acesso a BR en-
tre os quilometro 54 a 72 – foi 
retirado por conta das obras 
nas vias e os comerciantes 
locais estariam sendo prejudi-
cados por conta do acesso da 
alça interrompido. “Estive em 
Brasília para pedir a retomada 
desta obra urgente”, salientou 
a vereadora.

Sobre datas a vereadora 
salienta que eles estão ava-
liando, pois existi uma área da 
União que estaria travando as 
obras. “Era a antiga instala-
ção do DNIT, que está parada 
a liberação na secretaria do 
patrimônio da união” finalizou 
a republicana.

Sérgio SAMPAIO
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CONCURSOS

NA BR 153

Chapa pura
A convenção do PCdoB para oficializar as candidaturas 

a prefeito, de vice e da chapa de vereadores acontece no 
próximo sábado, no sistema virtual, por causa do coronavírus. 
O pré-candidato a prefeito Carlos Alexandre informou que 
a advogada Merly Diniz, também filiada ao PCdoB, é sua 
parceria de chapa. “Temos um projeto lindo para Rio Preto e 
espero que possamos transmiti-lo bem a todos os cidadãos”, 
ressaltou. Apesar de a chapa estar definida na disputa pelo 
cargo de prefeito, Carlos Alexandre não descarta a possibi-
lidade de firmar uma aliança com outro partido. “A não ser 
que algum partido desista (da candidatura própria) e venha 
falar conosco”, avisa.

Definindo
Em relação a chapa de 

pré-candidatos a vereador 
pelo PCdoB, Carlos Alexan-
dre, que é presidente da 
sigla em Rio Preto, disse que 
até agora tem dois nomes 
definidos: Darok Viana e 
Marcella Trovão. Os demais 
postulantes a uma cadeira 
na Câmara, segundo ele, 
serão definidos na conven-
ção do partido. A sigla pode 
lançar até 26 candidatos, 
sendo 18 homens e 8 mu-
lheres, como determina a 
legislação eleitoral. Chapa 
completa, por exemplo, 
facilita atingir o quociente 
eleitoral, votos necessários 
para eleger um vereador.

Confiante
O vereador Pedro Roberto Gomes (Patriota) está confiante 

de que Rio Preto irá progredir da fase laranja para a fase ama-
rela a partir da semana que vem. O governo do estado vai fazer 
a nova reclassificação de fase amanhã, com base em dados 
positivos no combate à covid-19. A fase amarela permite a 
reabertura de academias, salões de beleza, barbearias, bares 
e restaurantes. “Eu acredito que vamos para a fase amarela”, 
diz o vereador. “Penso que vamos ter que administrar esta 
situação: as pessoas estão aprendendo a conviver com a 
covid-19; àquelas que não aprenderam vai correr mais risco 
de contaminar e de ser contaminado”, profetiza.

Sem fraquejar
O vereador Renato Pupo 

(PSDB) desmentiu com 
veemência de que estaria 
desistindo da sua pré-candi-
datura a prefeito. “Absurdo, 
absurdo, quem passou essa 
informação é que está tor-
cendo para que isso acon-
teça”, rechaçou. “Isso até 
me deixa feliz, mas é um 
absurdo; confirmadíssima a 
candidatura”, acrescentou. 
Neste período de conven-
ções partidárias, os rumores 
acontecem com frequência 
nos bastidores com o ob-
jetivo de desestabilizar os 
acordos políticos.  Pupo, no 
entanto, não fraquejou: sou 
candidato.

Troca de alianças
Assim que o atual vi-

ce-prefeito Eleuses Paiva 
(PSD) anunciou que não 
iria disputar a reeleição na 
chapa liderada por Edinho 
Araújo (MDB), esta coluna 
divulgou em primeira mão 
que o ex-deputado Orlando 
Bolçone (DEM) era o mais 
cotado para ocupar a vaga. 
Com o crivo do vice-governa-
dor Rodrigo Garcia (DEM) e 
do deputado federal Baleia 
Rossi (MDB), o acordo de-
verá ser chancelado nas 
convenções dos partidos. 
“Só fica faltando a troca de 
alianças entre eles (prefeito 
Edinho e ex-deputado Bolço-
ne)”, disse um morubixaba.

Presencial
O pré-candidato a pre-

feito pelo PRTB, médico 
Paulo Bassan, disse que a 
convenção do partido, mar-
cada para 15 de setembro, 
será presencial, seguindo as 
normas de segurança por 
causa do coronavírus. Como 
não fez aliança com outro 
partido, será chapa pura, ou 
seja, o vice a ser indicado 
sairá do quadro de filiados 
do PRTB. “O vice está em 
conversação e temos pou-
cos segundos de TV”, diz. 
A chapa de pré-candidatos 
a vereador, segundo ele, já 
está definida. “Com muita 
renovação, mas sem gran-
des novidades”, frisou.

Balão de ensaio
Outros postulantes se 

apresentaram para ocupar a 
vaga de vice que será deixa-
da pelo médico Eleuses Paiva 
(PSD), porém, na essência, 
tudo não passou de balão 
de ensaio. Se ficar definido 
o acordo MDB/DEM, Orlando 
Bolçone preenche os requi-
sitos para compor a chapa 
encabeçada por Edinho. O 
ex-deputado não é arrogan-
te, cultua a humildade e a 
simplicidade como forma de 
vida. Além disso, conhece 
Rio Preto como poucos, 
afinal, foi secretário do Pla-
nejamento nos governos do 
saudoso Manoel Antunes e 
do próprio Edinho Araújo.

Olho neles...
Os telejornais divulgam 

diariamente queimadas que 
acontecem em várias partes 
do país: Amazônia, Chapada 
dos Guimarães, Pantanal e 
por aí vai. Com raríssimas 
exceções, focos de incêndio 
não surgem sozinhos, por-
tanto, por detrás dessa cul-
tura maldita tem a ação do 
homem, de forma involuntá-
ria ou criminosa. Liderados 
pelo MST (Movimento Sem 
Terra) já foram avistados 
pondo fogo em pastagens 
às margens da rodovia Ma-
rechal Rondon. Se põe fogo 
aqui, pode cometer crime 
ambiental em qualquer lugar. 
Ou não? Olho neles...

MUNICIPAIS

Arquivo DHOJE

Juiz manda prefeitura pagar 
insalubridade a servidores

O juiz da 1ª Vara da Fa-
zenda de Rio Preto, Adilson 
Araki Ribeiro, deu ganho de 
causa do pleito feito pelo Sin-
dicato dos Servidores Públicos 
Municipais a ação proposta 
em novembro de 2019 que 
questionou a Prefeitura de 
Rio Preto sobre a forma de 
pagamento do adicional de 
insalubridade dos servidores 
municipais.

O questionamento feito 
pelo sindicato diz respeito a 
forma que a prefeitura fazia 
o cálculo para o pagamento 
do adicional de insalubridade 
tendo como base 20% do 
salário mínimo vigente  e não 
em cima do salário base do 
servidor.

Na sentença o juiz re-
conhece o direito de todos 
os servidores estatutários e 
celetistas a receber as dife-
renças não pagas pela muni-
cipalidade referente a cinco 

anos anteriores a entrada do 
pedido judicial, ou seja de no-
vembro de 2014 à novembro 
de 2019. No trecho do seu 
despacho final o juiz deter-
mina: “julgo de parcial proce-
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dência para que o adicional de 
insalubridade percebido pelos 
servidores públicos municipais 
seja substituído do salário mí-
nimo para o vencimento-base 
até o advento da LCM 609/19, 

respeitada a prescrição quin-
quenal. Os atrasados deverão 
ser pagos de uma só vez com 
incidência de juros de 0,5% da 
citação e correção monetária 
pelo IPCA-E do ajuizamento da 
presente ação diante da não 
modulação do tema 810 do 
STF, finaliza o despacho.

Lei Complementar – em 
22 de novembro de 2019 
entrou em vigor a Lei Comple-
mentar 609/19 que passou 
a estabelecer uma base de 
cálculo para o pagamento do 
adicional de insalubridade não 
mais vinculado ao salário mí-
nimo. Antes desta não existia 
regramento e as sucessivas 
administrações usavam o 
salário mínimo como base de 
cálculo.

Segundo Sanny Lima Bra-
ga, presidente do sindicato, é 
uma vitória para os servidores 
que terão direito a receber 
essas diferenças – “Foi impor-
tante também que o juiz deu 
o ganho de causa para todos 
os servidores estatutários e 
celetistas”, finalizou Sanny.

Sanny, presidente do sindicato, comemorou a decisão 
em primeira instância

Deputado quer liberar convocação de aprovados

O deputado federal Luiz Car-
los Motta (PL) apresentou reque-
rimento de indicação para que 
o governo federal reveja trecho 
da lei complementar 173/2020 
que estabeleceu proibições para 
contenção de gastos públicos, 
dentre elas a suspensão das 
validades dos concursos públicos 

até 31 de dezembro de 2020.
Motta salienta que está aten-

dendo vários pedidos de candi-
datos aprovados em concursos 
públicos que realizaram exames 
médicos admissionais, deixaram 
seus empregos para assumir os 
seus novos cargos, mas devido 
ao decreto da pandemia, não 
puderam ser contratados.

Em Rio Preto temos a situ-

ação referente aos aprovados 
no concurso da educação e da 
saúde.

Questionamento – segundo 
o parlamentar além da frustra-
ção e drama vivido por essas 
pessoas que chegaram a ser 
convocadas, a LC 173/20 abre 
margem para questionamentos 
e, certamente, demandas no Ju-
diciário tendo em vista o direito 

e expectativa de nomeação do 
candidato aprovado.

“Apoio as medidas implemen-
tadas para equilibrar o orçamen-
to, mas não é justo que pessoas 
que se dedicaram para passar 
em concurso público sejam pre-
judicadas. Daí a necessidade de 
se ajustar a norma para viabilizar 
as nomeações dos aprovados”, 
finalizou Motta.

Sérgio SAMPAIO

Edinho faz reunião 
com Bolçone

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) esteve reunido no final 
da tarde desta quarta-feira (2) 
com o ex-deputado estadual 
Orlando Bolçone (DEM), no 
escritório do deputado federal 
Geninho Zuliani (DEM), no 
bairro Boa Vista.  A conversa 
seria sido intermediada pelo 
vice-governador Rodrigo Garcia 
também do DEM e prepara uma 
possível dobradinha.

Segundo interlocutores na 
reunião ambos relembraram 
de historias do passado, isso 
porque o ex-deputado já foi se-
cretário em gestões anteriores 
de Edinho.

EDITAL
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  PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  

 

 

 

 
Comissão Provisória do PTB- Partido Trabalhista Brasileiro, do Munícipio de S.J. do R. 
Preto – SP 
 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONVENÇÃO MUNICIPAL 

 

 

O Presidente da COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 
sob nº do CNPJ: 03.916.702/0001-08, do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, do 
município de São José do Rio Preto, SP, na forma que dispõe o Estatuto Partidário, 
convoca os Convencionais, para comparecerem à Convenção Presencial do PTB a ser 
realizada no dia 10 de setembro de 2020, às 19 horas, tendo por local o endereço: R. 
Bonfá Natale, 1885, Jardim Santos Dumond, neste município, com a seguinte ORDEM DO 
DIA: 
 
01 - Deliberação sobre coligação partidária para eleição majoritária, discussão, aprovação 
e nome da coligação; 

02 - Escolha de candidato a Vice-Prefeito; 

03 - Escolha de candidatos a Vereador; 

04 - Sorteio dos respectivos números para candidatos a Vereador; 

05 - Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral relativos às eleições 2020. 

