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Em uma semana de racio-
namento de água em Rio Preto 
o Semae registrou uma queda 
de 18% no consumo.  No últi-
mo fim de semana, a Represa 

Racionamento reduz consumo 
mas represa continua baixa

Cláudio LAHOS
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Cláudio LAHOS

Cláudia de Giuli 
vai homenagear 

Caruaru com 
nome de rua

Mais de 9 mil veículos são notificados 
a pagar R$ 7,3 mi em IPVA atrasados  

EM RIO PRETO

Municipal conseguiu recuperar 5 
cm no Lago 1, mas segue 19,5 
cm abaixo do vertedouro. As 
chuvas dos últimos dias foram 
de apenas 5 mm, sendo que a 

expectativa era de que chovesse 
pelo menos 16 mm. Desde o 
dia 28 de junho Rio Preto não 
registra chuvas significativas.
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Lojistas e entidades discutem 
mobilidade no Calçadão

Cláudio LAHOS

A Secretaria da Fazenda 
e Planejamento do Estado 
de São Paulo notificou nesta 
quarta-feira (23) proprietários 
de 9.096 veículos de Rio Preto 
por dividas referentes ao Im-
posto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA).
Os débitos são em relação ao 
exercício de 2019 de veículos 
com finais de placas 9 e 0 
e também de remanescen-
tes de todas as placas dos 
exercícios de 2015 a 2019. 
O débito total no município 
totaliza R$ 7.319.135,34. 
O DHoje traz ainda a lista 
de débitos e notificações de 
14 cidades da região.   
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Mesmo com racionamento e as últimas chuvas o espelho d´água da represa está 19,5 centímetros abaixo do limite ideal 
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CoronaVac é 
segura, diz 
governador 
João Doria
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Rio Preto
chega a 

580 mortes 
por Covid
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HB tem alta 
de 12% na 
doação de 

órgãos

Mãe denuncia 
estupro 

coletivo em 
Potirendaba
Segundo a mãe contou à 

polícia, o filho foi obrigado a ir, 
em três ocasiões, a uma cons-
trução, onde um adulto e os 
jovens ameaçavam, enquanto 
outros menores o estupravam. 
Segundo o menino, o grupo fa-
lava que mataria sua irmã me-
nor caso contasse a alguém. 
A mãe da vítima de 10 anos 
descobriu e procurou a polícia 
para denunciar o caso.    
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Macaco 
amarrado 

com corrente 
é resgatado
A Polícia Ambiental resga-

tou um macaco prego mantido 
em cativeiro, em uma casa 
em Mirassolândia. Os policiais 
chegaram até o local após 
receberem uma denuncia. O 
animal foi encontrado preso 
por uma corrente amarrada 
a uma árvore no quintal da 
residência. Questionado sobre 
autorização para manter o 
animal, o dono disse que não 
possuía.                   Pág.A4

Rio Preto tem 
dez furtos e 
dois roubos 

em 24h
Em 24 horas, entre terça 

e quarta-feira pela manhã, 
foram registrados 10 furtos 
e dois roubos, em Rio Preto. 
Duas pessoas foram presas 
pela Polícia Militar. Um deles 
um pintor acusado de furtar 
35 litros de etanol e dois litros 
de óleo diesel. Em outro caso 
um jovem  de 25 anos foi 
detido por um popular após 
assaltar um idoso.
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Expo Rio Preto 
é cancelada 
por causa da 

pandemia
A Prefeitura de Rio Preto, 

a Secretaria de Agricultu-
ra e a ACIRP (Associação 
Comercial e Empresarial de 
São José do Rio Preto) anun-
ciaram o cancelamento da 
58ª edição da EXPO Rio Pre-
to, prevista para outubro.
Em nota eles salientam que 
o cancelamento mostrou-se 
imperativo, tendo em vista a 
pandemia de Coronavírus.    
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No encontro, os lojistas 
propuseram a permanência 
das vias abertas já existentes 
durante todo o dia, com ex-
ceção da rua General Glicério 
que seria liberada para o fluxo 

de veículos somente após às 
18h. De acordo com a Secre-
taria Desenvolvimento Econô-
mico e Negócios do Turismo a 
proposta será analisada.    
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Mais de 9 mil donos de veículos foram notificados em Rio Preto para recolher IPVA
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São José do Rio Preto, quinta-feira
24 de setembro de 2020 COTIDIANO

ARTIGO

Sabe-se que há anos, o 
Brasil atravessa dificultosa situ-
ação política e econômica, não 
obstante, agravada pela atual 
pandemia em decorrência da 
proliferação do COVID-19, que 
literalmente “travou” todas as 
economias globais e consequen-
temente gerou desemprego em 
massa, além da estagnação e 
minoração da renda da popula-
ção, especialmente, em relação 
às famílias classificadas como 
de classes média e de baixa 
renda.

Em decorrência lógica do 
aumento do desemprego, da 
estagnação e minoração da 
renda, sem contar o aumento 
de subempregos sem qualquer 
garantia de estabilidade, por 
grande parcela daqueles que 

Direito do consumidor: da possibilidade da 
devolução de imóvel e restituição dos valores pagos

antes estavam empregados, 
muitos passaram a auferir renda 
que mal se presta a socorrer às 
despesas de primeira necessi-
dade, tais como alimentação, 
moradia, saúde e demais des-
pesas básicas voltadas a própria 
sobrevivência, logo, sendo força-
dos a descumprir compromissos 
anteriormente assumidos.

É exatamente diante do con-
texto acima que, com o sonho de 
adquirir o imóvel próprio e deixar 
o aluguel, atrelado a promessas 
de pagamento de parcelas ini-
cialmente convidativas, com en-
trada facilitada ou muitas vezes 
até sem entrada e com facilidade 
de pagamento a longo prazo, que 
muitos brasileiros foram levados 
a adquirir bens imóveis (casas, 
apartamentos, terrenos, entre 
outros), bem valendo lembrar, 
por exemplo, que há poucos 
anos atrás, eram comuns as 

filas por parte dos interessados, 
que chegavam a passar a noite 
antecedente, para aquisição de 
terrenos, quando do lançamento 
de novos loteamentos.

Por decorrência do desenfre-
ado desejo de deixar a locação 
ou ainda, por simples intuito de 
investir, que muitos consumi-
dores simplesmente firmaram 
contratos de adesão e por con-
sequência abusivos,  assumindo 
parcelamentos a perder de vista 
e que na maioria das vezes, 
desembocam em altíssimas 
parcelas, com majoração anual 
ou até mensal das parcelas, 
com aplicação de juros e corre-
ções abusivas, que ao final, se 
tornaram simplesmente insus-
tentáveis.

Na corrente acima, conju-
gando a atual e gravosa situação 
do país, com a consequente 
inadimplência dos contratantes, 

certo é que muitos deixam de 
pagar pontualmente as parcelas, 
ou ainda, deixando de pagá-las, 
ao tentar levar a cabo a resci-
são contratual e reembolso de 
parte dos valores pagos junto 
às respectivas incorporadoras, 
recebem como resposta, ofertas 
baixíssimas, que dependendo do 
caso, chegam a ser ínfimas, en-
tretanto, se invertida a situação, 
para quitação, exigem elevados 
valores, que num contexto faz 
com que o contratante chegue a 
pagar o valor em dobro ou ainda 
superior, se considerado o valor 
inicial da aquisição.

Entretanto, no caso de im-
possibilidade de acordo, ao 
consumidor resta o caminho 
judicial, onde lhe sendo resguar-
dado e reconhecido o direito do 
consumidor, os Tribunais tem 
reconhecido não só o direito 
à rescisão contratual, como 

também à devolução da quase 
totalidade dos valores pagos, ou 
seja, com percentuais variáveis 
em torno de 75% à 90% dos va-
lores pagos, acrescidos correção 
monetária desde o desembolso, 
em contratos celebrado anterior-
mente à Lei 13.786/2018, ou se 
após sua vigência (publicada em 
28/12/2018 no Diário Oficial da 
União), em regra geral, 75% dos 
valores pagos.

Portanto, no caso da impos-
sibilidade de acordo no âmbito 
particular, o Contratante/Consu-
midor possui uma saída legal e 
justa, quando não mais suportar 
o pagamento de parcelas ma-
joradas abusivamente, muitas 
vezes mensal e/ou anualmente, 
para de uma vez por todas, se 
ver desvencilhado de contrato 
de adesão anteriormente cele-
brado, como igualmente, tem 
o direito de receber valor justo 

daquilo que até então desem-
bolsou, a despeito de ofertas 
de ressarcimento de valores 
injustos e muitas vezes, simples-
mente ínfimos.

Deste modo, caso o consu-
midor/contratante não consiga 
êxito na negociação particular 
junto às incorporadoras, para ver 
rescindido o contrato e restituí-
dos de maneira justa, os valores 
pagos, poderá sem sombra de 
dúvidas, munido simplesmente 
do contrato celebrado e parcelas 
pagas, procurar a via judicial, via 
de seu advogado de confiança, 
para ver assegurados seus di-
reitos à rescisão e restituição 
de valores.

Por: LUIS FERNANDO PAU-
LUCCI – ADVOGADO – OAB/SP. 
224.958

CAIO FELIPE BERTOLDI – 
ADVOGADO – OAB/SP. 433.639

Luis Fernando PAULUCCI 
Caio Felipe BERTOLDI 

R$ 7,3 MILHÕES

Fazenda cobra débitos de IPVA de 
9 mil donos de veículos em Rio Preto
A Secretaria da Fazenda 

e Planejamento do Estado de 
São Paulo notificou nesta quar-
ta-feira (23) proprietários de 
9.096 veículos de Rio Preto por 
dividas referentes ao Imposto 
sobre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA).

Os débitos são em relação 
ao exercício de 2019 de veícu-
los com finais de placas 9 e 0 
e também de remanescentes 
de todas as placas dos exercí-
cios de 2015 a 2019. O débito 
total no município totaliza R$ 
7.319.135,34.

Além de Rio Preto, outras 
cidades da região também 
tiveram motoristas notificados 
por irregularidades no IPVA 
dos veículos, com destaques 
para Mirassol (742) e Olímpia 
(656). Um fato interessante é 
que Cedral, com 85 veículos 
notificados, possui uma dívida 
acumulada maior que Uchôa, 
que teve 90 automóveis conta-
bilizados.

A primeira possui uma dívida 
de R$ 66.642,15, contra R$ 
60.805,41da segunda. Consi-
derando apenas as 14 cidades 
na área de abrangência do 
DHoje, são 12.217 automóveis 
com algum tipo débito, com 
o valor total chegando a R$ 
9.719.004,89. No Estado de 
São Paulo são 713.720 veí-
culo com débitos em relação 
ao IPVA, totalizando R$ 556 

milhões.
A Fazenda e Planejamento 

enviará ao domicílio tributário de 
cada proprietário um comunica-
do de lançamento de débitos de 
IPVA. O aviso traz a identificação 
do veículo, os valores do im-
posto, da multa incidente (20% 
do valor devido) e dos juros por 
mora, além de orientações para 
pagamento ou apresentação de 
defesa. O lote de notificações 
reúne 881.481 débitos (cada 
veículo pode ter débito em mais 
de um exercício) que totalizam 
R$ 556.354.586,42.

O contribuinte que receber o 
comunicado de lançamento de 
débito tem 30 dias para efetuar 
o pagamento da dívida ou efe-
tuar sua defesa. O próprio aviso 
traz as orientações necessárias 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Donos de veículos notificados têm 30 dias para 
apresentar defesa ou recolher débito

Cidade Quantidade de veículos notificados Débitos do IPVA 
São José do Rio Preto 9096 R$ 7.319.135,34 
Mirassol  742 R$ 522.860,58 
Olímpia 656 R$ 471.007,72 
Monte Aprazível 291 R$ 283.372,56 
Bady Bassitt 273 R$ 242.447,99 
Guapiaçu 251 R$ 209.560,33 
Tanabi  239 R$ 184.526,96 
Nova Granada  211 R$ 145.666,10 
Potirendaba 148 R$ 108.807,65 
Uchôa  90 R$ 60.805,41 
Cedral  85 R$ 66.642,15 
Mendonça 52 R$ 46.119,43 
Ubarana 48 R$ 33.054,43 
Mirassolândia 35 R$ 24.998,24 
Total:  12217 R$ 9.719.004,89 

    
para a regularização da situação, 
incluindo a localização do Posto 
Fiscal mais próximo do endereço 
do proprietário do veículo.

O pagamento pode ser feito 
pela internet ou nas agências 
da rede bancária credenciada, 
utilizando o serviço de autoaten-
dimento ou nos caixas, bastando 
informar o número do Renavam 
do veículo e o ano do débito do 
IPVA a ser quitado.

O proprietário que não quitar 
o débito ou apresentar defesa 
no prazo terá seu nome inscrito 
na dívida ativa do Estado de 
São Paulo (transferindo a admi-
nistração do débito para a Pro-
curadoria Geral do Estado que 
poderá iniciar o procedimento de 
execução judicial, com aumento 
na multa de 20% para 40%, 

além da incidência de honorários 
advocatícios).

O contribuinte deve regulari-
zar a pendência com o Fisco para 
evitar a inclusão de seu nome 
no Cadastro Informativo de Cré-
ditos não Quitados de Órgãos 
e Entidades Estaduais (CADIN 
Estadual), o que ocorrerá depois 
de 90 dias da data de emissão 
do comunicado de lançamento 
de débitos de IPVA.

Para mais informações, os 
proprietários dos veículos po-
dem entrar em contato com a 
Secretaria da Fazenda pelo canal 
Fale Conosco, no portal.fazen-
da.sp.gov.br ou nos telefones 
do Call-Center 0800-170110 
(chamadas de telefone fixo) e 
(11) 2450-6810 (exclusivo para 
chamadas de celular).

Cláudio LAHOS

ESTIAGEM Racionamento reduz consumo em 
18% mas represa conttinua baixa

Em uma semana de racio-
namento de água em Rio Preto 
o Semae (Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto) 
registrou uma queda de 18% 
no consumo.  Segundo a au-
tarquia, a cidade vinha regis-
trando um gasto médio de 250 
litros de água/dia por pessoa. 
Com a medida, o município 
conseguiu reduzir em cerca de 
45 litros o consumo de água/
dia por pessoa, se aproximan-
do do índice ideal que deveria 
ser de 180 litros a 200 litros.

Desde a última quinta-fei-

ra (17), o abastecimento de 
água tem sido interrompido 
em 18 bairros da cidade, das 
13h às 20h, afetando aproxi-
madamente 180 mil pessoas. 
No último fim de semana, a 
Represa Municipal conseguiu 
recuperar 5 cm no Lago 1, mas 
segue 19,5 cm abaixo do ver-
tedouro. As chuvas dos últimos 
dias foram de apenas 5 mm, 
sendo que a expectativa era de 
que chovesse pelo menos 16 
mm. Desde o dia 28 de junho 
Rio Preto não registra chuvas 
significativas.

Segundo o Semae, os cen-
tros com reservatórios de água 

recuperaram 15% capacidade. 
A média dos níveis dos reser-
vatórios apoiados estava em 
45% e subiu para 60% nesta 
semana. Ainda assim, as orien-
tações da autarquia são para 
que a população utilize água 
com consciência. “As pessoas 
tem de economizar água nesse 
período de seca. Rio Preto não 
pode continuar no ritmo que 
está”, afirmou Jaqueline Reis, 
gerente de Operação e Manu-
tenção de Água do Semae.

De acordo com ela, o racio-
namento é uma intervenção no 
sistema de abastecimento para 
que o Semae consiga distribuir 

de forma igualitária a água que 
está sendo produzida neste 
momento. “A autarquia vai for-
necer água todos os dias para a 
população das 20 horas às 13 
horas. Usando com parcimônia 
não vai faltar”, declarou.

Os bairros impactados pelo 
racionamento são: Boa Vista, 
Alto Rio Preto, Urano, Vila 
Maceno, Vila Diniz, Alto Ale-
gre, Mansur Daud, São Judas, 
Eldorado, Solo Pinheiro, Santo 
Antônio, Redentora, João Pau-
lo, Castelinho, Maria Lúcia, 
Cidade Jardim, São Marcos e 
Higienópolis.

Vinicius LIMA

Represa está 19,5 centimetros abaixo do limite mínimo

Cláudio LAHOS
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Caruaru
Cláudia de Giuli (MDB, foto) disse que vai homenagear 

Mário Soares, o Caruaru, com a denominação do nome de 
uma rua. Caruaru, que morreu em 2012, foi figura popular 
em Rio Preto durante décadas. Pessoa simples, sobrevivia 
ganhando pequenas quantias carregando malas de pessoas 
que desembarcavam na estação ferroviária, época dos trens 
de passageiros. Ele chegou a disputar a eleição para vereador, 
porém, não foi eleito, mas obteve boa votação. Caruaru, na 
sua simplicidade, era politicamente articulado e falava bem. 
A vereadora informou ainda que resgatou o cachorro Peri, 
companheiro de Caruaru. O animal chegou a ser doado, mas 
foi abandonado novamente. “Aí eu fiquei com ele (Peri) até 
o fim”, conta. Justa homenagem ao Caruaru!

Finalizando
A Secretaria da Educação 

está finalizando os estudos 
com o objetivo de retomar 
às aulas presenciais na rede 
municipal de ensino, segun-
do informou a assessoria 
da pasta. As aulas estão 
suspensas desde março 
por causa da pandemia 
provocada pelo coronaví-
rus. As escolas estaduais e 
particulares também estão 
envolvidas. Para retomar as 
aulas, a Secretaria tem de 
embasar em orientação dos 
profissionais da área da saú-
de. O protocolo vai estabe-
lecer medidas de segurança 
para evitar contaminação 
dos profissionais e alunos.

Mordomia
Lucas Redecker (PSDB-RS) apresentou projeto de decreto 

legislativo que extingue a ajuda de custo destinada a compen-
sar as despesas com mudança e transporte de deputados e 
senadores, no início e no final do mandato. A proposta altera 
o decreto que prevê que a ajuda de custo será equivalente ao 
valor de um subsídio mensal, R$ 33,7 mil. “Não é razoável a 
prevalência dessa ajuda de custo aos congressistas eleitos, 
aos reeleitos, bem como os já residentes do Distrito Federal, 
no valor bruto de R$ 33,7 mil”, diz o autor da proposta. Essa 
mordomia nunca deveria ter existido, por isso que a máquina 
pública é um saco sem fundo. O governo ainda quer criar novo 
imposto para bancar as despesas públicas, mas não fala em 
cortar as despesas supérfluas. É o povo que paga…

Arsenal
Os adversários políticos 

de Edinho Araújo (MDB) já 
estão usando ‘arsenal de 
guerra’ para atacá-lo nas 
redes sociais. Pelo andar da 
carruagem, os adversários 
não vão dar trégua ao pre-
feito durante a campanha. O 
emedebista Jair Moretti de-
fendeu recentemente uma 
campanha civilizada, porém, 
os indícios vislumbram que 
os ataques vão ser o foco de 
alguns candidatos. Agora, 
só bater não rende voto, 
afinal, tem de apresentar 
propostas construtivas. Os 
exageros, disse Moretti, 
podem ser reparados pela 
Justiça Eleitoral.

Assistência
O presidente do Patriota, 

Ulisses Ramalho, disse que 
todos os 26 candidatos 
a vereador pelo partido já 
gravaram suas mensagens 
para serem apresentadas no 
programa eleitoral gratuito 
no rádio e na televisão. “Os 
(candidatos) de primeira via-
gem estamos dando maior 
assistência”, conta, acres-
centando que é uma estraté-
gia definida individualmente. 
Ramalho promete colocar o 
bloco na rua a partir de 27 
de setembro, data autori-
zada pela lei para começar 
a campanha eleitoral. Na 
televisão, é a partir do dia 9 
de outubro.

Recuperar
Um grupo de diretores 

da Unesp de Rio Preto es-
teve em São Paulo para 
discutir a recuperação da 
Estação Ecológica localizada 
na área do extinto IPA (Insti-
tuto Penal Agrícola). A área 
foi devastada recentemente 
por um incêndio de grande 
proporção. Para tanto, o de-
putado Itamar Borges (MDB) 
intermediou o encontro dos 
diretores do Ibilce com o 
secretário executivo do Meio 
Ambiente, Eduardo Trani. A 
pasta estadual, portanto, 
deverá assumir a gestão da 
Estação e o Ibilce vai conti-
nuar promovendo pesquisas 
naquela área.

Bloqueia
Por determinação do co-

mitê gestor de enfrentamen-
to ao coronavírus, a Prefei-
tura voltou a bloquear os 
estacionamentos próximos 
as pistas de caminhadas às 
margens da represa. Nos 
fins de tardes grande núme-
ro de pessoas comparecia 
nesses locais para fazer 
caminhadas, criando aglo-
merações. O secretário da 
Saúde, Aldenis Borim, vem 
alertando que as aglomera-
ções são as principais fontes 
de contaminação pelo vírus. 
Rio Preto permanece na fase 
amarela, porém, a popula-
ção precisa colaborar para 
evitar a regressão de fase.

Falta de ação
Organizações da socieda-

de civil criticaram, ontem, a 
falta de ação do governo fe-
deral e dos governos do Mato 
Grosso e de Mato Grosso 
do Sul no combate ao fogo 
no Pantanal, assim como a 
pouca estrutura para o en-
frentamento dos incêndios 
na região. Representantes 
de ONGs, que estão na li-
nha de frente do resgate de 
animais feridos por causa 
das queimadas, afirmaram 
que vão cobrar providências 
das autoridades para que 
se reforce a prevenção. Os 
incêndios afetam principal-
mente répteis, anfíbios e 
pequenos mamíferos.