 

 
São José do Rio Preto, 02 de setembro de 2020 

 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Adão Da Costa Morais 
Presidente da Comissão Provisória do PTB de S.J. do R. Preto - SP 
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JOSÉ IGNÁCIO, faleceu aos 87 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Jandira 
Ignácio e deixa os fi lhos Zilda, Ilda, Sandra 
e Claudair (falecido). Foi sepultado no dia 
02/09/2020, às 15:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

ANITA ANA DOS SANTOS, faleceu aos 
78 anos de idade. Era casada com o Sr. 
Leduvino Gomes dos Santos e deixa os 
fi lhos Aparecido, José Roberto e Antonio. 
Foi sepultado no dia 02/09/2020, às 11:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério da Ressurreição.

WALDRIKI CARDENAS RODRIGUES, 
faleceu aos 78 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Ana Vieira Rodrigues e deixa 
as filhas Adriana, Andréia, Andercleia, 
Alexandra e Andreza. Foi sepultado no dia 
02/09/2020, às 13:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

ANTONIO DE PADUA CHIQUETTO, fale-
ceu aos 71 anos de idade. Era casado com 
a Sra. Maria Auxiliadora Schneider Chiquetto 
e deixa os fi lhos Ricardo, Rinaldo e Denise. 
Foi sepultado no dia 02/09/2020, às 14:00, 
saindo seu féretro do velório Parque Jardim 
da Paz para o mesmo cemitério.

LUIZ HENRIQUE BARBOSA BORGES, 
faleceu aos 61 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Cleide Camarim Borges e deixa os 
fi lhos Graciella e Luiz Henrique. Foi sepultado 
no dia 02/09/2020, às 16:00, saindo seu 
féretro do velório Parque Jardim da Paz para 
o cemitério São João Batista.

FLORIPES INOCÊNCIO DA SILVA, fale-
ceu aos 82 anos de idade. Não deixa fi lhos. 
Seu sepultamento será no dia 03/09/2020, 
às 13:30, saindo seu féretro do velório Cape-
las Prever para o cemitério da Ressurreição.

RAIMUNDO FRANCISCO BARROS, fale-
ceu aos 80 anos de idade. Era viúvo da Sra. 
Maria Eunice Lira Barros e deixa os fi lhos 
Raimundo, Silvia e Sandra. Foi sepultado 
no dia 02/09/2020, às 17:00, saindo seu 

  FALECIMENTOS

féretro do velório direto para o cemitério 
São João Batista.

ILKA VIEIRA GOMES DA SILVA, faleceu 
aos 101 anos de idade. Era viúva do Sr. 
José Gomes da Silva e deixa os fi lhos José e 
Heloísa. Foi sepultada no dia 02/09/2020, às 
14:30, saindo seu féretro do velório Parque 
Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

INAIR JARDINETTI RINALDI, faleceu 
aos 92 anos de idade. Era viúva do Sr. João 
Rinaldi e deixa o fi lho Luiz Carlos. Seu sepul-
tamento será no dia 03/09/2020, às 10:30, 
saindo seu féretro do velório da Ercília para 
o cemitério da Ressurreição.

SANTINA BALLESTERO LORETO, fa-
leceu aos 86 anos de idade. Era viúva do 
Sr. Salvador Loreto e deixa os fi lhos José 
Roberto, Maria Terezinha, Jorge Luiz e Júlio 
Cesar. Foi sepultada no dia 02/09/2020, às 
17:30, saindo seu féretro do velório Parque 
Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

CLEIDE APARECIDA DOS SANTOS, 
faleceu aos 57 anos de idade. Era divorciada 
do Sr. Carlos Eduardo Falchi e deixa as fi lhas 
Fernanda e Caroline. Seu sepultamento será 
no dia 03/09/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

DELALANDI DE PAULA VICTOR, faleceu 
aos 81 anos de idade. Era solteiro e deixa 
as fi lhas Rosemary e Fernanda. Seu sepul-
tamento será no dia 03/09/2020, às 10:00, 
saindo seu féretro do velório da Ercília para 
o cemitério da Ressurreição.

MAITÊ ALVES, faleceu aos 02 anos de 
idade. Foi sepultada no dia 02/09/2020, às 
19:00, saindo seu féretro do velório direto 
para o cemitério municipal de Carneirinho/
MG.

WALTER WAGNER SAMPAIO, faleceu 
aos 62 anos de idade. Era divorciado da 
Sra. Ligia Maria Perez e deixa o fi lho Lucas. 
Foi sepultado no dia 02/09/2020, às 15:00, 
saindo seu féretro do velório direto para o 
cemitério São João Batista.

POTIRENDABA

Agricultor é executado dentro de casa
O agricultor Vanduir Mo-

rato de Souza, 44 anos, foi 
morto durante a madrugada 
desta quarta-feira (2). Ele e 
a esposa, 44 anos, foram 
baleados dentro de casa, no 
Centro de Potirendaba.

Vanduir chegou a ser 
socorrido e levado ao Pronto 
Socorro, mas não resistiu 
aos ferimentos. Ele foi atingi-
do por seis disparos de arma 
de fogo, sendo dois deles na 
região do peito.

De acordo com as in-
formações do boletim de 
ocorrência, o agricultor e a 
mulher estavam acompa-
nhados das filhas do casal, 
de 8 e 14 anos, quando um 
homem, usando um capa-
cete, chamou Vanduir no 
portão da residência. A filha 
mais velha foi até o portão 
e ao perguntar quem era, 
o desconhecido entrou na 

casa e atirou contra a vítima. 
A mulher dele também foi 
atingida de raspão em uma 
das pernas.

Vanduir foi atingido pelo 
primeiro disparo quando 
estava na porta da casa. Ele 
tentou correr para dentro do 
imóvel, mas o homem foi 
atrás dele e efetuou mais 
tiros. O criminoso, então se-
guiu em direção a uma moto, 
que estava em frente a casa. 
A filha da vítima conseguiu 
retirar o capacete dele e, em 
seguida a adolescente retirou 
a chave da moto, mas o ati-
rador conseguiu fugir “dando 
tranco” no veículo.

O Instituto de Criminalísti-
ca foi acionado e uma equipe 
realizou a perícia no local, 
apreendendo objetos relacio-
nados ao crime. Registrado 
como homicídio simples e 
lesão corporal, o caso está 
sendo investigado pela Polí-
cia Civil de Potirendaba.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Luiz Aranha/Gazeta do INTERIOR

Polícia esteve no local; autor da execução fugiu em uma moto

Imagens ajudam dona recuperar 
cachorra furtada do portão de casa

Uma cachorra da raça Poo-
dle Toy foi recuperada nesta 
segunda-feira (1) para felici-
dade das donas dez dias após 
ser furtada no bairro Vila Dorio, 
em Rio Preto.

As proprietárias fizeram 
campanhas nas redes sociais 
divulgando imagens do circuito 
de segurança que flagraram o 
momento em que um homem 
desconhecido pega Meg no 
portão da garagem e sai an-
dando pela rua com ela no 
colo.

Dias depois, uma mulher 
que viu as imagens reconhe-
ceu o homem entrando num 
petshop, no bairro João Paulo 
II, com a cachorrinha no colo. 
“Ela esperou ele sair e come-
çou a chamá-lo de ‘ladrão de 
cachorro’”, contou uma das 
donas de Meg, a manicure Ma-
ria Cristiane Rodrigues Lemos, 
39 anos.

Neste momento, populares 
o detiveram e a mulher cha-
mou a Polícia Militar, através 

do 190. Questionado sobre o 
animal, segundo o boletim de 
ocorrência, o suspeito disse 
que havia comprado de um 

comprou por R$ 40, depois 
aumentou o preço para R$ 
50. Mas quem vê as imagens 
não tem dúvidas que foi ele 
quem furtou da grade do meu 
portão”, diz Cristiane.

Segundo ela, a família tinha 
mudado para a casa no dia an-
terior e colocou a  cachorrinha 
junto com a mãe na garagem 
para fazer necessidades. “Foi 
um momento que entrei para 
a lavandeira levaram a Meg”.

A manicure conta que além 
do sofrimento em ter sua ca-
chorra furtada, a mãe dela, 
chamada Mel, ficou abatida e 
sem comer direito. “Achamos 
que ela ia morrer porque em 10 
dias, ela só fez duas refeições 
que demos na boca. Estava de-
primida, não saia da caminha 
dela. Ficamos muito felizes por 
ter recuperado a Meg”, finaliza.

O caso foi registrado como 
receptação e será investigado 
pelo 3° Distrito Policial. No 
dia do crime, as proprietárias 
tinham registrado um boletim 
de ocorrência como furto.

Tatiana PIRES

casal, por cerca de R$ 30, há 
15 dias.

Versão que não conven-
ceu. “Primeiro ele disse que 

Cachorra Meg, furtada dez dias antes, já com a dona 
Cristiane
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Combate ao contrabando 
de ouro tem mandados 

em Rio Preto
A Polícia Federal cum-

pre um mandado de busca 
e apreensão em Rio Preto 
como parte da operação 
Célula de Fizzer, deflagrada 
nesta quarta-feira (2). O 
objetivo é desarticular uma 
associação criminosa res-
ponsável por um esquema de 
comércio ilegal de ouro em 
Roraima. O metal era retirado 
da Terra Indígena Yanomami 
e teria como destino o estado 
de São Paulo.

Também são cumpridos 
outros quatro mandados na 
cidade de Boa Vista, Ro-
raima. Os mandados foram 
expedidos pela 4ª Vara da 
Justiça Federal em Roraima, 
após representação da Au-
toridade Policial e manifes-
tação favorável do Ministério 
Público Federal.

A investigação teve início 
em janeiro deste ano, quan-
do um homem foi abordado 
pela PF no aeroporto em Boa 
Vista, com destino a São 
Paulo, levando meio quilo de 
ouro em forma de um cordão 
e um “pingente”.

De acordo com o inqué-

rito policial, o suspeito que, 
também atua informalmente 
na confecção de joias em 
Boa Vista, adquiria o ouro de 
garimpos ilegais e o revendia 
em São Paulo. Na capital, 
ele conseguiria valores mais 
altos pelo metal. As investiga-
ções indicaram que as nego-
ciações chegaram a envolver 
dez quilos de ouro por vez.

Os suspeitos poderão 
responder por crimes de 
usurpação de bens da União 
e de associação criminosa. 
A penas podem chegar a 8 
anos, além de multa.

Operação 
Célula de Fizzer

Intitulada Operação Cé-
lula de Fizzer, o nome faz 
referência a um processo 
eletroquímico de separação 
do ouro de outros elemen-
tos químicos, geralmente 
utilizado na reciclagem de 
sucatas metálicas, argumen-
to geralmente utilizado como 
origem do ouro encontrado 
com envolvidos com extração 
ilegal de ouro.

Tatiana PIRES

OPERAÇÃO NACIONAL

Júri volta após 172 dias e 
tem primeira condenação

Jonathan Alef Lopes de Avi-
la, 26 anos, foi condenado na 
terça-feira (2), pelo Tribunal do 
Júri de Rio Preto, a 19 anos e 10 
meses de prisão por homicídio 
duplamente qualificado - motivo 
torpe e impossibilidade de de-
fesa da vítima, além de tráfico 
de drogas. Ele era acusado pelo 
assassinato a tiros do agente de 
turismo Sebastião Carlos da Silva, 
em 2018, no bairro João Paulo 2.