Caruaru
Cláudia de Giuli (MDB, foto) disse que vai homenagear 

Com aglomerações proibidas 
58ª Expo Rio Preto é 

cancelada pela organização
A Prefeitura de Rio Preto, 

a Secretaria de Agricultura e 
a ACIRP (Associação Comer-
cial e Empresarial de São 
José do Rio Preto) anuncia-
ram nesta quarta-feira (23) 
o cancelamento da 58ª 
edição da EXPO Rio Preto, 
prevista para ser realizada 
em outubro de 2020.

Em nota eles salientam 
que o cancelamento mos-
trou-se imperativo, tendo 
em vista a pandemia de Co-
ronavírus e o consequente 
cancelamento ou adiamento 
da maioria dos eventos do 
setor.

Desde o início da pan-
demia, a Prefeitura de Rio 
Preto e a ACIRP, principal 
parceira na organização da 
EXPO Rio Preto nos últimos 
três anos, mantiveram tra-
tativas na expectativa de 
realizar a 58ª edição do 
evento, considerando levar 
toda sua gama de atrações 
para o ambiente virtual. 
Entretanto, discutiu-se o 
papel da EXPO Rio Preto 
como uma das maiores fei-
ras em número de animais 
presencialmente expostos 
do Brasil. Nesse sentido, as 

grandes associações de cria-
dores de bovinos colocaram 
São José do Rio Preto como 
circuito obrigatório para o 
ranqueamento de suas raças 
durante os julgamentos, ativi-
dade que não possui um pro-
tocolo para realização virtual 
de modo a ser reconhecido 
pelas associações. Por conta 
disso a realização virtual da 
58ª edição não atingiria sua 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

ENCONTRO

Entidades e lojistas discutem 
tráfego e mobilidade no Calçadão

Após anunciar na última 
sexta-feira, dia 18, o plano 
de transformação planejada 
para arborização do Calçadão 
de Rio Preto, o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
e Negócios do Turismo, Jorge 
Luís de Souza, recebeu nesta 
quarta-feira (23) o presidente 
do Sindicato do Comércio 
Varejista de Rio Preto (Sin-
comercio) Ricardo Arroyo, o 
diretor de Comércio da Asso-
ciação Comercial de Rio Preto 
(Acirp) Walter Carrazone, o 
secretário de Trânsito Amaury 
Hernandes, o engenheiro Elton 
Braga do Carmo da secretaria 
de Obras e os comerciantes 
Laura e Marcio Prado e Sérgio 
Parsekian para alinhar o fluxo 
de veículos no local.

No encontro, os lojistas 
propuseram a permanência 
das vias abertas já existentes 
durante todo o dia, com exce-

ção da rua General Glicério que 
seria liberada para o fluxo de 
veículos somente após às 18h.

De acordo com o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Negócios do Turismo, 
Jorge Luís de Souza o projeto 
deve seguir o cronograma e 
a proposta será analisada, já 
que a reivindicação da região 
era um pedido antigo tanto 
dos comerciantes quando dos 
consumidores.

“Sou uma entusiasta quan-
do falamos de Calçadão. Mes-
mo tendo empresas em outros 
bairros e em shoppings, faço 
questão de valorizar a região 
Central. Todos os empenhos 
em transformar nossa região 
em uma área mais acolhedora 
foram muito bem recebidos, 
principalmente nas ações que 
contemplaram os consumido-
res, como as obras de aces-
sibilidade, iluminação e rees-
truturação das vias”, disse a 
empresária Laura Prado.

Da REDAÇÃO

Prefeito veta três 3 projetos alegando ser inconstitucional

Três projetos de vereado-
res que tem como foco ao 
atendimento a pessoas com 
deficiência foram vetados to-
talmente pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB).

O primeiro deles de autoria 
do vereador Fábio Marcondes 
(PL) criava na cidade o progra-
ma “Adote um Playground para 
Crianças com Deficiência”. Na 
justificativa do veto, salienta 
que a criação deste programa 
não precisaria da autorização 
do legislativo – há que existe 
um Adin que libera a prefeitura 
a firmar parcerias com a uti-
lização de bens públicos para 
interesses de “crianças com 
deficiência” para a instalação 
de Prayground, com base “Lei 
empresa amiga da cidade”.

Outro projeto vetado é de 
autoria do vereador Zé da 
Academia (Patriota) que obriga 
os Shoppings Center a dispo-
nibilizarem em suas interiores 
cadeiras de rodas que poderão 

apresentada por um vereador, 
por conta de o assunto invadir 
a gestão dos serviços públicos 
de deve ser feita a cargo exclu-
sivo do Executivo.

E por último o veto ao 
projeto do vereador Jorge 
Menezes (PSD) que obriga a 
rede municipal de ensino a 
fornecer kits de acessibilidade 
aos alunos com deficiência. No 
veto o Executivo salienta que a 
Secretaria de Educação já par-
ticipa da Política Nacional para 
a Educação Especial dentro da 
Educação Inclusiva de 2008 
e recebe material especifico 
para atender as necessidades 
colocadas.

Os vetos devem ir a votação 
dos vereadores nas próximas 
sessões para ser derrubado 
é necessário no mínimo nove 
votos contra o veto do prefeito.

Sérgio SAMPAIO

ser utilizadas pelos clientes. 
Na justificativa do Executivo 
para o veto salienta que a 
proposta é inconstitucional 
por vicio de iniciativa, já que 
a mesma não poderia ser 

Divulgação SMCS

ATENDIMENTO

SEM PÚBLICO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

principal finalidade, que a 
exposição presencial de ani-
mais e julgamento de raças.

Famílias - Ainda foi ava-
liado pelos organizadores 
que o evento tem a tradição 
da presença das famílias no 
Recinto de Exposições duran-
te a realização do evento, as 
atrações culturais, o entrete-
nimento, a praça de alimen-

O projeto de revitalização 
do Calçadão se concentrar 
nos trechos da Rua General 
Glicério, entre a Rua Silva 
Jardim e a Rua Prudente de 
Moraes; Rua Bernardino de 
Campos, entre a Rua Siqueira 
Campos e a Rua Prudente de 
Moraes; Rua Tiradentes, entre 
a Rua General Glicério e a Rua 
Coronel Spínola de Castro; Rua 
Siqueira Campos, entre a Rua 
Voluntários de São Paulo e a 
Rua Coronel Spínola de Castro. 
As obras começaram no fim 

Expo 2020 foi cancelada devido à pandemia do coronavírus

tação, as palestras técnicas 
e os expositores comerciais, 
atividades inviabilizadas em 
virtude de naturais aglomera-
ções proibidas no momento 
de pandemia.

2021 - A 58ª edição da 
EXPO Rio Preto será realizada 
em 2021, presencialmente, 
com todos os atrativos e a 
força da pecuária nacional.

Divulgação

de fevereiro e contemplam 10 
quadras.

Estão sendo realizadas 
obras de manutenção e troca 
das redes de água, esgoto 
e galerias pluviais. Também 
estão sendo instalados 116 
novos postes de iluminação 
para melhorar a segurança do 
local e melhorar o visual do 
calçadão. Os 10 quarteirões 
também receberão novos pi-
sos intertravados. As vias de 
acesso de veículos serão todas 
recapeadas.

Cláudio LAHOS
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ACIOLI TEODORO DE MENEZES, fale-
ceu aos 65 anos de idade. Era separado 
da Sra. Renata Cristina Prado e deixa os 
fi lhos Marcel, Juliana, Priscila e Bruna. Foi 
sepultado no dia 15/09/2020, às 09:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

TILDE POLI DOS SANTOS, faleceu 
aos 83 anos de idade. Era casada com o 
Sr. Joaquim Antonio dos Santos e deixa 
os fi lhos Aparecida, Sueli, Cleide e San-
dra. Foi sepultada no dia 23/09/2020, às 
13:00, saindo seu féretro do velório direto 
para o cemitério municipal de Engenheiro 
Schmidt.

DIRCE BERÇA MARQUES, faleceu aos 
91 anos de idade. Era viúva do Sr. Sebas-
tião de Oliveira Marques e deixa os fi lhos 

  FALECIMENTOS

José, Maria Aparecida, Elizabete e Vera 
Lúcia. Foi sepultada no dia 15/09/2020, 
às 11:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista. 

LUIZ NERY ZUCOLOTO, faleceu aos 
68 anos de idade. Era separado da Sra. 
Heloíza Goulart Blaya e deixa os fi lhos 
Luiz Renan e Rodrigo. Foi sepultado no 
dia 15/09/2020, às 13:30, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para 
o cemitério municipal de Votuporanga.

NEIDE CANO GALISTEU, faleceu 
aos 82 anos de idade. Era viúva do Sr. 
Álvaro Galisteu e deixa os fi lhos Dolores, 
Antonio, Elisabete e Edilene. Foi sepultada 
no dia 15/09/2020, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

10 ANOS

Mãe denuncia estupro coletivo 
de seu filho em Potirendaba

A Polícia Civil de Poti-
rendaba está investigando 
a denúncia de um estupro 
a um menino de 10 anos, 
feita pelo Conselho Tute-
lar após a mãe procurar 
atendimento e contar que 
a criança foi roubada e vio-
lentada por adolescentes.

Uma representante do 
órgão e a mãe foram até a 
delegacia e relataram que 
o menino vendeu tapiocas 
e salgados na cidade du-
rante três meses. No dia 
27 de agosto, a criança 
chegou em casa choran-
do, sem dinheiro e sem as 
tapiocas.

À mãe, a vítima contou 
que alguns meninos pega-
ram o dinheiro e comeram 

os produtos. Depois, a mãe 
começou a notar que o filho 
apresentava mudança em 
seu comportamento, pas-
sando a se tornar agressivo 
a acordando de madrugada 
chorando.

A mãe voltou a conver-
sar com o filho questionan-
do o que havia acontecido, 
neste momento, então, o 
menino contou que estava 
sendo estuprado por três 
meninos, que cometiam 
o crime a mando de um 
adulto e dois jovens.

Segundo o que a mãe 
contou à polícia, o filho 
foi obrigado a ir, em três 
ocasiões, em um contêiner 
de uma construção, onde o 
adulto e os jovens ameaça-
vam o menino, enquanto 
os menores o estupravam. 
Segundo o menino, o gru-

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

po falava que mataria sua 
irmã menor caso contasse 
a alguém.

A vítima disse ainda que, 
muitas vezes, ficava desa-
cordado porque os agres-
sores aplicavam um golpe 
mata-leão nele e, quando 
acordava, estava sem rou-
pa, sem o dinheiro e os 
salgados.

A Polícia Civil da cidade 
investiga o caso para apurar 
a autoria do crime. A vítima 
indicou quem seriam os 
agressores, inclusive, um 
mora perto de sua casa.