No dia do crime, a polícia 
encontrou 11 tijolos de maconha 
na casa onde ele foi preso. Cabe 
recurso da defesa contra a sen-
tença, porém, ele permanecerá 

preso.
Esse foi o primeiro julga-

mento popular após 172 dias 
de sessões suspensas em de-
corrência da pandemia do novo 
coronavírus.

A disposição dos jurados foi 
modificada para atender as re-
comendações de distanciamento 
social, por isso, os sete ficaram 
na galeria do salão. Dentro do 
plenário, permaneceram a juíza 
da 5ª Vara Criminal, Gláucia 
Vespoli dos Santos Ramos de 
Oliveira, o promotor de Justiça 
José Marcio Rossetto Leite, o 
réu e seus advogados de defesa 
Valdemar Alves dos Reis Júnior e 
José Vitor Amaral Júnior.

Tatiana PIRES

RIO PRETO

Após 20 anos, esposa 
denuncia agressões e 
pede medida protetiva

Uma dona de casa de 41 
anos procurou a Polícia Civil de 
Rio Preto na madrugada desta 
quarta-feira (2) para denunciar 
as agressões físicas e verbais 
sofridas ao longo dos mais de 
20 anos de casamento. No dia 
anterior (1°) marido dela, um 
mecânico, de 36 anos, saiu da 
residência do casal, no bairro 
Jardim Alice, portando uma 
pistola e foi para a oficina dele, 
ameaçando matá-la, assim como 
seu pai e irmão.

A vítima contou a polícia que 
o relacionamento é conturbado 
em razão de o marido ser agressi-
vo e que sempre a desrespeitou, 
inclusive na presença de amigos, 
familiares e das duas filhas que 
eles têm. Ela também disse que 
já foi agredida fisicamente.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o mecânico chegou 
em casa transtornado e pegou 
uma pistola, marca Taurus. Ele 
falou que iria para a oficina 
mecânica esperar o sogro e o 
cunhado chegarem para ma-
tá-los. Depois, ele ligou para a 
mulher, xingando-a e ameaçando 
de morte também, “porém não a 
mataria com a munição da arma 
dele, uma vez que esta custaria 
R$ 17 e a vítima não era me-
recedora, mas sim na “unha”. 
Ela, então, ligou para o pai e o 
irmão avisando das ameaças e 
alertando para que não fossem 
até a oficina.

Na Central de Flagrantes, a 
vítima manifestou o desejo em 
representar contra o marido 
e solicitou medida protetiva e 
informou que sairia de casa, so-
licitando que fosse contatada por 
telefone, já que não sabia onde 
iria se hospedar.

O irmão dela, um gerente 
comercial, de 35 anos, também 
registrou um boletim de ocor-
rência no qual informou que o 
desentendimento com o cunha-
do teve início após ele realizar 
um reparo no carro de seu pai. 
Ele afirma que o mecânico é 
violento e, inclusive, já foi preso 
no momento em que vendia uma 
arma “raspada”.

A Polícia Militar foi informada 
e ao chegar à oficina mecânica, 
os policiais perceberam que o 
mecânico subiu até um escri-
tório, retirou a arma da cintura 
e a colocou em uma gaveta de 
uma mesa. A arma, que estava 
municiada com 9 munições na 
câmera e uma no carregador, 
foi apreendida, assim como o 
carregador e as munições.

Aos policiais militares, o 
mecânico alegou que portava a 
arma para se defender do sogro 
e cunhado porque teria sido 
ameaçado por eles. Encaminha-
do à Central de Flagrantes,

disse que a arma tinha re-
gistro, mas que estava em sua 
casa. O pai dele, que mais tarde 
apresentou o documento.

Ainda na oficina, um em-
presário, de 38 anos, resistiu à 
abordagem policial e também os 
ofendeu. Um Termo Circunstan-
ciado foi registrado para apurar 
a conduta dele.

Foram registrados três bo-
letins de ocorrência. O primeiro 
como violência doméstica e 
ameaça, que será investigado 
pela Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM). O irmão da dona 
de casa registrou a ameaça so-
frida por ele e o pai. E, por fim, 
a posse irregular de arma de 
fogo de uso permitido. O caso 
será encaminhado ao 6º Distrito 
Policial, que ficará responsável 
pela investigação.

Tatiana PIRES

SAIU DE CASA
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O hábito de fumar representa um importante 
fator de risco para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, em especial as doenças que 
comprometem o sistema circulatório. Quem fuma 
possui maior probabilidade de evoluir com trombose 
venosa profunda e de apresentar depósitos de pla-
cas de colesterol na parede das artérias. Mesmo os 
fumantes passivos, isto é, aqueles que não fumam 
mas convivem com pessoas que fumam, estão sus-
cetíveis as complicações circulatórias decorrentes 
do tabagismo.

Estatisticamente, o fumo é considerado o mais 
importante fator de risco para o desenvolvimento 
de obstruções nas artérias das pernas, resultando 
na doença arterial periférica, que é popularmente 
conhecida como “má circulação”. Além disso, quem 
apresenta alterações circulatórias nos membros 
inferiores, provavelmente também é portador de 
obstruções nas artérias do coração e nas artérias 
do cérebro, aumentando o risco de infarto do mio-
cárdio e derrame.

O tabagismo está associado a hiperviscosidade 
do sangue circulante, o que eleva o risco trombótico 
na circulação venosa e na parede arterial. O fumo é 
fator de risco para trombose venosa profunda, que 
caracteriza-se pela formação de trombos plaquetá-
rios que ocluem o segmento venoso, impedindo o 
retorno do sangue da periferia do corpo em direção 
ao coração. 

A trombose venosa profunda caracteriza-se cli-
nicamente por dor e inchaço nas pernas, e pode 
estar acompanhado de falta de ar e dor torácica. A 
embolia pulmonar representa a complicação mais 
temida e indesejável da trombose venosa profunda, 
uma vez que está associada a complicações respi-
ratórias. Além disso, a embolia pulmonar constitui 
uma importante causa de morte súbita.

No segmento arterial, por outro lado, a nicotina 
agride o endotélio do vaso, quebrando a proteção 
inata da parede arterial e estimulando o depósito de 
placas de colesterol nas artérias do corpo, em espe-
cial nas artérias das pernas, nas artérias coronárias 
e nas artérias cerebrais. A evolução da obstrução 
arterial está associada a dor para caminhar, dor ao 
repouso e a formação de feridas e necroses.

Aproveitando a data comemorativa de combate 
ao tabagismo, é importante procurar auxílio médico 
caso haja dificuldades no abandono deste vício. A 
proteção do sistema circulatório deve ser constante 
para que não haja evolução indesejada e risco de 
perda do membro. 

Caso você fume ou tenha fumado por muito 
tempo, procure seu Cirurgião Vascular e faça seu 
Ultrassom Doppler. Este exame representa a melhor 
forma de avaliar o sistema circulatório e identificar 
possíveis complicações na parede das veias e das 
artérias em decorrência do tabagismo prolongado. 
Acesse meu site (www.drsthefanovascular.com.br) 
para mais informações.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor 
em Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, 
especialista nas áreas de Cirurgia Vascular, 
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular e co-
ordenador do curso de Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)

Efeitos do fumo na 
sua circulação
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Taxa de ocupação de UTIs começou cair ontem

Taxa de ocupação de UTI começa a cair
Nesta quarta-feira (2), os 

24 novos leitos de UTI desti-
nados para atender as vítimas 
do Covid-19 começaram a re-
ceber pacientes em Rio Preto. 
Foram oito para o Hospital de 
Base, seis na Santa Casa e dez 
no Hospital Austa. Com isso, 
Seade (Sistema Estadual de 
Análise de Dados e Estatísti-
cas) do Governo de São Paulo 
mostrou uma queda na taxa de 
ocupação de UTI na região de 
78,1% para 77,8%.

Apesar da redução, o índice 
ainda é considerado alto e não 
permite que São José do Rio 
Preto avance para fase amarela 
do Plano São Paulo na próxima 
sexta-feira (4). Caso não con-
siga avançar nesta semana, a 
próxima oportunidade para subi 
de fase será apenas no dia 18 
de setembro, já que a as mu-
danças de fase são analisada 
a cada 15 dias. Para ir para a 
fase amarela, a região deverá 
ter uma taxa inferior a 75%. No 
caso das enfermarias, a taxa 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

EDITAIS 

Divulgação

COVID

de ocupação é de 56,5%.
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto informou que foram 
198 casos confirmados, tota-
lizando 17.247. Dentre esses 
casos, 1.881 foram em profis-
sionais da saúde. Os pacientes 
recuperados já somam 14.445. 
O coeficiente de incidência é de 
3.743 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Rio Preto também contabi-
lizou quatro óbitos, totalizando 
438 mortes. Com relação aos 
casos de síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG) são 352 
pacientes internados, sendo 
137 na UTI e 215 na enfer-
maria.

Ocupação diminui na 
Santa Casa

Depois de mais de uma 
semana com 100% de ocupa-
ção dos leitos, a Santa Casa 
ganhou fôlego com a expansão. 
Agora, o hospital conta com 45 
leitos de UTI. São 37 pacientes 
internados na UTI e 48 na en-
fermaria. Outros 13 pacientes 
ainda aguardam diagnóstico do 
Covid-19.

Paciente deixa HB após 47 dias internada

Após ficar 47 dias interna-
da no Hospital de Base com 
Covid-19, sendo 36 na UTI, a 
técnica de enfermagem Ester 
Soares Coelho, 60 anos, rece-
beu alta nesta quarta-feira (2). 
Na saída, ela foi recepcionada 
por familiares que cantaram 
músicas em sua homenagem.

De acordo com a filha de 
Ester, a fotógrafa Tânia Mara 
Cardoso Magalhães, tudo 
começou com um surto na 
própria família. “Meu pai foi 
diagnosticado com coronavírus 
em julho e ficamos preocupa-
dos, pois a minha avó de 84 
anos mora junto com eles. Em 
seguida, minha mãe também 
apresentou sintomas, chegan-
do até desmaiar”, afirmou.

Tanto o pai, quanto a mãe 
de Tânia foram internados na 

enfermaria do HB. De acordo 
com ela, ambos chegaram a fi-
car com 25% do pulmão toma-
do pela doença. “Lutamos para 
conseguir deixa-los ficarem no 
mesmo quarto, mas logo o 
estado minha mãe foi piorando 
e ela teve que ser transferida 
para UTI. Foi muito difícil para 
nós”, comentou Tânia.

Ester foi entubada e perma-
neceu nesta situação por 20 
dias, até melhorar e conseguir 
a alta médica. “Recebíamos 
informações de 24 em 24 
horas. Mas nós conseguimos 
vencer tudo isso porque Deus 
nos honrou. Mesmo neste pe-
ríodo de escuridão oramos por 
todos profissionais da saúde 
que ajudaram no tratamento 
dos meus pais”, comentou.

Ester agora se recupera em 
sua casa, ao lado do marido 
que também recebeu alta.