Polícia vai investigar o 
caso; vítima apontou 
alguns suspeitos, 
incluindo um vizinho 
de sua residência

Cláudio LAHOS

CRIMINALIDADE

Rio Preto registra dez 
furtos e dois roubos em 24h

Nas últimas 24 horas, entre 
terça e esta quarta-feira pela 
manhã, foram registrados 10 
furtos e dois roubos, em Rio 
Preto. Duas pessoas foram 
presas pela Polícia Militar. Um 
deles sum pintor acusado de 
furtar 35 litros de etanol e dois 
litros de óleo diesel.

Em outro caso um jovem  
de 25 anos foi detido por um 
popular que passava de carro 
quando viu o ladrão correndo 
com o celular que havia aca-
bado de furtar de um idoso, de 
62 anos. Antes de ser levado à 
Central de Flagrantes, o ladrão 
foi encaminhado à Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
Tangará porque estava ferido e 
disse que havia sido agredido 
por populares.

Bicicleta

Um jovem de 21 anos foi 
preso suspeito de furtar uma 
bicicleta dentro do condomínio 
Parque da Liberdade. A síndica 
barrou o suspeito, que tentava 
sair com do condomínio. Ela 
acionou a PM e contou que 
vários furtos de bicicleta têm 
ocorrido no local.

O suspeito alegou ser o 

dono e disse que havia com-
prado pelo valor de R$ 150. 
No entanto, a verdadeira pro-
prietária da bicicleta foi até 
a portaria e reconheceu sua 
bicicleta, furtada da garagem 
da casa. O jovem foi encami-
nhado à delegacia e permane-
ceu preso.

Substância 
química

Tatiana PIRES

O proprietário de uma ofici-
na, localizada no Jardim Anice, 
procurou a Polícia Civil para 
denunciar que um ex-funcio-
nário teria furtado 5 litros de 
ácido muriático, substância 
química usada para desen-
ferrujar peças. Ele disse que 
as imagens de segurança da 
empresa mostram o crime e 
foi orientado a apresentá-las 
no 3º Distrito Policial, que 
investigará o caso.

Casos foram registrados pelo Plantão Policial

Cláudio LAHOS

MIRASSOLÂNDIA

Macaco é resgatado de 
cativeiro amarrado em corrente

A Polícia Ambiental res-
gatou um macaco prego 
mantido em cativeiro, em 
uma casa em Mirassolândia. 
O flagrante ocorreu nesta 
terça-feira (22).

Os policiais chegaram até 
o local após receberem uma 
denuncia. O animal foi encon-

trado preso por uma corrente 
amarrada a uma árvore no 
quintal da residência. Ques-
tionado sobre a autorização 
para manutenção do animal 
em cativeiro, o dono do imó-
vel disse que não possuía a 
documentação.

Ele foi autuado adminis-
trativamente e responderá 
pelo crime em liberdade.

Tatiana PIRES O animal foi apreendido 
e encaminhado ao zoológi-
co de Rio Preto, onde será 
examinado por um médico 
veterinário.

A Polícia Ambiental adver-
te que manter em cativeiro 
espécies da fauna silvestre 
constitui infração administra-
tiva, sujeita a multa e crime 
ambiental.

Macaco-prego foi resgatado em Mirassolândia pela Polícia Ambiental

Divulgação

SEGURANÇA

Bombeiros panfletam Semana do Trânsito
Até sexta-feira (25), o Cor-

po de Bombeiros de Rio Preto 
realiza uma campanha edu-
cativa voltada à prevenção de 
acidentes de trânsito. A ação 
é realizada em virtude da Se-
mana Nacional do Trânsito, co-
memorada anualmente entre 
os dias 18 e 25 de setembro.

Panfletos foram distribuídos 
na região central da cidade, 
nesta terça-feira (22), com  
dicas essenciais à segurança 
no trânsito e indicando ações 
comportamentais esperadas 
para garantia da segurança 
viária e eventualmente, na 
preservação das vidas.

Durante o período da cam-
panha, as ações, em todo 
o país, são realizadas pelos 
órgãos do Sistema Nacional 
de Trânsito com o objetivo de 
conscientizar todos os envol-
vidos, sejam eles motoristas, 
passageiros, motociclistas, ci-
clistas ou pedestres. Tem sido 
verificado um elevado número 
de acidentes envolvendo mo-
tocicletas e bicicletas.

Tatiana PIRES

Bombeiros vão estar em ruas da cidade nesta semana

Cláudio LAHOS
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Com o aumento do sobrepeso e da obesidade entre 
a população feminina, muitas mulheres têm recebido 
o diagnóstico de Lipedema quando apresentam in-
chaço nas pernas. Apesar de o aumento recente no 
reconhecimento do Lipedema entre o público leigo, 
em grande parte devido à proliferação de conteúdos 
nas mídias sociais sobre o assunto, o Lipedema re-
presenta uma doença ainda pouco conhecida, mal 
diagnosticada e tratada de maneira insuficiente.

O Lipedema caracteriza-se pela deposição anor-
mal de gordura nos glúteos e nas pernas e pode ser 
acompanhado de edema. Tecnicamente, ocorre o 
acúmulo desproporcional de gordura nas extremidades 
inferiores, geralmente acompanhado por edema nos 
membros quando a pessoa fica em pé e por dores 
nas pernas. O comprometimento estético, o descon-
forto progressivo e a desfiguração são imperativos 
nas pacientes portadoras da doença, resultando em 
sofrimento psicológico e físico.

Estima-se que até 50% dos pacientes com Lipe-
dema também estão em sobrepeso ou são obesos, 
o que pode dificultar o diagnóstico. A desproporção 
da distribuição da gordura típica do Lipedema pode 
ser facilmente confundida com a desproporção gine-
coide ou a obesidade em forma de pera. Entretanto, 
Lipedema não é sinônimo de obesidade. 

Algumas diferenças entre estas duas entidades 
clínicas auxiliam no diagnóstico clínico do Lipedema. 
Quanto ao gênero, enquanto a obesidade pode aco-
meter tanto homens quanto mulheres, o Lipedema 
ocorre quase que exclusivamente nas mulheres. 
Quanto à localização do depósito de tecido adiposo, 
na obesidade observa-se acúmulo de gordura em 
todo o corpo, enquanto no Lipedema os depósitos 
mais comumente ocorrem nos quadris, nas nádegas 
e nas pernas. No Lipedema, as áreas afetadas são 
dolorosas, sensíveis e suscetíveis a hematomas e 
equimoses.

O diagnóstico do Lipedema é clínico e ainda não 
temos à disposição exames de imagem específicos 
para sua investigação detalhada. O tratamento do 
Lipedema almeja aliviar os sintomas e melhorar a 
qualidade de vida do paciente, diminuir a progressão 
da doença e prevenir as complicações. Dentro do 
planejamento terapêutico, quatro terapias principais 
devem ser combinadas para minimizar os sintomas 
clínicos do Lipedema:

1 - Drenagem linfática manual, com terapia com-
pressiva, exercícios e cuidados com a pele;

2 - Dieta e atividade física;

3 - Tratamento cirúrgico com lipoaspiração;

4 - Suporte psicológico quando necessário.
No meu site (www.drsthefanovascular.com.br) você 

encontrará mais informações sobre Lipedema e suas 
formas de tratamento.

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

Lipedema, uma doença 
ainda pouco conhecida

VIDAS SALVAS

Maria Fernanda e os pais agradecem a doação de órgãos nas redes sociais

HB registra alta de 12% na doação de 
órgãos este ano; média nacional caiu

“Gostaria de agradecer a 
família que fez a doação do 
coração para mim. E se você 
quiser ser um doador de ór-
gãos, converse com a sua fa-
mília. Você pode salvar vidas”, 
o recado é da pequena Maria 
Fernanda Francisco, 11 anos, 
em um vídeo publicado no 
Instagram do Hospital de Base.

A menina, que em abril 
tinha sido diagnosticada com 
cardiomiopatia restritiva (do-
ença que faz com que as 
paredes do coração fiquem 
rígidas, restringindo o coração 
de estender-se e encher-se de 
sangue adequadamente), fez 
o transplante de coração no 
dia 2 de junho deste ano, no 
HCM (Hospital da Criança e 
Maternidade).

Ela foi uma das pacientes 
beneficiadas com o gesto de 
amor ao próximo de familiares 
de pessoas que tiveram morte 
encefálica constatada. Desde 
a criação do OPO (da Organi-
zação de Procura de Órgãos), 
do HB, em 1997, foram 3,8 
mil órgãos e tecidos.

A doação de órgãos é um 
ato de solidariedade que vem 
crescendo ao longo desses 23 
anos de existência da Lei n° 
9.434/1997, que rege a doação 
de órgãos no país. Prova disso, 
são os índices de aceitação 
das famílias que autorizam a 
doação: o HB comemora a cam-
panha do Setembro Verde (que 
visa sensibilizar a sociedade 
sobre a importância da doação 
de órgãos), com aumento de 

Tatiana PIRES 
redacao@dhoje.com.br
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CoronaVac é segura, diz governador

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(23) os resultados de uma 
pesquisa com 50.027 volun-
tários na China sobre a vacina 
CoronaVac, desenvolvida pelo 
Instituto Butantan em parce-
ria com a farmacêutica chine-

vam que a Coronavac tem um 
excelente perfil de segurança 
e comprovam também a 
manifestação feita pela Or-
ganização Mundial de Saúde 
há duas semanas indicando 
a Coronavac como uma das 
oito mais promissoras vaci-
nas em desenvolvimento no 
seu estágio final em todo o 
mundo”, afirmou Doria.

Começaram na China os 
testes em crianças e idosos. 
Entre as pessoas com mais 
de 60 anos, a vacina foi apli-
cada em 422 voluntários e os 
resultados apontaram 97% 
de eficácia. Os estudos em 
crianças têm 552 voluntários 
de 3 a 17 anos.

“Estamos muito otimistas 
com os resultados que a 
Coronavac apresentou até o 
momento. Isso mostra que o 
Butantan e a Sinovac estão 
no caminho certo para a 
produção de um imunizante 
contra o coronavírus”, escla-
receu o Diretor do Instituto 

Vinicius LIMA

Butantan, Dimas Covas.
Os estudos clínicos estão 

sendo realizados no Brasil 
desde o dia 21 de julho e 
são acompanhados por 12 
Centros de Pesquisa distri-
buídos por 5 estados. Um 
destes centros é a Famerp de 
São José do Rio Preto, que 
já aplicou doses em mais de 
150 voluntários. O objetivo é 
vacinar 450 voluntários até o 
final deste mês de setembro. 
De acordo com os pesquisa-
dores, os voluntários serão 
acompanhados pelo período 
de dois anos. Até o momen-
to, nenhum deles relatou 
sintomas característicos da 
Covid-19 ou apresentou efei-
tos colaterais.

Até dezembro o Instituto 
Butantan receberá 46 mi-
lhões de doses da Coronavac, 
sendo 6 milhões de doses 
da vacina já prontas para 
aplicação. Outras 15 milhões 
de doses devem chegar até 
fevereiro de 2021.

Divulgação

VACINA 
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PANDEMIA

Rio Preto chega a 
580 mortes por Covid

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto confirmou mais 
oito óbitos por Covid-19 
nesta quarta-feira (23). Com 
isso, o município chegou a 
marca de 580 mortes desde 
o início da pandemia. A taxa 
de letalidade é de 2,7% e 
o coeficiente de incidência 
está em 4.561 casos par 
cada 100 mil habitantes.

A cidade ainda registrou 
257 novos casos de coro-
navírus, sendo 53 por teste 
sorológico (infecção antiga) 
e 204 por RT-PCR (infec-
ção recente). No total são 
20.995 casos, sendo 2.190 

em profissionais da saúde. 
O número de pacientes re-
cuperados da doença é de 
18.412. Já foram atendidas 
85.511 pessoas e 76.436 
testes realizados.

Rio Preto também conta-
biliza 2.257 casos acumu-
lados de casos de síndrome 
respiratória aguda grave 
(SRAG). São 274 interna-
ções, sendo 106 por UTI e 
168 enfermaria. A última 
atualização do Seade (Sis-
tema Estadual de Análise de 
Dados e Estatísticas) mostra 
uma taxa de ocupação dos 
leitos de UTI na região de 
57,5% e de 47,6% na en-
fermaria.

Vinicius LIMA

12,8%, quando comparados os 
períodos de janeiro a agosto de 
2019 e o mesmo período de 
2020. Já a média nacional, neste 
mesmo período, reduziu 6,5%.

O resultado positivo, mesmo 
em tempos de pandemia, vem 
de um trabalho de anos que a 
OPO faz com 17 hospitais de Rio 
Preto e região, treinando uma 
equipe, em cada um deles, para 
fazer abordagem familiar.

O médico nefrologista João 

Fernando Picollo, coordenador 
da OPO do HB destaca dois 
pontos que contribuem para 
o resultado. “Em primeiro lu-
gar temos o sentimento de 
solidariedade das famílias que 
num momento de dor têm a 
compreensão de entender o 
que é a morte encefálica. Essa 
decisão é a mais importante. 
Cada vez menos temos recusa 
da doação. E outro ponto é o 
fato de termos em nossa região 

profissionais capacitados para a 
atuação, desde a identificação 
do quadro de morte encefálica 
até a abordagem em conversar 
com os familiares, ao entender 
o luto, realizar o acolhimento e 
esclarecer as dúvidas”.

A equipe do OPO é formada 
por 80 profissionais envolvidos 
na captação de órgãos e teci-
dos, entre médicos, enfermei-
ros, psicólogos e assistentes 
sociais.

Dados foram confirmados pela Secretaria de Saúde

CoronaVac já foi testada em mais de 50 mil voluntários

Divulgação

sa Sinovac Life Science. Do 
total de voluntários, 94,7% 
não tiveram nenhuma reação 
adversa. Outros 5,36% senti-
ram efeitos adversos de grau 
baixo, como dor no local da 
aplicação, febre moderada e 
perda de apetite.

“Esses resultados compro-
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SÓ QUEM CARREGA O PRÓPRIO BALDE, SABE O VALOR DE CADA GOTA DÁGUA. 
Sorria, beba muita água e seja feliz!FÁBIO VESCOVI, empre-

sário, ficou noivo da jovem 
Beth Santos, neste começo de 
primavera.  Muitas felicidades 
e parabéns!

 SEMPRE ELEGANTE, Nei-
de Guareschi, esposa do em-
presário e pecuarista Osmair 
Guareschi, festejou idade nova 
com um jantar para os íntimos 
de sua família no começo da 
semana.

LELO FREITAS, fotógrafo, 
transferiu residência para a 
cidade maravilhosa, Rio de Ja-
neiro, após anos residindo em 
Rio Preto. Ele foi convidado 
para trabalhar em uma agên-
cia de publicidade. Que legal!

ANDRÉ DIEGO, cantor, 
realiza Live nesta quinta-feira, 
a partir das 20 horas, em prol 
a APAE de Rio Preto, com 
transmissão Youtube.

CESAR VESSANI, presi-
dente da associação dos En-
genheiros, Arquitetos e Agrô-
nomos, junto com o CREA, 
convida para discutir os desa-
fi os e os novos caminhos da 
engenharia civil por meio de 
palestras que estão aconte-
cendo e transmitidas exclusi-
vamente online, dentro do 1º 
Seminário de Engenharia Civil, 
que termina amanhã.   

DIA DO REENCONTRO 
chegou!! O empresário da 
noite, João Vitor Ferreira Sou-
za manda avisar que o PINÓ 
4002 Bar está em funciona-
mento provisório de quarta a 
sábado, das 18h às 22 horas. 
Reservas: 997139048.

PAULO BOTTURA Filho e 
Lidiani foram agradecer com 
muita fé, visitando o Santuário 
Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida, durante a semana 
em Aparecida do Norte.

 

GUSTTAVO LIMA, cantor, 

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

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)

É bom saber
O ex-ministro Aloysio Nunes 
Ferreira, participou ontem do 
lançamento virtual do livro 
Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais: ensaios e 
controvérsias. O rio-pretense 
escreveu um dos ensaios e 
foi um dos articuladores da 
tramitação da lei no Congresso.

DiáriodoBob
Foi dada a largada. O partido com a menor chapa para o 

Legislativo é o PCO, com apenas uma candidata, apoiando Car-
los Alexandre para prefeito. Rio Preto terá 402 candidatos em 
busca de uma das 17 cadeiras da Câmara Municipal. Destes, 
201 (exatamente metade) apoiarão o prefeito Edinho Araújo à 
reeleição. Fora do jogo. Cinco partidos não lançaram postulantes 
ao cargo de vereador na cidade: Avante, Rede, PROS, PV e PMN. 
Palavras ao vento. Causou muita estranheza quando Denilson 
Marzochi, um crítico do João Dória, se dispôs a ser pré-candidato 
a prefeito pelo PSDB, que é o partido do governador. Aquela sua 
conversinha marota de que suas críticas eram a Edinho e não a 
Doria não enganaram nem a Vovó Nana. Depois que ele perdeu o 
posto durante a visita de Doria à cidade, Denilson saiu do partido 
atirando. Ficou pior a emenda que o soneto. Percebe-se que 
as críticas do empresário mudam com bater do vento e o rufar 
dos tambores. Cartão de visita. Marcos Casale, pré-candidato 
a prefeito pelo PSL, diz que representa a ideologia bolsonarista. 
Paulo Bassan, do PRTB, diz que ele é que tem contato com o 
presidente. Coronel Helena diz que conta com o apoio do grupo 
liderado por Bolsonaro. Certamente, para não causar melindres, 
Jair não deverá dar um pio, sob o risco de dar um fora. Eduardo, 
o chamado zero- três, já falou que seu pai não deve participar 
diretamente de nenhuma campanha. Direita, volver! Se a direita 
bolsonarista está em cacos, a esquerda não tem melhor sorte. 
Os três partidos predominantes (PT, PSol e PC do B) até disseram 
que queriam uma colisão, mas faltou afinar a conversa. Saiu 
cada um para o lado. Essa intransigência custará caro, todos 
sabem, mas preferem perder do que ceder a vitória. Itamar não 
para. O deputado começou a semana visitando a Braile Biomé-
dica, onde foi recebido pela presidente da empresa, Patrícia 
Braile. Comprometeu-se em trabalhar para manter a isenção 
de ICMS para empresas do setor. Itamar já levou o pleito para 
o vice-governador Rodrigo Garcia. Podem respirar. Quase 90% 
dos contaminados pela Covid-19 em Rio Preto já estão curados. 
São 18.412 pessoas que não transmitem mais a doença. Aleluia! 
Ponto e basta!

Chieko Aoki
A fundadora e presidente da Rede de Hotéis Blue Tree, Chieko 
Aoki, compartilhou sua história empreendedora com as filiadas ao 
LIDE Mulher Noroeste Paulista, quarta-feira, durante Mentoring. 
Uma das mulheres mais influentes do país, Chieko é formada em 
direito pela USP, fez cursos em administração na Universidade 
de Sofia, em Tóquio, e de administração hoteleira na Cornell 
University, nos Estados Unidos.

Herick Bruno e Camila Barbosa Moraes 
com o fi lho Benjamin em clima de  

divertimento no Condomímio Village 
Dahma 3, em Mirassol. É só alegria 
para os avós, Adão Moraes e Laine 

Klinke, Gilberto e Rute Barbosa

Eleição municipal
Teremos uma eleição menos espalhafatosa. A sola do sapato, 
neste pleito, será mais importante que santinho, cartaz, brindes. 
O eleitor desconfia até das melhores intenções. E não adianta o 
candidato garantir em cartório o cumprimento de seu programa 
de governo. Vai ter muito candidato fazendo isso. O eleitor quer 
olhar para o candidato e tentar ver nele um signo de confiança. 
Apesar da tendência crescente do populismo caboclo.

Neide Guareschi, sempre elegante, foi a 
aniversariante de segunda-feira, dia 21. 

Parabéns! 

Mini férias 
merecidas
O médico Oftalmologista Rafael 
Delsin agendou de 02 a 04 de 
outubro, um final de semana 
merecido, leva a esposa Paola 
Fabretti e a filhota Sofia para 
relax total e muito divertimento 
no Santa Clara Eco Resort, em 
Dourado.   

Solário Sunset
A Solário Piscinas em parceria 
com seus franqueados traz 
para toda região de Rio Preto, 
a Live Show Solário Sunset, 
com a dupla romântica Gian & 
Giovani no próximo dia 10 de 
outubro, a partir das 16h30, 
com cenário incrível pelo canal 
Youtube, Gianigiovani oficial.  
Doe e concorra a 1 piscina.

henriforne@gmail.com

Chieko Aoki 1
Depois de trabalhar em diversos lugares do mundo como Estados 
Unidos, Ásia e Europa, como presidente da rede Caesar Park 
e como vice chairman da Westin, a mais antiga rede hoteleira 
dos Estados Unidos, Chieko fundou a Rede de Hotéis Blue Tree. 
Chieko é um grande exemplo e uma inspiração para mulheres 
empreendedoras, diz Mariane Spotti, presidente do LIDE Mulher 
Noroeste Paulista.

Heveicultura 
Paulista
Malásia, Cingapura e França. 
Estes são apenas alguns dos 
países que estarão presentes 
na 12ª edição do Ciclo de 
Palestras sobre a Heveicultura 
Paul ista,  promovido pela 
Apabor, marcada para os dias 
25, 26 e 27 de novembro, em 
transmissão online.