Vinicius LIMA

Divulgação

Ester sai do hospital e é recepcionada por familiares e amigos

 

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONVENÇÃO MUNICIPAL 
PARA AS ELEIÇÕES DE 2.020 

 

 

O Presidente da Comissão Provisória Municipal PSC – PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 
DE TANABI – SP, infra-assinada, no uso de suas atribuições estatutárias, vem 
CONVOCAR os convencionais para participarem da CONVENÇÃO MUNICIPAL 
PARA AS ELEIÇÕES 2.020, que será realizada no dia 12 de setembro de 2.020, das 
20H às 22H na Estância Haras G2L, localizado na rodovia Isidoro Saran, Km 1 – 
Tanabi/SP. 

 

Ordem do dia: 

- Coligações partidárias para eleição de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Município; 

- Escolha de candidatos partidários para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 

- Escolha do número dos candidatos a Vereadores; 

- Deliberar sobre outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. 

 

 

 

SAMUEL GARCIA SALOMÃO 
Presidente da Comissão Provisória do Partido Social Cristão de Tanabi. 
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ACORDAR CEDO, TUDO BEM, BELEZA. AGORA, ACORDAR DE BOM HUMOR, AÍ JÁ 
É DEMAIS. Sorria, beba muita água e seja feliz!REINALDO LOBANCO está 

comemorando com amigos 
cliente e funcionários, os 51 
anos de existência da sua 
empresa Reinaldo Acessórios. 
Sucesso cada vez mais.

GENESIO RODRIGUES 
Freitas Filho, do Orquidário Rio 
Preto, localizado na Vila Azul, 
área rural, realiza a Feira da 
Primavera, nos dias 11, 12 e 13 
de setembro, das 08 às 16h30, 
com mais de 30 mil orquídeas 
de diferentes espécies. Reno-
ve o seu ambiente, deixando 
mais bonito e alegre. 

WESLEY SAFADÃO, can-
tor, foi diagnosticado com a 
Covid-19. A Live que Safadão 
faria com a dupla sertaneja 
Bruno & Marrone, sábado, 
foi adiada para o dia 19 de 
setembro.

HOJE É DIA. Nesta quinta, 
tem bate-papo sobre a presen-
ça do artista negro no teatro, 
comandado pela atriz e direto-
ra teatral Beta Cunha, no canal 
do YouTube da Cia. Cênica.

A DUPLA MAIS romântica 
da música sertaneja Gian & 
Giovani realizará no dia 19 de 
setembro às 20 horas, no You-
tube, Facebook, Live Solidária 
em prol da Santa Casa de Rio 
Preto, que tem no comando o 
médico Nadim Cury.   

BRUNA QUEIROZ, personal 
trainer, ganha idade nova nes-
ta quinta-feira, dia 03, receben-
do os paparicos dos amigos e 
familiares. Parabéns!  

O BRASIL É ASSIM. prende 
corruptos e não estanca a la-
droagem do dinheiro público; 
condena o abuso de autorida-
de e não coíbe a “CARTEIRA-
DA”; execra o racismo e não 
contém o preconceito.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Grande Leilão
O pecuarista Eloy Gonçalves 
Junior manda avisar que no 
próximo domingo, dia 06 de 
setembro, a parti das 11 horas 
da manhã, acontecerá grande 
Leilão em prol a Paróquia 
Senho r  Bom Jesus ,  em 
Monte Aprazível. O evento 
será realizado pelo Aprazível 
Casa de Leilões, no trevo da 
cidade de Monte Aprazível, 
com transmissão ao vivo pela 
internet. Em tempos difíceis 
vamos ajudar o Frei Francisco 
e sua paróquia.   

Tel. (17) 3233-4888

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)

Exposição “Inquietude”
Dando continuidade ao ciclo de exposições de artes do Núcleo 
de Economia Criativa da Acirp, entrou em cartaz no Riopreto 
Shopping, a exposição da artista plástica Cláudia Cabral, 
intitulada “Inquietude”. Os clientes podem conferir 27 obras 
inéditas que compõe toda a singularidade da exposição, que 
busca compartilhar com o público o lado inquieto da artista, 
transitando em várias formas, cores, materiais e estilos 
diferentes, com o objetivo de promover a diversidade estética. 
A Exposição “Inquietude” é a segunda de sete exposições 
preparadas pelo Núcleo de Economia Criativa da Acirp e 
estará disponível até o dia 14 de setembro, O horário de 
funcionamento do Riopreto Shopping é de quarta a sábado, 
das 13h às 19h.

Bodas de Trigo
O casalzinho Luiz Guilherme Garcia e Ana Paula Castro, ao lado da 
filhota Maju e dos familiares, está comemorando nesta semana 
3 anos de casamento, cada vez mais juntinhos e apaixonados. 
Parabéns!

DiáriodoBob
A LIVE do Roberto começa ás 9h, na Radio Interativa FM 

(104.3). Liga La que é um Show. Depois da vitória. A nova di-
retoria da Sociedade de Medicina (Clube Médico),  tomará posse 
em dezembro deste ano e ficará até 2023. Hoje, a entidade é 
representada por mais de 2.500 profissionais da Medicina. O 
ginecologista Leandro Colturato, eleito presidente, deu o recado: 
“Nosso ideal é manter o que  já foi feito, privilegiar as questões 
científicas e defender a classe”. Faculdades vazias. Informações 
do Conselho Nacional de Educação, o colegiado projeta que o 
segmento de ensino superior vai fechar o ano com um terço a 
menos de postos de trabalho em relação a dezembro de 2019. 
O Velho Ranzinza sempre disse que não há lugar para dez 
candidatos a prefeito em Rio Preto. Seu vaticínio fez a primeira 
vítima: Danila Azevedo, que se dizia pré-candidata a prefeita pelo 
PTC, está fora do páreo. Embora se apresentasse com convicção 
como postulante no pleito e dissesse que tinha contato com a 
alta cúpula Bolsonarista em Brasília, a moça tomou uma rasteira 
e viu sua agremiação ceder aos encantos de Marcos Casale, 
que deve ir à disputa municipal como candidato pelo PSL, antigo 
e provável futuro partido do grupo de Bolsonaro. Vitrine demo-
crática. Marcos Casale e Coronel Helena prometem reclamar 
o espólio de Jair Bolsonaro na cidade. Casale se apresentará 
como representante do partido que elegeu o presidente e para 
onde deve voltar. A coronel Helena deve mostrar que em seu 
partido atualmente se encontram alguns dos bolsonaristas de 
quatro costados, dentre eles, Flávio e Carlos Bolsonaro. O neto 
do Velho Ranzinza está curioso em saber se a participação 
dos membros da família presidencial na campanha rio-pretense 
será rachadinha. Ciúme de homem? A ascensão de Nicanor 
Batista ao núcleo mais duro do grupo político de Edinho Araújo 
tem despertado ciúmes. O engenheiro, sempre discreto, tem 
evitado chamar a atenção. No entanto, o crescimento de seu 
status político tem sido tão vertiginoso que é difícil não reparar. 
Se continuar assim, afirma o pagador de promessa Bob Robert, 
o SeMAE pode ficar pequeno demais para ele, tamanha sua 
competência. Ponto e basta!

Dívida do passado
Carlos Arnaldo disse que espera contar com o apoio de Valdomiro 
Lopes em sua campanha para prefeito. Acha que o ex-alcaide lhe 
deve essa consideração porque Ito teria desistido de uma eleição 
certa para vereador para ser 
candidato a vice de Valdomiro em 
2000. O velho ranzinza achava 
que essa era uma conta que já 
tinha sido paga faz tempo...

O destaque 
da coluna 
vai para o 
executivo 

Luis Antônio 
Pretti 

Filho que 
comemora 
idade nova 

hoje

O querido casal Liliana Bardella e Luiz 
Fernando Caldeira, cirurgião plástico

Última Live 
O cantor sertanejo Gusttavo 
L ima fa lou  du ran te  sua 
apresentação na LIVE  na 
arena da Festa do Peão de 
Boiadeiro de Barretos, que foi 
até as 05 horas da manhã do 
último domingo, que fará sua 
última transmissão ao vivo 
até que retornam os shows. A 
LIVE acontecerá na mansão do 
sertanejo Gusttavo Lima no dia 
18 de setembro, em Goiânia, 
ao lado do cantor Daniel.   

Chorinho Novo
Nasceu na terça-feira, dia 
01 de setembro no Hospital 
Beneficência Portuguesa em 
Rio Preto, a princesinha Maria 
Vitória, filha do empresário 
Renato Marão Lourenço e de 
Maria Laura Costantini Gomes 
Lourenço.  A pequeninha Maria 
Vitória vai fazer companhia 
para a irmã Maria Julia. As 
avós Uzenir (Ni) Marão e Maria 
Tereza Costantini Gomes, estão 
babando de alegria. Muita 
saúde para a recém-nascida.  

Aline Girardi em pose especial na 
Fazenda Amazonas

henriforne@gmail.com
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE

       SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
CONVOCAÇÃO

                     Fica o(a) senhor(a) conselheiro(a) 
convocado(a) para a reunião ordinária desse conselho, que 
acontecerá dia 08.09.2020, terça-feira, às 08h30, de manei-
ra remota usando o aplicativo MEET.GOOGLE que pode ser 
baixado no app do celular. O convite para acessar a reunião 
estará no grupo do CMDCA no whatsapp (quem não estiver 
no mesmo entrar em contato com o CMDCA para inclusão 
em convocação às 8h30min).
Pautas:
I -    Abertura.
II -   Aprovação da Ata da Reunião Ordinária dos meses de 
julho (pauta Palavra Livre) e agosto de 2020.
III – Registro curso ARPROM “Jovem Aprendiz, Noções 
Administrativas”; CREAS II.
IV – Proposta de realizar edital de chamamento público em 
conjunto com o CMDI, para ações inovadoras pós pandemia 
Covid19. Reserva de R$ 300.000,00 do FMDCA.
V – Aprovação dos produtos/vídeos produzidos para os 30 
anos do ECA, com recurso do FMDCA;
VI- Aprovação do orçamento de cooperativa para a confec-
ção das máscaras que saiu acima do valor aprovado.(e-mail 
recebido em 17/8, com os dizeres: “Com relação ao ofício 
050/2020 – CMDCA vimos a informar que com relação a 
confecção de 8.000 unidades de máscaras o menor valor 
que conseguimos foi de 49.200,00 com a Cooperativa de 
Trabalho na Produção de Vestuário de SJRio Preto – CO-
OPEVE. Sendo assim, vimos a solicitar a autorização para 
darmos prosseguimento neste processo de compras”)
VII- Devolutivas comissões: 
a- Volta às aulas / ofício enviado ao Ministério Público; 
b- Destinação Solidária; 
c- Acompanhamento Conselhos Tutelares / Capacitação 
SIPIA.
VIII- Recomposição das comissões:
a) Acompanhamento do Conselho Tutelar - Saída Altair 
Poder Público
b) Registro - pedido Erica de sair e recomposição.
IX- Indicação representante CMDCA para comissão Diag-
nósticos Socioterritoriais e Planos de Contingências - Ofício 
nº 613/2020 - GAB/SEMAS. 
X- Informes;
XI- Palavra Livre (Deverão os conselheiros e convidados 
antes do inicio desta pauta, passar os temas para Flavia - 
CMDCA, para mensurar tempo). Se houver imagem enviar 
por e-mail até às 14h do dia anterior à ordinária;
XII – Encerramento. 
DIRETORIA 
CMDCA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
EMPENHO 14895/20
CONTRATADA: R R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIA LTDA
EMPENHO 14573/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA
EMPENHO 15107/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO

2ª NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MEMFS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
Diante informações prestadas pela Gerência de Reabilitação, 
quanto às divergências apresentadas (os itens entregues 
não são reclináveis) que não constavam no orçamento e 
no manual do item cód. 81895, pertencente às notas de 
empenho em epígrafe. Com fundamento no artigo 3º da lei 
8666/93, que cita o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, que no caso é a solicitação de orçamento, 
como um dos pilares da licitação. Com fundamento na pro-
posta de cotação enviada, conforme item 3. Com fundamen-
to na Lei 8078/90 - Código de Defesa do Consumidor, Seção 
III, Art. 18, Parágrafo 1º Inciso I Fica a empresa NOTIFICA-
DA a REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO ITEM SUPRACITA-
DO no prazo de 03 dias úteis a contar do recebimento desta. 
. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais.  SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação Nº 54/20
Contratada: Clean Medical Comercio de Equipamentos Hos-
pitalares Ltda
Objeto: Prestação de serviços de locação de 20 (vinte) 
bombas de infusão para enfrentamento do coronavirus para 
a UPA Jaguaré, Art. 4° da LF 13.979/20 cc Art 24, IV da L.F 
8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim
DESPACHO 
Despacho Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade Nº 12/20
Contratada: Medtronic Comercial Ltda
Objeto: Aquisição de insumos para cumprimento de ações ju-
diciais. Fundamento: Art. 25, caput e inciso I da L.F 8.666/93. 
SMS.
EXTRATO 
8° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência nº 13/18; Contrato: COC/0011/18
Permissionária:  Lourdes C. da Silva Sorrentino
Nos termos do peticionamento feito pela contratada, fi ca 
suspenso o prazo de 24/08/2020 a 31/08/2020 do contrato 
supramencionado em razão do Dec. Estadual 64881/2020 e 
o Dec. Municipal 18559/20. SMA. 
EXTRATO 
6° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 255/18; Contrato: PRE/0119/18
Contratada: Staff”s Recursos Humanos Ltda
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 336/19; Contrato: PRE/0301/19
Contratada: Control Risk Monitoramento Eireli
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 24/18; Contrato: DIL/0015/18
Contratada: Graciani Participações Limitada
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMSG – Ulisses R. Almeida
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 28/18; Contrato: DIL/0016/18
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de S. J. Rio 
Preto - EMURB
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMSG – Ulisses R. Almeida
EXTRATO 
5° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 346/16; Contrato: PRE/0199/16
Contratada: D&H Comercio e Distribuição de Dispositivos 
eletrônicos Ltda
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado e fi ca alterado o preâmbulo do contrato 
supramencionado. SMAS – Patricia L. R. Bernussi
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 471/19; Contrato: PRE/0346/19
Contratada: L M Serviços de Agendamento de Mão de Obra  

Eireli
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMO – Sergio Astolfo Issas
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020
ATA Nº 0675/20
CONTRATADA: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 04 – R$2,200 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 05/2020
CONTRATO Nº COC/0025/20
COMPROMISSÁRIO: RIOQUIMICA S/A
OBJETO: Venda e compra do imóvel constituído pelos lotes 
04, 05 e 06, quadra 03, localizados no Loteamento Parque 
BR – Empresarial e Logística, de propriedade do Município 
de São José do Rio Preto – Semplan – Israel Cestari Júnior - 
Valor Total R$1.280.088,41.
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 05/2020
CONTRATO Nº COC/0026/20
COMPROMISSÁRIO: RIOQUIMICA S/A
OBJETO: Venda e compra do imóvel constituído pelos lotes 
01, 02 e 03, quadra 03, localizados no Loteamento Parque 
BR – Empresarial e Logística, de propriedade do Município 
de São José do Rio Preto – Semplan – Israel Cestari Júnior - 
Valor Total R$1.384.601,81.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENA-
GEM, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AVENIDA 
ANIZ ALI HAIDAR NO BAIRRRO JOÃO PAULO II, ENTRE 
AS AVENIDAS DANILO GALEAZI E ANTONIO BUZINI – 
SEC. MUN. OBRAS. A Comissão Municipal de Licitações, 
acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria Munici-
pal de Obras, que é utilizado como razões de decidir e passa 
a fazer parte integrante desta decisão, e prolata o seguinte 
julgamento: 1º Colocado: COMTEC TERRAPLENAGEM 
E CONSTRUÇÕES LTDA R$ 2.156.919,49 - 2º Colocado: 
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA R$ 2.440.175,36 - 3º Colocado: CMB CONSTRUTO-
RA MORAES BRASIL LTDA R$ 2.697.874,44. O inteiro teor 
dessa decisão se acha encartada nos autos do processo a 
disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AVISO DE ABERTURA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio 
da sua Secretaria Municipal de Cultura, em cumprimento a 
legislação de regência, COMUNICA que se acha aberto o 
Edital de Chamamento Público nº 03/2020,  o qual tem por 
objetivo cadastrar espaços culturais independentes e traba-
lhadores do setor cultural de São José do Rio Preto/SP, em 
atendimento à Lei 14.017/20 (Lei Aldir Blanc), para posterior 
inscrição nos editais de auxílio emergencial a que se refere 
essa lei. O cadastramento deverá ser realizado no período 
de 03 à 22/setembro/2020 na forma estipulada no item 2.2 
do Edital de Chamamento Público. Maiores informações na 
Secretaria Municipal da Cultura, através do Telefone (17) 
3202-2310. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras da Prefeitura Mu-
nicipal de São José do Rio Preto no link http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action  . Valdeci Pedro 
Ganga -Secretário Municipal de Cultura
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
NOTIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0212/2020 – PROCESSO nº 
11944/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE SALVA VIDAS EM ATENDIMENTO 
AOS CENTROS ESPORTIVOS DE ENGENHEIRO SCH-
MITT, ELDORADO, PINHEIRINHO E ANTONIO NATALONE 
– SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.
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NOTIFICADO: PROINDUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
LTDA - CNPJ nº 28.770.889/0001-05
Notifi camos a empresa PROINDUS SERVIÇOS ESPECIALI-
ZADOS LTDA para, em querendo, atender ao que foi prescri-
to no Ofício Notifi cação nº 003/2020-Diretoria de Compras e 
Contratos, onde foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para, caso queira, apresente o contraditório e a ampla defe-
sa, nos termos do que determina o inciso LV, do artigo 5º da 
Constituição Federal. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de 
Compras e Contratos
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 337/2020, PROCESSO 12.858/2020, objetivando 
o registro de preços para contratação de empresa para 
prestação de serviços de arbitragem para Campeonatos e 
Torneios realizados pela Secretaria Mun de esportes e Lazer. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 18/09/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
200/2020 – PROCESSO Nº 11.848/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de saneante, 
detergente e fi ta reagente para realizar desinfecção nas 
unidades de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 04/09/2020 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
265/2020 – PROCESSO Nº 12.309/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de máscara N95 
para assistência do Depto Administrativo - DADM no comba-
te ao COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 04/09/2020 às 14:30hs para continuidade dos 
trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
294/2020 – PROCESSO Nº 12.617/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
padronizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 04/09/2020 às 10:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2.020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020 
A Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto torna público aos interessados que se acha aberta 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA para permissão de uso da Área 
medindo 16.500m², (dezesseis mil e quinhentos metros qua-
drados) aproximadamente, localizada embaixo do Complexo 
de Viadutos Jordão Reis “Pedra”, excetuando-se as área 
denominadas lote 1 e lote 2 e painéis de exposição do tipo “ 
Backlight” denominados painel 1 e painel 2 devidamente de-
marcados no local, que permanecerão sob a administração 
da Emurb, para realização de exposição, compra e venda de 
automóveis, camionetas, motocicletas e motonetas e demais 
veículos automotores novos e usados, bem como para 
executar atividades de publicidade e propaganda no local, 
podendo a área ser utilizada para outros fi ns, de acordo com 
autorização expressa da Permitente. O recebimento dos en-
velopes com a documentação e proposta será até o dia 14 
de Outubro de 2.020 até às 16h00min e abertura da sessão 
no dia 15 de Outubro de 2.020 às 08h30min. O Edital na 
íntegra, respectivos anexos e demais informações, encon-
tram-se a disposição dos interessados na Administração da 
Emurb, situada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto nº 
2150 – Jardim Mona. 
São José do Rio Preto, 31 de Agosto de 2.020.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

LEI Nº 13.627
DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina Rua Ida Zanelato Pereira a Rua Projetada 10, 
localizada 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 Passa a denominar-se Rua Ida Zanelato Pereira a 
Rua Projetada 10, localizada no Loteamento Egydio Zani. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, 
incluídas a confecção e a colocação das placas denominati-
vas, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 1º de setem-
bro 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 15.057/2020
Projeto de Lei nº 251/2020

Autoria da propositura: Ver. José Carlos Marinho

LEI Nº 13.628
DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina Rua Adolpho Casagrande a Rua Projetada 03, 
localizada 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 Passa a denominar-se Rua Adolpho Casagrande a 
Rua Projetada 03, localizada no Loteamento Egydio Zani. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, 
incluídas a confecção e a colocação das placas denominati-
vas, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 1º de setem-
bro 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 15.058/2020
Projeto de Lei nº 252/2020

Autoria da propositura: Ver. José Carlos Marinho

LEI Nº 13.629
DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina “Jaime Scarpellini” a Projetada 19, localizada 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 Passa a denominar-se “Jaime Scarpellini” a Projetada 
19, localizada no Loteamento Egydio Zani.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta de verba própria do orçamento do 
Município, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 1º de setem-
bro 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 15.059/2020
Projeto de Lei nº 253/2020

Autoria da propositura: Ver. Jean Dornelas

LEI Nº 13.630
DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina ‘‘Joceli Oliveira” a Rua Projetada 29, do Lotea-
mento Maisparque Rio Preto, em São José do Rio Preto -SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são 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 “Joceli Oliveira’’ a Rua Proje-
tada 29, no Loteamento Maisparque Rio Preto, em São José 
do Rio Preto -SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluídas a confecção e a colocação das placas denomi-
nativas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
municipal.
Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 1º de setem-
bro 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 15.060/2020
Projeto de Lei nº 254/2020

Autoria da propositura: Ver.ª Márcia Caldas

LEI Nº 13.631
DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina Rua “Marcos Antônio Zanebone” a Rua Projetada 
54, no 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 “Marcos Antônio Zanebone” a 
rua localizada no loteamento Maisparque Rio Preto, previa-
mente denominada Rua 54.
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. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 1º de setem-
bro 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 15.061/2020
Projeto de Lei nº 255/2020

Autoria da propositura: Ver.ª Márcia Caldas

LEI Nº 13.632
DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina “Roberto de Jesus Sanches” a Rua Projetada 38, 
localizada no Loteamento Maisparque Rio Preto, em São 
José do Rio Preto/SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são 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 “Roberto de Jesus Sanches” a 
Rua Projetada 38, localizada no loteamento Maisparque Rio 
Preto, em São José do Rio Preto/SP.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, in-
cluindo-se a confecção e a colocação das placas denominati-
vas, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.
Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 1º de setem-
bro 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 15.062/2020
Projeto de Lei nº 256/2020

Autoria da propositura: Ver.ª Karina Caroline

LEI Nº 13.633
DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.