Alegria em dobro
Nilton Cesar Borges, colunista 
social de Barretos, manda avisar 
que para garantir a saúde e a 
segurança em primeiro lugar, 
adiou sua Feijoada Samaúma 
para o dia 24 de julho de 2021. 
A alegria vai ser em dobro, em 
um maravilhoso espaço no 
Parque do Peão de Boiadeiro 
de Barretos.

Corrida de São 
Silvestre
A Corrida Internacional de São 
Silvestre, uma das provas de 
atletismo mais tradicionais do 
Pais, foi adiada para 11 de 
julho de 2021, informaram 
os organizadores. A mudança 
na data se deve à pandemia 
Covid-19. Assim, o próximo ano 
terá duas edições da corrida a 
primeiro adiamento da história 
de 95 anos da corrida.  
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
PE nº 476/2019 – PROC. nº 14.028/2019 – CONTRATO: 
PRE/0360/19 - Objeto: Aquisição de veículo zero quilometro 
para uso da Secretaria Municipal de Cultura - CONTRATA-
DA: LM VITTÓRIA IMPLEMENTAÇÕES E LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS EIRELI ME - CNPJ 29.513.594/0001-16. DES-
PACHO: Considerando os fatos narrados no Procedimento 
Administrativo indicando o descumprimento contratual, por 
parte da contratada, sem justo motivo;  Considerando que 
foi garantido a contratada o direito ao contraditório e a ampla 
defesa, conforme registros constantes do processo e a 
empresa apresentou em sua defesa argumentos que não lhe 
aproveitam; Considerando os princípios da legalidade e da 
moralidade administrativa; Considerando o r. Parecer da Pro-
curadoria Geral do Município-PGM; DECIDO, 1- Rescindir 
de forma unilateral, com fulcro nos artigos 78, I e 79, I am-
bos da Lei Federal nº 8666/93, o Contrato nº PRE/0360/19 
fi rmado no dia 01/10/2019 com a empresa LM VITTÓRIA IM-
PLEMENTAÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME; 
2- Aplicar à empresa LM VITTÓRIA IMPLEMENTAÇÕES 
E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME a  penalidade de 
multa no valor de R$ 24.299,70 (vinte e quatro mil, duzentos 
e noventa e nove reais e setenta centavos) o que equivale 
a 30% (trinta por cento) do valor da obrigação não cumprida 
(Empenho nº 21554/2019 no valor de R$ 80.999,00), nos 
termos do Inciso V do item 6.2 da Clausula Sexta do Contra-
to PRE/0360/19; 3- Suspender, nos termos do Art. 7º da Lei 
Federal nº 10.520/2002, o direito da empresa LM VITTÓRIA 
IMPLEMENTAÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 
ME em licitar e contratar com esta Administração pelo prazo 
de 3 (três) anos. Publique-se. As formalidades legais. Valdeci 
Pedro Ganga - Secretário Municipal de Cultura
COMUNICADO
 NOTIFICAÇÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 36/2020 – ATA/00274/2020 
– PROCESSO 1.347/2020
Objeto: Aquisição de materiais elétricos.
Prezado Senhor: Considerando que consta em aberto o 
pedido 3795/2020, cujo prazo de entrega expirou. Consi-
derando que o atraso no fornecimento causa transtornos à 
rotina administrativa. Fica o representante legal de empresa 
ELETROTUDO COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI, NOTIFICA-
DO para que proceda a regularização da entrega do produto, 
de forma imediata, sob pena de aplicação das penalidades 
cabíveis. Assim, fi ca concedido o prazo de 05 dias úteis, 
contados da publicação nos termos do artigo 110 da lei 
8.666/93, fi cando na inércia, sujeita as penalidades contra-
tuais que pode, inclusive, culminar na rescisão unilateral do 
contato. Publique-se, LUÍS ROBERTO THIESI - Secretário 
M. Administração.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 68/2020 – PROCESSO 
1858/2020
Objeto: Óleo Lubrifi cante 10W40 Semi Sintético API SN
Prezado: Considerando que consta em aberto o pedido 
nº 4366/2020, cujo prazo de entrega se expirou, tendo a 
empresa realizado a entrega que não atendeu às especi-
fi cações do produto. Considerando que o atraso no forne-
cimento causa transtornos a rotina administrativa; Fica o 
representante legal da empresa CANEDO DISTRIBUIDORA 
DE LUBRIFICANTES LTDA.-ME., NOTIFICADO, a regulari-
zar a entrega dos produtos, de forma imediata, sob pena de 
aplicação das penalidades cabíveis. Assim, fi ca concedido o 
prazo de 05 dias úteis, contados da publicação nos termos 
do artigo 110 da lei 8.666/93, fi cando na inércia, sujeita as 
penalidades contratuais que pode, inclusive, culminar na 
rescisão unilateral do contato. Publique-se, LUÍS ROBERTO 
THIESI - Secretário M. Administração.
DESPACHO 
Despacho Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de licitação nº 53/20
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo – EMURB
Objeto: Prestação de serviço de auxiliar durante a realização 
de obra de reforma do Mercado Municipal, visando o apoio 
da movimentação e deslocamento de infraestrutura de per-
missionário e reforço de vigilância no local. Fundamento: Art. 
24, VIII,  da L.F 8.666/93. SMAA. Antonio Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0723/20
CONTRATADA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 30 – R$0,140 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0724/20
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valores Unitários – Item 01 – R$9,780; Item 
14 – R$0,660 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 280/2020
ATA Nº 0726/20
CONTRATADA: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO 
LONDRINENSE LTDA
OBJETO: Fornecimento de câmaras de vacina – Valor Uni-
tário – Item 02 – R$7.190,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 166268/2020
CONTRATO Nº: DPL/0060/20
CONTRATADA: CARLA VANESSA FLORA DOS SANTOS 
33175401848.
OBJETO: Prestação de serviços de monitoramento de sis-
temas de alarme e câmeras em comodato – SMSG – Ulis-
ses R. Almeida - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$8.040,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO E RETIFICAÇÃO DO EDITAL
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 359/2020 – Processo n.º 
13.070/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de avental para 
combate ao covid-19. Secretaria Municipal de Saúde.
IMPUGNANTE: JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA
Declaro a impugnação procedente. O edital retifi cado está 
disponibilizado no Portal de Compras. Fica redesignada a 
data para o processamento do pregão para ocorrer no dia 
01/10/2020, às 08:30hs. O inteiro teor da decisão encontra-
-se no ‘Portal de Compras’. Mariana Correa Pedroso Fernan-
des – Pregoeira
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REFORMA/READEQUAÇÃO DO CENTRO 
COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCMITT 
(RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 351) – SEC. MUN. 
OBRAS. Informamos que foram disponibilizados esclareci-
mentos relativos a este procedimento licitatório no seguinte 
endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action   e fi ca, desde já, fazendo parte integrante do 
instrumento convocatório, sendo válido para todos os efeitos 
legais o documento original encartado nos autos, a disposi-
ção dos interessados
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº  
315/2020 – PROCESSO Nº 12.770/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Em razão 
da ausência da comunicação da retomada da sessão no 
Fórum do Sistema Portal de Compras, fi ca redesignada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 25/09/2020 às 15:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
306/2020 – PROCESSO Nº 12.699/2020 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
postos de serviços terceirizados de eletricista, encanador, 
jardineiro, pintor, pedreiro, serralheiro, serviços gerais e tra-
balhos de manutenção de edifi cações. Secretaria Municipal 
de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 28/09/2020 às 09:30hs para 
continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
– Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. MONICA I E 
CEBOLINHA (AVENIDA ARNALDO AFFINI, 262, JD. BELO 
HORIZONTE) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. A Comissão Mu-
nicipal de Licitações acolhe integralmente o parecer técnico 
da Secretaria Municipal de Educação, que é utilizado como 
razões de decidir e passa a fazer parte integrante deste 
julgamento, e declara habilitadas a prosseguir no certame as 
empresas: CONSTRUTORA RIO OBRAS COMÉRCIO DE 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI; ALEX HENRI-
QUE CRUZ EIRELI – EPP; KM & M ENGENHARIA PRO-
JETO E CONSTRUÇÃO LTDA ME; ELIPSE PROJETOS 
E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP; COMERCIAL PRADELA 
LTDA; CONSTRUTORA POLACHINI LTDA; CONHIDRO 
CONSTRUÇÃO EIRELI EPP e MADRI ISKI CONSTRU-
ÇÕES EIRELI. Decorrido o prazo recursal ”in albis” fi ca 
designado o dia 02/OUTUBRO/2020 às 08:30 hs., para a 
sessão de abertura da proposta fi nanceira. O inteiro teor 
desta decisão se acha encartada nos autos do processo a 
disposição dos interessados.  Publique-se para ciência. 
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° 378/2020, PROCESSO 13.171/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de marmitex para todos os 
Centros de Atenção Psicossocial e Ciaps. Secretaria Muni-
cipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 07/10/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

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

PORTARIA N.º 34.512 DE 18 DE SETEMBRO DE 2020

EXONERA, a pedido, WALDIR DORTA DOS SANTOS, do 
Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL – CA.102.3, 
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, lotado no GABI-
NETE DO PREFEITO, nomeado pela Portaria n.º 27.949 de 
04 de janeiro de 2017, surtindo os efeitos desta a partir de 
21 de setembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.515 DE 18 DE SETEMBRO DE 2020
AUTORIZA, o Secretário Municipal de Cultura do Município 
de São José do Rio Preto, Sr. VALDECI PEDRO GANGA, 
que detém a competência conjunta com o Secretário Muni-
cipal da Fazenda para movimentação fi nanceira do Fundo 
Municipal de Cultura de São José do Rio Preto e, na au-
sência do Secretário da pasta da Cultura, independente de 
comunicação formal às instituições fi nanceiras, o servidor 
JORGE LUIS VERMELHO MORO, Assessor Especial, a 
responsabilidade pela assinatura de documentos de aber-
tura e encerramento de contas correntes, cheques emitidos 
para pagamento a terceiros e a realizar movimentação 
fi nanceira junto aos Bancos, inclusive por meios eletrônicos. 
OUTROSSIM, as assinaturas deverão ocorrer em conjunto 
com o Secretário da Fazenda do Município de São José do 
Rio Preto, Sr. ANGELO BEVILACQUA NETO e, na ausência 
deste, a servidora ROSANGELA APARECIDA JUSTO, Chefe 
do Departamento de Controle Financeiro.
PORTARIA N.º 34.516 DE 18 DE SETEMBRO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) ERICA 
SALOMAO AIDAR, Técnico em Farmácia, lotado(a) na Se-
cretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei 
Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 21 
de setembro de 2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.694
DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.

Prorroga o prazo do auxílio emergencial da ação “Rio Preto 
sem Fome”, previsto no artigo 2º do Decreto nº 18.589, de 
17 de abril de 2020, prorrogado pelo Decreto nº 18.640, de 
22 de julho de 2020, e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
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Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município;
Considerando a manutenção do Decreto Municipal nº 18.571 
de 24 de março de 2020 que reconhece estado de calami-
dade pública no município de São José do Rio Preto, decor-
rente da pandemia do Coronavírus (COVID-19) e estabelece 
medidas e enfrentamento;
Considerando o mapeamento realizado pela Secretaria de 
Assistência Social de famílias em situação de vulnerabilida-
de, especifi camente em pobreza e extrema pobreza, que de-
pendem de ações do poder público para a garantia do direito 
humano à alimentação adequada e minimizar os efeitos do 
Coronavírus (COVID-19) na saúde pública;
Considerando a análise da Secretaria de Assistência Social 
que identifi cou desde o início da pandemia aumento sig-
nifi cativo no número de famílias que buscam atendimento 
nos CRAS, que não se enquadram na situação de extrema 
pobreza, mas que entraram em condição de vulnerabilidade 
de renda em virtude do impacto econômico causado pelo 
fechamento de empresas e postos de trabalho, retração das 
atividades autônomas, situação muito comum identifi cada 
nas pessoas que buscam auxílio, além do próprio isolamento 
social;
Considerando o levantamento realizado por técnicos da 
Secretaria de Assistência Social identifi cando alteração no 
perfi l do público que entrou em situação de insegurança ali-
mentar em virtude da pandemia do Coronavírus (COVID-19), 
criando uma demanda reprimida de famílias em situação de 
insegurança alimentar que foram atendidas pelos CRAS e, 
entretanto, não se enquadram nos critérios estabelecidos no 
Decreto nº 18.589, de 17 de abril de 2020 para recebimento 
das cestas básicas;
Considerando a possibilidade de mais famílias buscarem 
atendimento nos CRAS nos próximos meses para solicitação 
de cestas básicas, em decorrência da diminuição do valor do 
Auxílio Emergencial do Governo Federal;
Considerando a lenta retomada da economia e as incertezas 
quanto a volta à normalidade e estabilidade fi nanceira de 
inúmeras famílias.
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica prorrogado o prazo do auxílio emergencial da 
ação “Rio Preto sem Fome”, previsto no artigo 2º do Decreto 
nº 18.589, de 17 de abril de 2020, prorrogado pelo Decreto 
nº 18.640, de 22 de julho de 2020, pelo período complemen-
tar de 90 (noventa) dias, contados a partir de 23 de setembro 
do corrente ano, acrescendo a previsão de mais 7.500 (sete 
mil e quinhentas) cestas básicas para distribuição neste perí-
odo, para os requerentes considerados elegíveis nos termos 
do Decreto nº 18.589, de 17 de abril de 2020.
Art. 2º O parágrafo único do artigo 2º do Decreto nº 18.589, 
de 17 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte alte-
ração:
“Art 2º..........

Parágrafo único – As cotas de atendimentos mensais com 
distribuição de cestas básicas já realizadas pela Secretaria 
de Assistência Social por meio dos CRAS estão incluídas 
no número total de cestas básicas previstas no caput deste 
artigo, podendo ainda ser usados até 30% (trinta por cento) 
do número total de cestas para novos atendimentos confor-
me critérios de avaliação social das equipes técnicas dos 
CRAS.” (NR)
 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 23 de setembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 Impren-
sa Local.

DECRETO Nº 18.695
DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.

Altera o Decreto nº 15.968, de 06 de outubro de 2011, que 
regulamenta o Regimento Interno da Secretaria de Trânsito, 
Transportes e Segurança.
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 O artigo 5º, item 3, do Decreto nº 15.968, de 06 de 
outubro de 2011, passa a vigorar alterado com a seguinte 
redação:
“Art. 5º ...
...
3. Diretoria da Guarda Municipal
a) Coordenadoria Operacional da Guarda Municipal
b) G.O.C. – Grupo de Operações com Cães – CANIL.” (NR)
Art. 2º O artigo 20 do Decreto nº 15.968, de 06 de outubro 
de 2011, passa a vigorar alterado com a seguinte redação:
“Art. 20 à Diretoria da Guarda Municipal compete:
I – dirigir a Guarda Municipal de São José do Rio Preto, tec-
nicamente, operacionalmente e disciplinarmente, nos termos 
da legislação municipal aplicável, bem, como o G.O.C. – 
Grupo de Operações com Cães – CANIL;
II – exercer outras atividades correlatas à sua competência.” 
(NR)
Art. 3º O artigo 21 do Decreto nº 15.968, de 06 de outubro 
de 2011, passa a vigorar alterado com a seguinte redação:
“Art. 21 Ao Diretor da Guarda Municipal – CD.101.3 compe-
te, especifi camente:
I – dirigir a Guarda Municipal, de acordo com as atribuições 
previstas no artigo 4º, da Lei Complementar nº 331, de 30 de 
dezembro de 2010;
II – dirigir o G.O.C. – Grupo de Operações com Cães – CA-
NIL, acompanhar a realização de atividades correlatas e per-
tinentes ao uso dos cães para atividades que se enquadrem, 
principalmente nas atribuições da Guarda Municipal, para 
as de patrulha e apoio, bem como, outras de caráter cívico, 
educacional social e operacional, tudo conforme regulamen-
to do Canil a ser aprovado pelo Diretor via Resolução;

III – exercer outras atividades correlatas à sua competência.” 
(NR)
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 23 de setembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
AMAURY HERNANDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES 
E SEGURANÇA
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 Imprensa 
local.

LEI Nº 13.645
DE 18 DE SETEMBRO DE 2020.

Revoga o parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 12.848, 12 de 
outubro de 2017, permitindo a instalação de containers nas 
áreas condominiais do Município de São José do Rio Preto 
– SP. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica expressamente revogado o parágrafo único, do 
art. 1º, da Lei nº 12.848, 12 de outubro de 2017.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 18 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 15.103/2020
Projeto de Lei nº 288/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 36/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 
70/2016 – PROC. nº 92/2016
Contratada: COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEÍCULOS 
LTDA.
Objeto: Prorrogação do contrato sem aplicação de reajuste 
da contratação de empresa para serviços de manutenção 
preventiva, corretiva e restaurações nos caminhões e van da 
Frota do SeMAE, com fornecimento de peças genuínas ou 
originais e acessórios.
Data da assinatura: 23.09.2020 Prazo: 12 meses 
Valor total: R$ 194.268,32.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 063 de 23.09.2020
RESOLVE: ARTIGO 1.º DESIGNAR o servidor ADRIANO 
AUGUSTO DE CASTRO ROSINO, advogado efetivo, ma-
trícula 614, para responder, interinamente, pela função de 
SUPERVISOR FISCAL a partir de 28 de setembro de 2020, 
em razão da ausência do(a) titular, fazendo jus à respectiva 
gratifi cação legal, enquanto durar a substituição, observada 
a vedação de acúmulo.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE - São José do 
Rio Preto, 23.09.2020 - NICANOR BATISTA JÚNIOR - Supe-
rintendente do SeMAE
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 1674895 – Engeper Engenharia e Perfura-
ções Ltda
Valor: R$ 995.749,30
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
São José do Rio Preto, 23.09.2020 - João Marcelino Ruiz 
Gerente Adm. e Financeiro / Nicanor Batista Junior Superin-
tendente
S. J. Rio Preto 23.09.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE FOMENTO CONJUNTO SEMAS/CMDI Nº 
02/2020
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 a Asso-
ciação e Ofi cina de Caridade Santa Rita de Cássia. 
Objeto: Execução do “Projeto Qualidade de Vida com 
Energia Limpa” buscando ter um ambiente mais atrativo aos 
moradores na execução de suas atividades diárias através 
da implantação de energia fotovoltaica e aquisição de venti-
ladores pensando na melhora da qualidade de vida, garantia 
de direitos e a proteção psicossocial, no âmbito da Rede de 
Proteção Social - Sistema Único da Assistência Social do 
Município.
Valor global: R$ 49.236,80 (Quarenta e nove mil, duzentos e 
trinta e seis reais e oitenta centavos) com recurso do Fundo 
Municipal dos Direitos do Idoso de São José do Rio Preto 
– FMDI, conforme previsto nos Cronogramas de Desembol-
so e Planos de Aplicação, constante no Plano de Trabalho 
aprovado.
Vigência: 01/10/2020 a 31/12/2020.
Data da assinatura:  21 de setembro 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  
Rita Oczkowski - Presidente da Associação e Ofi cina de 
Caridade Santa Rita de Cássia.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 20/2020, 

de 21 de setembro de 2020.

Nomeia a Gestora da Parceria referente ao Termo de Fo-
mento Conjunto SEMAS/CMDI nº 02/2020 - Chamamento 
Público nº 01/2019-SEMAS/CMDI - Processo Administrativo 
nº 05/2019-SEMAS.

Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi, Secretária Municipal de 
Assistência Social do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 
13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 
de 07 de fevereiro de 2017, e alterações posteriores.
NOMEIA: 
Art. 1º - A Servidora Pública Juliana Federico, responsável 
pela gestão da Parceria celebrada entre a Secretaria Munici-
pal de Assistência Social/Conselho Municipal dos Direitos do 
Idoso–CMDI e a Ofi cina de Caridade Santa Rita de Cássia 
“Projeto Qualidade de Vida com Energia Limpa” buscando 
ter um ambiente mais atrativo aos moradores na execução 
de suas atividades diárias através da implantação de energia 
fotovoltaica e aquisição de ventiladores pensando na me-
lhora da qualidade de vida, garantia de direitos e a proteção 
psicossocial, conforme previsto no artigo 6º da Resolução 
02/2017 do CMDI, com recursos do Fundo Municipal dos Di-
reitos do Idoso de São José do Rio Preto (FMDI), no âmbito 
da Rede de Proteção Social - Sistema Único da Assistência 
Social do Município.
Art. 2º - A servidora deverá acompanhar e fi scalizar a execu-
ção da referida parceria.
Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.
 Publique-se, registre-se e cumpra-se.  
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi
CRESS nº 25.455
Secretária Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 11