Denomina “Douglas Diaggi do Nascimento” a Rua Projetada 
18, localizada no Loteamento Mais Parque Rio Preto, em 
São José do Rio Preto/SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são 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 “Douglas Diaggi do Nascimen-
to” a Rua Projetada 18, localizada no Loteamento Maispar-
que Rio Preto, em São José do Rio Preto/SP”.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, 
incluindo-se a confecção e a colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 1º de setem-
bro 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 15.063/2020
Projeto de Lei nº 257/2020
Autoria da propositura: Ver.ª Karina Caroline

DECRETO Nº 18.680
DE 02 DE SETEMBRO DE 2020.

Retifi ca o Decreto nº 18.595, de 27 de abril de 2020, que 
declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade 
de Elvis Umar Buchalla e s/m, objeto da matrícula nº 54.690 
do 1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º A descrição da área contida no artigo 1º do Decreto nº 
18.595, de 27 de abril de 2020, que declara de utilidade pú-
blica parte do imóvel de propriedade de Elvis Umar Buchalla 
e s/m, objeto da matrícula nº 54.690 do 1º O.R.I., passa a 
vigorar retifi cada, com a seguinte redação:
“Art. 1º ...
“Um terreno urbano de formato irregular, sem frente para 
rua, imóvel À DESDOBRAR da MATRÍCULA nº54.690 do 
1º O.R.I. deste município e comarca de SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, dentro das seguintes medidas e confrontações: 
Tem início no Ponto denominado 4-A, localizado na divisa 
do imóvel de Matrícula nº54.690-1ºORI junto à divisa com 
o imóvel de Matrícula nº54.689-1ºORI, e confrontando pela 
FRENTE com a PARTE 01 – REMANESCENTE DESTA MA-
TRÍCULA, segue do Ponto 4-A ao Ponto 2-A, por uma linha 
reta com Azimute de 352º24’28” e distância de 79,70 metros; 
daí defl ete à direita e pelo seu LADO ESQUERDO, segue 
do Ponto 2-A ao Ponto 3 por uma linha reta com Azimute 
de 082º29’52” e distância de 15,00 metros, confrontando 
com o imóvel de Matrícula nº39.176-1ºORI, de propriedade 
de JOCA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.; 
daí defl ete à direita e pelos FUNDOS, segue do Ponto 3 
ao Ponto 4 por uma linha reta com Azimute de 172º24’28” 
e distância de 79,69 metros, confrontando com o imóvel 
de Matrícula nº102.016-1ºORI, de propriedade de VIAÇÃO 
SÃO RAPHAEL LTDA.; daí defl ete à direita e pelo seu LADO 
DIREITO, segue do Ponto 4 ao Ponto 4-A, por uma linha 
reta com Azimute de 262º27’24” e distância de 15,00 metros, 
confrontando com o imóvel de Matrícula nº54.689-1ºORI, de 
propriedade de ALAMARI INVESTIMENTOS E INCORPO-
RAÇÕES LTDA.; chegando ao ponto inicial desta descrição, 
encerrando uma ÁREA SUPERFICIAL de 1.195,48 m2 (Hum 
mil, Cento e Noventa e Cinco metros quadrados e Quarenta 
e Oito decímetros quadrados).” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”,          de                        
de 2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipa-
ção Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e pela Im-
prensa local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

P O R T A R I A    Nº   383/2020
 De 01 de Setembro de 2020

     
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de 
suas atribuições legais, determina:
Art. 1º - DESIGNA:
1) O servidor WILCLEM DE LAZARI ARAUJO, titular de 
cargo efetivo de Advogado, para exercer a atividade especial 
de PRESIDENTE da Comissão de Licitações da RIOPRE-
TOPREV, e os servidores WILLIAN DOS SANTOS LIMA e 
LUDMILA ANDRADE SERNAGIOTTO DE SOUZA nas fun-
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ções de MEMBROS, com fulcro na alínea “b” do § 1º do art. 
11 da Lei Complementar nº 382/13, fazendo jus à retribuição 
remuneratória correspondente.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se a Portaria nº 332, de 01 de fevereiro de 
2019.                                                
                                             
                                       Registre – se, Publique – se e Cum-
pra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 01 de setembro de 2020.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, arquivada no livro de Portarias da RIOPRE-
TOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
45/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 27/2019 - PROCES-
SO SeMAE nº 33/2019 - Contratada: GAPS SEGURANCA E 
VIGILANCIA EIRELI.
Objeto: Prorrogação do contrato sem aplicação de reajuste 
referentes à contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de vigilância/segurança armada, desar-
mada, motorizada, nas unidades do SeMAE, por um período 
de 12 (doze) meses.
Prazo: 12 meses  Valor total: R$ 3.400.756,00 
Data da Assinatura: 02.09.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
38/2020 – PROCESSO SICOM 3178/2020
Objeto: Aquisição de uma unidade reserva de amostrador 
automático estacionário refrigerado para coleta automatiza-
da e refrigeração de amostras do processo de tratamento da 
ETE Rio Preto.
Sessão pública realizada on line no dia 21.08.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora CLEAN ENVIRONMENT 
BRASIL ENGENHARIA  E COMÉRCIO LTDA para o item. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 38/2020 – PROCESSO SICOM 3178/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 31.08.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
44/2020 – PROCESSO SICOM 3228/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de vigilância/segurança patrimonial armada, desarmada, 
motorizada, nas unidades do SeMAE, localizados na cidade 
de São José do Rio Preto, por um período de 12 meses.
Sessão pública realizada on line no dia 28.08.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora D & H Comércio e Distri-
buição de dispositivos Eletroeletrônicos LTDA. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 44/2020 – PROCESSO SICOM 3228/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 01.09.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE IMPUGNAÇÃO PRE-
GÃO ELETRÔNICO nº 45/2020 – PROCESSO SeMAE nº 
62/2020 – PROCESSO SICOM 3229/2020
IMPUGNANTE: SERVICE PREST SERVIÇOS E SOLU-
ÇÕES EIRELI.
Vistos, etc, recebo a impugnação porque tempestiva e 
NEGO PROVIMENTO ao pedido, mantendo-se o Edital e 
seus Anexos irretocáveis. 
S. J. Rio Preto 02.09.2020 – Jaqueline Freitas Reis Gerente 
de Operação e Manutenção – Água / Wagner Castilho Bota-
ro - Gerente de Operação e Manutenção - Esgoto.
EXTRATO DE PORTARIA n.º 056 de 01/09/2020. Altera a 
portaria n. 29, de 23 de abril de 2020. RESOLVE: Art. 1º - O 
artigo 1º, da Portaria n. 29, de 23 de abril de 2020, passa a 
vigorar acrescido do parágrafo único com a seguinte reda-
ção: Art. 1º (...) “Parágrafo único: A proibição constante do 
inciso II, deste artigo, não abrange a contratação de esta-
giários visando a reposição de vagas ocupadas quando da 
edição do Decreto Municipal n. 18.590/2020.” Art. 2º - Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação. S.J.R.P. 
01.09.2020 - Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 
SeMAE
S. J. Rio Preto 02.09.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE FOMENTO CONJUNTO SEMAS/CMDI Nº 
01/2020
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. 47 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro 
de 2017, torna publico o extrato do Termo de Fomento que 
entre si celebram o município de São José do Rio Preto, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, do 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI e o Lar 
São Vicente de Paulo de São José do Rio Preto. 
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a execução 
do projeto “ClimatizAção – gerando qualidade” que constitui 
em gerar bem-estar, qualidade e conforto aos idosos atra-
vés da aquisição/instalação de climatizadores, tornando os 
ambientes mais adequados para realização das atividades, 
no âmbito da Rede de Proteção Social - Sistema Único da 
Assistência Social do Município.
Valor global: R$ 49.550,40 (quarenta e nove mil quinhen-
tos e cinquenta reais e quarenta centavos), com recurso 
do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de São José do 
Rio Preto – FMDI, conforme previsto nos Cronogramas de 
Desembolso e Planos de Aplicação, constante no Plano de 
Trabalho aprovado.
Vigência: 31 de agosto de 2020 a 27 de novembro de 2020.
Data da assinatura: 31 de agosto de 2020.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS: 16.577 - Secretá-
ria Municipal de Assistência Social
Antônio Caldeira da Silva - Presidente do Conselho Munici-

pal dos Direitos do Idoso-CMDI  
Victorio Raphael Vidotto - Presidente do Lar São Vicente de 
Paulo

 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

RESOLUÇÃO Nº 18, de  1 de Setembro  de  2020. 
Dispõe sobre as Aprovação  das 
Programações SIGTV Nº 
354980520200009 e Nº 
354980520200010, que tem por finalidade 
estruturar a rede de serviços do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS. 

 
O PLENÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, em sua Reunião ordinária, realizada em seis  (6 ) de Janeiro de 2020, no uso das atribuições 
que lhe conferem a Lei Municipal nº 12.867/2017  , com  seu Regimento Interno aprovado em 5 de Junho 
de 2018, considerando sua função de acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, os ganhos 
sociais e o desempenho dos serviços socioassistenciais ofertados no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS, bem como observando a deliberação proferida por este Conselho em reunião 
realizada em 01/09/2020, constante na respectiva Ata nº 16/2020, 
 RESOLVE:   
Art.1º  APROVAR as Programações Nº 354980520200009 e Nº 354980520200010, elaborada e inserida 
pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP no Sistema de Gestão de Transferências 
Voluntárias – SIGTV (Ministério da Cidadania), com a finalidade de estruturar a rede de serviços do 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, mediante transferência voluntária de recursos, na 
modalidade fundo a fundo, visando beneficiar a(s) unidade(s) que oferta(m) serviço(s) 
socioassistencial(ais) nacionalmente tipificados (Resolução CNAS 109/2009), conforme a seguir: 

  Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 São José do Rio Preto, 01 de Setembro de 2020. 
        Willian Meque                                             Rafaela Nogueira Ferreira   
    Presidente do CMAS                                        1ª  Secretária do CMAS 

N° da 
Programação Unidades Beneficiárias CNPJ Valor 

Classificaçã
o do 

Recurso 

35498052020000
9 

ASSOCIAÇÃO ESPIRITA 
RANCHO DE LUZ “PAULINO 
GARCIA” 

 

01.057.441/0001-
92 100.000,00 Custeio  

35498052020001
0 

ASSOCIAÇÃO ESPIRITA 
RANCHO DE LUZ “PAULINO 
GARCIA” 

 

01.057.441/0001-
92 200.000,00 Investimento 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S 

PORTARIA N.º 34.484 DE 31 DE AGOSTO DE 2020 
EXONERA, a pedido, TATIANE DE SOUZA CUNHA, do Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO – 
CD.101.1, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis 
Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 
541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotada na Divisão de Administração da Praça Esportiva e 
Campo de Futebol João Paulo I e II da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, nomeada 
pela Portaria n.º 32.032 de 08 de março de 2019, retroagindo os efeitos desta a 27 de agosto de 2020. 
PORTARIA N.º 956 DE 27 DE AGOSTO DE 2020 
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Neiva Miura Wagner e Hione Maria Soares, 
para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão Processante, garantido o 
contraditório e a ampla defesa, a fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como 
no procedimento anexo ao Interno nº 117/2020 – SMA - Coordenadoria de Gestão de Pessoas, a 
empregada pública DULCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, responda como incursa nas penas 
atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X, do artigo 204; incisos XV, do artigo 205; e incisos III e 
XIII, do artigo 220, todos da Lei Complementar n.º 05/90; alínea “e”, do artigo 482, da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT); e inciso I, do artigo 10, da Lei Complementar nº 413/2014. O inteiro teor desta 
Portaria encontra-se a disposição da empregada pública, a qual será citada nos termos parágrafo 1º do 
artigo 254 da Lei Complementar n.º 05/90. 
PORTARIA N.º 34.485 DE 31 DE AGOSTO DE 2020 
REVOGA, a designação para prestarem serviços à Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 
8º, do Decreto nº 18.558 de 20 de março de 2020, dos servidores adiante elencados, a fim de que 
retornem às suas Secretarias de origem, conforme os efeitos especificados: 

SERVIDOR(A) PORTARIA SECRETARIA ORIGEM DATA DE 
RETORNO 

ANA MARIA DA SILVA PORTARIA Nº 34.396 DE 
22/07/2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/09/2020 

BRENO SOLER LONGO PORTARIA Nº 34.396 DE 
22/07/2020 

MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO 01/09/2020 

RODRIGO LUIS TUTINI PORTARIA Nº 34.391 DE 
16/07/2020 CULTURA 01/09/2020 

PORTARIA N.º 865 DE 31 DE AGOSTO DE 2020 
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, DIEGO FERREIRA PAULO e LUIZ 
GUSTAVO DONA para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem COMISSÃO DE 
SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos relatados no Interno: 0101/2020 – Semplan, C, T & I. 

LUÍS ROBERTO THIESI 
   Secretário Municipal de Administração 

NR REQUERENTE PROTOCOLO DECISÃO
1 Affonso Henrique Lisboa Forne 2020194919 DEFERIDO
2 Brunatto Representações Ltda ME 2020158191 DEFERIDO
3 Claudio Daniel Lorenzi 2020191294 DEFERIDO
4 JC Angelotti & Cia Ltda 2020189064 DEFERIDO
5 Liberty Seguros S/A 2020191847 DEFERIDO
6 Lucas José de Souza 2020196751 DEFERIDO

São José do Rio Preto, 2 de setembro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL Nº 023/2020

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 03 de Setembro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ACLO SERVICOS ESTETICOS S/A 01621/20 AIF-P-A 000103 
ADALTO FIORAVANTE LTDA ME 01623/20 AIF-A-N 000250 
ANDERSON BRANCO DA SILVA 15931540890 01625/20 AIF-P-C 000156 
ARY FERNANDES RIBAS 01642/20 AIF-P-A 000106 
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CAMINHO DO AMANHÃ 01610/20 AIF-P-C 000155 
ATACADÃO NARANJO ARTIGOS DE ÉPOCA EIRELI 01641/20 AIF-P-A 000107 
COLBERT MOLINA ARAUJO ME 01663/20 AIF-P-C 000158 
CONDOMINIO RESIDENCIAL VOLLA BORGHESE II 01657/20 AIF-P-H 000051 
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA 01612/20 AIF-A-N 000247 
ELIETE RODRIGUES DA SILVA FERREIRA 18183695833 01628/20 AIF-P-A 000108 
ENVESP VEICULOS ESPECIAIS EIRELI 01651/20 AIF-P-A 000113 
FRABAG’S PAPELARIA E BOLSAS RIO PRETO LTDA EPP 01643/20 AIF-P-A 000104 
G P PRADO EIRELI ME 01617/20 AIF-S-H 000174 
GLAMOUR BELEZA FEMININA SALAO DE BELEZA RIO PRETO 
LTDA ME 01616/20 AIF-S-H 000175 

INTERIOR VIDROS E ESQUADRIAS LTDA ME 01654/20 AIF-P-A 000117 
J J D TRANSPORTES RIO PRETO LTDA EPP 01653/20 AIF-P-A 000114 
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA VEICULOS 01646/20 AIF-P-A 000105 
L DE S NAVES ASSESSORIA E TREINAMENTOS EIRELI ME 01647/20 AIF-P-A 000109 
LOURENÇO & RIBEIRO PANIFICADORA LTDA ME 01666/20 AIF-S-V 000057 
MARIANE BISCASSI 01662/20 AIF-P-C 000159 
MINERAÇÃO HIDROLEVE EIRELI 01609/20 AIF-A-N 000248 
NEWTON JOSE DE PAULA 01650/20 AIF-P-A 000112 
NILTON ALVES DOS SANTOS 01664/20 AIF-P-C 000157 
POSTO MONTE CARLO ELEFANTINHO LTDA 01648/20 AIF-P-A 000110 
PREVER SERVIÇOS POSTUMOS LTDA 01613/20 AIF-P-C 000154 
PV8 RP PEÇAS PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA 01649/20 AIF-P-A 000111 
R 4 RIO PRETO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 
LTDA ME 01611/20 AIF-A-N 000246 

RAIFFA TECIDOS E MALHAS LTDA 01661/20 AIF-I-E 000807 
RAMOS & SILVA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 01660/20 AIF-P-C 000164 
REIS & CAFAGNI LTDA ME 01665/20 AIF-S-F 000116 
RONALDO DRAGO STIVALELI 33434978860 01622/20 AIF-S-H 000165 
ROSINEI BARBOSA DA SILVA 21589336828 01626/20 AIF-P-C 000160 
SONIA APARECIDA GOES BAR 01652/20 AIF-P-A 000116 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 01656/20 AIF-P-A 000119 
UNIDAS S/A 01618/20 AIF-A-S 00079 
VANDO BORGES DE ALMEIDA ME 01655/20 AIF-P-A 000118 
VIDROBENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01624/20 AIF-L-C 000092 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019)
PRIMEIRO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 019/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 060/2019.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. 
CONTRATADA: SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA 
LTDA EPP 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em ser-
viços e Sistemas de Processo Legislativo e Compilação de 
Legislação Municipal, incluso sua licença de uso, suporte, 
customização, atualização e hospedagem, conforme espe-
cifi cações técnicas e condições de execução contidas no 
anexo I, do edital do Pregão Eletrônico n.º 009/2019.  
VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2020 a 03 de setembro de 
2021
VALOR: R$ 151.756,66 (cento e cinquenta e um mil, sete-
centos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
DATA ASSINATURA: 24 de agosto de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 02 de setembro de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO
(Dispensa nº 001/2020)
CONTRATO Nº: 025/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA – CIEE.
OBJETO: Este contrato estabelece Cooperação Recíproca 
entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades 
para promoção da integração ao mercado de trabalho, de 
acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 
214, Inciso IV), através da operacionalização de programas 
de Estágio de Estudantes.
VALOR: R$ 38.190,00 (trinta e oito mil, cento e noventa 
reais)
VIGÊNCIA: 27 de agosto de 2020 a 26 de agosto de 2021.
DATA DO CONTRATO: 24 de agosto de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 02 de setembro de 2020. 
João Pereira Curado Junior - Diretor- Presidente.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2020
Objeto: Aquisição de cartuchos, toners, e recargas para uso 
na administração.
Data do Encerramento: 17/09/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 31 de agosto de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2020
Objeto: Contratação de empresa para confecção e instala-
ção de placas, tintas de demarcação e demais itens referen-
te a sinalização viária.
Data do Encerramento: 18/09/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 1º de setembro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL ELEIÇÕES 2020

São José do Rio Preto –SP
O Presidente da Comissão Diretora Municipal Provisória 
da Democracia Cristã – DC   do município de São José do 
Rio Preto - SP, Adilson Feliciano, nos termos da legislação 
vigente e em conformidade com as disposições do Estatuto 
Partidário, CONVOCA os convencionais regularmente habili-
tados para a Convenção Municipal a ser realizada no dia 13 
de Setembro de 2020, com início às 11 horas e término às 
17 horas, no seguinte local   Rua Canadá, 312 Bairro Jardim 
América - Cep. 15055-350, São José do Rio Preto - SP , 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
03 de setembro de 2020

para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1. Eleição Majoritária: escolha de Candidatos e delibe-
ração sobre Coligações.
2. Eleição Proporcional: escolha de Candidatos a Vere-
ador.
3. Sorteio de número para Candidatos a Vereador.
4. Assuntos Gerais pertinentes as Eleições 2020
São José do Rio Preto, 03 de Setembro de 2020
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Presidente
Comissão Diretora Municipal  Provisória  da Democracia 
Cristã – DC
do Município de São José do Rio Preto

 

 
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONVENÇÃO MUNICIPAL 
PARA AS ELEIÇÕES DE 2.020 

 

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do PSB – PARTIDO SOCIALISTA 
BRASILEIRO DE TANABI – SP, infra-assinada, no uso de suas atribuições 
estatutárias, vem CONVOCAR os convencionais para participarem da CONVENÇÃO 
MUNICIPAL PARA AS ELEIÇÕES 2.020, que será realizada no dia 12 de setembro de 
2.020, das 20H às 22H na Estância Haras G2L , localizado na rodovia Isidoro Saran, 
Km 1 – Tanabi/SP. 

Ordem do dia: 

- Coligações partidárias para eleição de Prefeito, Vice – Prefeito e Vereadores do 
Município.  

- Escolha de candidatos partidários para Prefeito, Vice – Prefeito e Vereadores. 

- Escolha do número dos candidatos a vereadores.  

- Deliberar sobre outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. 

 

ADIVALDO GOMES CRISTAL 

Presidente da Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro de Tanabi. 
 
 
 

 
 
 

EDITAL – CONVENÇÃO MUNICIPAL ELEITORAL 
 
 

SOLIDARIEDADE 77 de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, através de seu Presidente FRANCISCO DE ASSIS 
SOBRINHO da comissão executiva provisória municipal de São José do Rio Preto -SP, nos termos da 
legislação vigente e do Estatuto desta agremiação convoca todos os seus convencionais (filiados), a 
comparecer e participarem da Convenção Eleitoral 2020 a realizar-se no dia 10/09/2020 das 17:00 as 
18:00 na forma presencial. No endereço: Rua Bonfá Natale, 1885 Bairro: Santos Dumont – São José do 
Rio Preto – SP – CEP:15020-130. 
 

 

I - Escolha dos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições majoritárias do 
próximo dia 15 de novembro; 

 
II - Escolha dos candidatos ao cargo de Vereador nas eleições proporcionais do próximo dia 

15 de novembro; 
 
III - Deliberação sobre propostas de coligações majoritárias com outras agremiações 

partidárias; 
 
IV - Denominação da coligação partidária (se aprovada); 
 
V - Sorteio dos respectivos números para os candidatos a Vereador do Solidariedade 77 de 

São José do Rio Preto/SP; 
 
VI - Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. 

 
São Jose do Rio Preto/SP, 02 de setembro de 2020. 

 
 
 

FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO 
Presidente do SOLIDARIEDADE 

São José do Rio Preto 
 

Loteamento 
Nossa Senhora do Líbano

São José do Rio Preto – SP.

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
PARA:
COLOCAÇÃO OBRIGATÓRIA DE HIDRÔMETRO; 
PERIODO DE LEITURA DO CONSUMO DA ÁGUA;  
IDENTIFICAÇÃO DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS;
Prezados Senhores Associados:
O Presidente da Associação dos Proprietários e Moradores 
do Loteamento de  Chácaras de Recreio Nossa Senhora do 
Líbano nos termos do disposto na lei nº 4591/64, convoca V. 
S. para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a se realizar no 
dia 10 de Outubro de 2020, às 8:30 horas em primeira con-
vocação e às 9:00 horas em segunda convocação com qual-
quer número de presença, na Rua Bernardo Osório Braojos 
nº23 Bairro Nossa Senhora do Líbano, nesta cidade de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:
1º Colocação obrigatória de hidrômetro;
2º Período de leitura do consumo de água;
3º Identifi cação de ligações clandestinas.
     São José do Rio Preto, 03 de Setembro de 2020.
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES 
DO LOTEAMENTO DE CHÁCARAS DE RECREIO NOSSA 
SENHORA DO LIBANO

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o 
Procedimento Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2.020, empreitada 
do Tipo Menor Preço, com critério de julgamento menor preço por lote, que objetiva 
realizar “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
UNIFORMES E TÊNIS ESCOLARES PARA VOLTA AS AULAS, VISANDO ATENDER A 
DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS AO CINDESP”. 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 18 de Setembro 
de 2.020, sendo que os envelopes serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal de Balsamo - SP, Rua Rio de Janeiro, nº 695 – Centro, CEP: 15.140-000, 
até as 09:00 horas, e sua abertura se dará as 10:00 horas do mesmo dia, na sala da Seção 
de Licitações desta Prefeitura Municipal de Balsamo - SP. 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão 
obter maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de 
Campos, nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal 
de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail 
cindesp@cindesp.sp.gov.br. O Convite e o Edital com seus anexos que determinam as 
condições deste certame encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima, 
podendo ser retirado gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 02 de setembro de 2020. 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

PRESIDENTE DO CINDESP 
 

 
 
 
 
 

d_ 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o Procedimento 
Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2.020, empreitada do Tipo Menor 
Preço, com critério de julgamento menor preço global por lote único, que objetiva “REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
CONECTADOS À REDE (ON-GRIND) COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO 
EXECUTIVO, A APROVAÇÃO DESTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O 
FORNECIMENTO, MONTAGEM, COMISSIONAMENTO E ATIVAÇÃO DE TODOS OS 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA 
DE ENERGIA, O TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO”.  

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 18 de Setembro de 
2.020, sendo que os envelopes serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal de Balsamo - SP, Rua Rio de Janeiro, nº 695 – Centro, CEP: 15.140-000, até as 13:00 
horas, e sua abertura se dará as 14:00 horas do mesmo dia, na sala da Seção de Licitações 
desta Prefeitura Municipal de Balsamo - SP. 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão obter 
maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de Campos, 
nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal de expediente, 
ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail cindesp@cindesp.sp.gov.br. O Convite e o 
Edital com seus anexos que determinam as condições deste certame encontram-se à disposição 
dos interessados no endereço acima, podendo ser retirado gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 02 de setembro de 2020. 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

PRESIDENTE DO CINDESP 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL ELEICÕES 2020

São José do Rio Preto – SP
O Presidente da Comissão Diretora Municipal Provisória do Partido 
Podemos – PODE do município de São José do Rio Preto/SP, nos 
termos da legislação vigente e em conformidade com as disposi-
ções do Estatuto Partidário, CONVOCA os convencionais regular-
mente habilitados para a Convenção Municipal a ser realizada no 
dia 11 de Setembro de 2020, com início 10:00 h e término 16:00 h , 
no seguinte local : R Jaci, 3133, Redentora, São José do Rio Preto/
SP
Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
• Eleição Majoritária:  escolha de candidatos e deliberação 
sobre coligação.
• Eleição Proporcional: escolha de candidatos a Vereador.
• Sorteio de número para Candidatos a Vereador.
• Assuntos gerais pertinentes as Eleições 2020.
São José do Rio Preto 02 de Setembro 2020
Podemos
Kawel Rodrigo Lotti
Presidente
Comissão Diretora Municipal Provisória do Partido Podemos – 
PODE  do município de São José do Rio Preto/SP

                                                      CONVOCAÇÃO 

Eu Renan Moura Virginio Presidente municipal do partido AVANTE, convoco a executiva do 
partido para a convenção municipal a ser realizada no dia 11/09/2020 as 20:00 horas a ser 
realizada na sede do seu partido.... 

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6491 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. 

Designa o servidor DAVID AYMAR RONCONI BRUNO, ocupante do cargo efetivo de Agente 
Legislativo, para exercer, em substituição as funções do Cargo em Comissão de Diretor-Geral, 
concomitantemente às suas funções. 

 

PORTARIA Nº 6492, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. 

Exonera a servidora NÚBIA BEATRIZ OLIVEIRA FARIA, do cargo em comissão de Assessor Político, 
Referência C-4, lotada no Gabinete da Vereadora Claudia De Giuli, a partir de 02 de setembro de 
2020. 

 

PORTARIA Nº 6493, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. 

Exonera o servidor THIAGO RAPHAEL FIGUEIREDO PASSOS, do cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete de Vereador, Referência C-3, lotado no Gabinete da Vereadora Claudia De Giuli, a partir 
de 02 de setembro de 2020. 

 

PORTARIA Nº 6494, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. 

Nomeia a senhorita NÚBIA BEATRIZ OLIVEIRA FARIA, no cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete de Vereador, Referência C-3, lotada no Gabinete da Vereadora Claudia De Giuli, a partir 
de 02 de setembro de 2020. 

 

PORTARIA Nº 6495 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. 

Nomeia o senhor THIAGO RAPHAEL FIGUEIREDO PASSOS, no cargo em comissão de Assessor 
Político, Referência C-4, lotado no Gabinete do Vereadora Claudia De Giuli, a partir de 02 de 
setembro de 2020. 

 

PORTARIA Nº 6496 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. 

Designa a servidora CÉLIA ALVES DE OLIVEIRA, ocupante do cargo em comissão de Diretor de 
Finanças, para exercer desempenhar as atividades de tesouraria, e o servidor RONALDO 
ADRIANO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo em comissão de Diretor-Geral, para substituir a titular, 
na sua ausência.  

 

VEREADOR PAULO ROBERTO AMBRÓSIO  

Presidente da Câmara Municipal 

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 

Con selh o Mu n ic ipa l  de  Sa úde  
Rua:  Sa nto  And r é,  nº  5 04,  Jar di m E uro pa,  São  Jos é d o  R io  P re to/ SP  –  CEP  15 01 4 -49 0.  

Fon e/P AB X:  321 1 -4 120       -      cm sr io pr eto @cm sr iop re to .com. br  
www.cms r io pr eto .com. br  

 

CONVOCAÇÃO 

 

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será 
realizada no dia 08/09/2020, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link: 
https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada 
o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 
realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora do CMS – Antonio Fernando de Araujo; 
 

 
ORDEM DO DIA: 

 

I. Apresentação e votação das Resoluções nº 8 e nº 9 que versam sobre a suspensão das Reuniões dos 

Conselhos Locais de Saúde como medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19) - Antônio 

Fernando de Araújo; 

II. Apreciação da prorrogação do convênio 006/2018 com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais São José do Rio Peto – SP – APAE pelo prazo de 12 (doze) meses - Aldenis Albaneze 

Borim; 

III.  Apreciação de Contratação de prestação de Serviços SUS com o Instituto Riopretense dos Cegos 

trabalhadores – IRCT pelo prazo de 12 (doze) meses - Aldenis Albaneze Borim; 

IV. Apreciação de Contratação de prestação de Serviços SUS com a Associação Renascer - pelo prazo de 

12 (doze) meses - Aldenis Albaneze Borim; 

V. Apreciação do 2º termo aditivo ao Convênio nº 03/2020 – SMS com a Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia para acréscimo de 6 (seis) leitos de UTI Covid - Aldenis Albaneze Borim. 

 

 
São José do Rio Preto, 2 de setembro de 2020. 

 
 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS  

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 09, DE 02  DE SETEMBRO DE 2020. 
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso 

de suas atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal nº. 
8.567/2002 e pela Lei Federal nº. 8.142/90. 

 
Considerando a Resolução nº. 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

especialmente a Quarta Diretriz que fixa medidas de autonomia administrativa para o 
pleno funcionamento do órgão de controle social à saúde. 

 
Considerando a Lei nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria 

GM/MS nº. 356, de 11 de março de 2020, que estabelecem as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (Covid-19). 

 
Considerando o Decreto Estadual nº. 64.881, de 22 de março de 2020 que 

decreta quarentena no Estado de São Paulo; e, o Decreto Municipal nº. 18.571, de 24 de 
março de 2020 que reconhece o estado de calamidade pública no Município. 

 
Considerando a importância da descentralização do controle social e gestão 

participativa do SUS – Sistema Único de Saúde. 
 
O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de São José do 

Rio Preto -  SP,  no uso de suas atribuições legais, delibera que f ica 
aprovado “AD REFERENDUM”  e RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Suspender as reuniões dos Conselhos Locais de Saúde no período de 

01/09/2020 (terça-feira) a 14/09/2020 (segunda-feira) como medidas preventivas aos 

conselheiros, trabalhadores e usuários contra o “coronavírus” (Covid-19). 

 

Artigo 2º - A Mesa Diretora do CMS juntamente com a Secretaria Executiva e a Assessoria 

Jurídica tomarão as decisões necessárias a fim de implementar as medidas restritivas de 

reuniões e determinando-se limitações de atendimento presencial e físico ao público, 

porém, mantendo-se o funcionamento do Disque-Saúde e Setor Administrativo do CMS 

frente enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19). 

  

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

Artigo 3º - A presente deliberação “ad referendum” e respectiva resolução 

serão apreciadas e votadas pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde 

de São José do Rio Preto -  SP, em sua próxima Reunião Ordinária.  

 

Art. 4º. Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

                                             
                                                        Dr. Antônio Fernando de Araújo 

    Presidente CMS 
 

 

Con selh o Mu n ic ipa l  de  Sa úde  
Rua:  Sa nto  And r é,  nº  5 04,  Jar di m E uro pa,  São  Jos é d o  R io  P re to/ SP  –  CEP  15 01 4 -49 0.  
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CONVOCAÇÃO 

 

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será 
realizada no dia 08/09/2020, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link: 
https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada 
o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 
realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora do CMS – Antonio Fernando de Araujo; 
 

 
ORDEM DO DIA: 

 

I. Apresentação e votação das Resoluções nº 8 e nº 9 que versam sobre a suspensão das Reuniões dos 

Conselhos Locais de Saúde como medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19) - Antônio 

Fernando de Araújo; 

II. Apreciação da prorrogação do convênio 006/2018 com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais São José do Rio Peto – SP – APAE pelo prazo de 12 (doze) meses - Aldenis Albaneze 

Borim; 

III.  Apreciação de Contratação de prestação de Serviços SUS com o Instituto Riopretense dos Cegos 

trabalhadores – IRCT pelo prazo de 12 (doze) meses - Aldenis Albaneze Borim; 

IV. Apreciação de Contratação de prestação de Serviços SUS com a Associação Renascer - pelo prazo de 

12 (doze) meses - Aldenis Albaneze Borim; 

V. Apreciação do 2º termo aditivo ao Convênio nº 03/2020 – SMS com a Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia para acréscimo de 6 (seis) leitos de UTI Covid - Aldenis Albaneze Borim. 

 

 
São José do Rio Preto, 2 de setembro de 2020. 

 
 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 