Data: 23 de setembro de 2020

Altera a comissão de fi scalização da prestação de serviços 
terceirizados de preparo de alimentação escolar.
 ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos do Decreto nº 18.265, de 14 de março 
de 2019;
Considerando a CLÁUSULA TERCEIRA, item 3.1 do contrato 
PRE/0101/19, fi rmado com a empresa DFA DELLA FATTO-
RIA ALIMENTARE REFEICOES EIRELI;
Considerando a rotina de fi scalização dos serviços prestados 
para preparo de alimentação escolar;
O art 1º da portaria SMAA nº 05 de 14 de maio de 2019 pas-
sa a vigorar alterado, com as seguintes redações:
“Art. 1º  - ...
(...)
• Elizandra Provasi Bonin;
• Fábio Gioli;
• Fábio José de Faria;
• Felipe Gustavo Dias da Silva;
• Juliana Siqueira Silva;
• Lucimeire Aparecida Zaniboni;
• Suez Elizabeth de Oliveira Almeida.”
Art. 2º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, e 
arquivada nesta Secretaria Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto, 2 de setembro de 2020.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Altera a Resolução SME nº 02/2020, que “estabelece diretri-
zes, normas e prazos para entrega dos Planos Escolares das 
Escolas do Sistema Municipal de Ensino de São José do Rio 
Preto/SP.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atri-
buições, altera os §1º e § 4º do Artigo 1º da Resolução SME 
nº02/2020, de 23 de janeiro de 2020, publicada no Diário Ofi -
cial do Município de São José do Rio Preto/SP, nos seguintes 
termos:
Onde se lê:
§1º - Os Planos Escolares deverão ser encaminhados ao 
Supervisor de Ensino responsável pela unidade escolar até 
o dia 30 de abril de 2020, em duas vias, assinadas e rubrica-
das pelo Diretor ou Coordenador Pedagógico.
(..)
§4º - As alterações ocorridas, no decorrer do ano, serão 
encaminhadas à Secretária Municipal da Educação para 
homologação.
Leia-se:
§1º - Os Planos Escolares deverão ser encaminhados ao 
Supervisor de Ensino responsável pela unidade escolar até o 
dia 23 de outubro de 2020, em duas vias, assinadas e rubri-
cadas pelo Diretor ou Coordenador Pedagógico. 
(..)
§4º - As alterações ocorridas e suas adequações, em decor-
rência do período de suspensão de aulas presenciais, causa-
das pela Pandemia da Covid-19 e implantação de atividades 
de aproximação com as famílias e estudantes, por meio 
digitais e impressos, deverão ser encaminhadas, por meio de 
Adendo ao Plano Escolar 2020, com o parecer favorável do 
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Supervisor de Ensino.

São José do Rio Preto, 22 de setembro de 2020.
Prof.ª Sueli Petronilia Amancio Costa.
Secretária Municipal da Educação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Na condição de gestor do Sistema Único de Saúde Munici-
pal, convidamos toda a população a participar da Audiência 

Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 
de Saúde referente ao 2º quadrimestre (mai/jun/jul/ago) de 
2020, que será realizada no dia 30/09/2020, quarta-feira, às 

17h00 e transmitido à população pelo canal do youtube.
A correta fi scalização dos recursos do SUS por parte da 
população e dos vereadores proporcionará o aprimoramento 
do sistema, possibilitando maior visibilidade para que possa 
atender com efi ciência e efi cácia todo cidadão brasileiro.
Sua participação é, portanto, de extrema relevância não só 
para conhecimento do trabalho realizado e das metas atingi-
das neste período, mas também para discussão e sugestões 
dos temas relacionados à área da saúde municipal, exer-
cendo assim, seu verdadeiro papel de fi scalizador do SUS 
Municipal.

 Atenciosamente,
Aldenis A Borim
Secretário Municipal de Saúde

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Altera o ANEXO I da Resolução SME nº 13/2018 que, “estabelece as diretrizes para 
implementação do processo de Avaliação Institucional Interna da Educação Básica na Rede 
Municipal de Ensino do Município de São José do Rio Preto” 
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e considerando a 
necessidade de adequação à nova realidade educacional devido a Pandemia causada pela Covid-
19, altera os prazos do ANEXO I, da Resolução SME nº 13/2018, de 17 de outubro de 2018, 
publicada no Diário Oficial do Município de São José do Rio Preto/SP, e retificada em 21 de 
dezembro de 2019, nos seguintes termos: 
Período Atividades 
Março de 2019 a Maio de 2021 Construção e (re)elaboração do Projeto 

Político Pedagógico:  
- agosto de 2019 – Concepção  
- novembro de 2019 – Diagnóstico 
 - fevereiro e março de 2020 – Plano de 
ações: Plano Geral e Plano de Trabalho do 
Diretor e do Coordenador Pedagógico 
-março de 2020 a abril de 2021- adequação 
do Projeto Político Pedagógico articulado ao 
“Continuum Pedagógico 2020-2021”, em 
decorrência da Pandemia causada pela 
Covid-19 e demais alterações que se fizerem 
necessárias diante das normativas 
educacionais vigentes. 

10 de maio de 2021 Protocolo do Projeto Político Pedagógico na 
SME para análise e parecer do Supervisor 
de Ensino. 

São José do Rio Preto, 22 de setembro de 2020. 
Prof.ª Sueli Petronilia Amancio Costa 

Secretária Municipal da Educação 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos 
Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização 
cadastral de forma eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no 
prazo de 30 dias contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do 
Decreto Municipal n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema 
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente, 
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a 
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o 
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de 
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria 
competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados 
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando 
o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura: 
www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil"; 
Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

C F BENS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 3731940 
FACILITTA TERCEIRIZAÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 3688720 

São José do Rio Preto, 23 de setembro de 2020. 
   

Celso Henrique Fazan Branco 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
BENEFICIENCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 00940/20 2020000202551 AIF-S-D 000135 

FAF COMERCIO DE GAS LTDA ME 00885/20 2020000153715 AIF-A-N 000185 
FARIA MOTOS LTDA 00902/20 2020000202738 AIF-P-F 000031 
H S TELECOM COM. SERV. E REPRES. DE 
TELEFONIA MOVEL LTDA 00915/20 2020000141972 AIF-L-C 000063 

K F MARTINELLI TOP JIAN – CABELEREIROS 00887/20 2020000202596 AIF-P-F 000030 
M. A. G. BEGA ELETRONICOS ME 00908/20 2020000202801 AIF-A-LF 000046 
MARCELO & FERREIRA COMERCIO DE 
ELETRONICOS LTDA 00862/20 2020000202500 AIF-A-N 000182 

MARCIA BRUNA CAMPOS 46430534880 00876/20 2020000202773 AIF-P-F 000027 
RP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EM 
TELECOMUNICAÇÃO LTDA 00886/20 2020000202623 AIF-P-F 000029 

SHEILA OLIVEIRA OFICIAL LTDA ME 00895/20 2020000202816 AIF-A-LF 000044 
VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E 
PEÇAS LTDA 00907/20 2020000202715 AIF-P-H 000010 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 00940/20 140 UFESP AIP-S-D 000105 

FAF COMERCIO DE GAS LTDA ME 00885/20 120 UFESP AIP-A-N 000242 
FARIA MOTOS LTDA 00902/20 200 UFESP AIP-P-F 000038 
H S TELECOM COM. SERV. E REPRES. DE 
TELEFONIA MOVEL LTDA 00915/20 140 UFESP AIP-M-L 000036 

K F MARTINELLI TOP JIAN – CABELEREIROS 00887/20 120 UFESP AIP-P-F 000040 
M. A. G. BEGA ELETRONICOS ME 00908/20 200 UFESP AIP-A-LF 000119 
MARCELO & FERREIRA COMERCIO DE 
ELETRONICOS LTDA 00862/20 200 UFESP AIP-A-N 000241 

MARCIA BRUNA CAMPOS 46430534880 00876/20 120 UFESP AIP-P-F 000036 
RP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EM 
TELECOMUNICAÇÃO LTDA 00886/20 200 UFESP AIP-P-F 000039 

SHEILA OLIVEIRA OFICIAL LTDA ME 00895/20 120 UFESP AIP-A-LF 000118 
VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E 
PEÇAS LTDA 00907/20 140 UFESP AIP-P-H 000006 

 
São José do Rio Preto, 24 de Setembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

 
A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fi m de 
gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a Vota-
ção APROVADOS na 32ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
22 de setembro de 2020.

Ver. Anderson Branco
01. 1168/20: Para a Diretoria do SESI disponibilizar vaga 
para estudante na unidade SESI 338, Yolanda C. Bassitt, na 
Rua Abílio Apolônio, nº 500 no Jardim Conceição; 

Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”
02. 1183/20: à Operadora de Telefonia Móvel Claro, 
para que, através do setor competente, promova melhorias e 
expansão de rede para cobertura do sinal de telefonia móvel/
internet para os moradores dos Bairros: Rios d’Itália, Vila 
Cassini e bairros adjacentes; 
03. 1184/20: À Operadora de Telefonia TIM, para que, 
através do setor competente, promova melhorias e expansão 
de rede para cobertura do sinal de telefonia móvel/internet 
para os moradores dos Bairros: Rios d’Itália, Vila Cassini e 
bairros adjacentes; 
04. 1185/20: À Operadora de Telefonia OI, para que, 
através do setor competente, promova melhorias e expansão 
de rede para cobertura do sinal de telefonia móvel/internet 
para os moradores dos Bairros: Rios d’Itália, Vila Cassini e 
bairros adjacentes; 
05. 1187/20: À Operadora de Telefonia Móvel Vivo, para 
que, através do setor competente, promova melhorias e 
expansão de rede para cobertura do sinal de telefonia móvel/
internet para os moradores dos Bairros: Rios d´Itália, Vila 
Cassini e bairros adjacentes; 
06. 1192/20: de congratulações com a GALEART – By 
Fer Fonseca, através do Artista Plástico e Restaurador 
Fernando Fonseca, pelos excelentes serviços prestados aos 
seus clientes e amigos, e que muito agrega para o cresci-
mento da nossa cidade de São José do Rio Preto;

Ver. José Carlos Marinho
07. 1167/20: de congratulação com o proprietário da 
Ofícina Montreal Centro Automotivo que completou 8 anos 
de funcionamento gerando empregos em nossa cidade; 

Ver. Renato Pupo de Paula 
08. 1165/20: de congratulações com os coletores, pelo 
“Dia do Coletor”, cuja data é comemorada anualmente em 20 
de setembro; 
09. 1178/20: de congratulações com os mediadores e 
conciliadores do Estado de São Paulo, pelo “Dia dos Conci-
liadores e Mediadores Judiciais e Extrajudiciais”, cuja data é 
comemorada anualmente em 23 de setembro; 
10. 1181/20: de congratulações com os alunos do IBIL-
CE – UNESP, que desenvolveram um projeto que possibilita 
fazer uma visita online à Represa Municipal;
11. 1188/20: de congratulações com o projeto Corredor 
Ecológico Rio Preto e seus integrantes, que nesse fi nal de 
semana realizaram o plantio de 45 novas mudas de árvores 
defronte aos Condomínios Giardino I e Figueira II, nesta 
cidade; 

Ver. Zé da Academia – José A. Lagoeiro 
12. 1170/20: de congratulação com o professor de Artes 
Marciais, Geraldo Sabino da Silva Filho, pelos 42 anos dedi-
cados ao Kung Fu, bem como 28 anos ao Tai Chi Chuan;
13. 1171/20: de congratulação com a empresa Bordon 
Gráfi ca Comunicação Visual, pelos excelentes serviços pres-
tados em 2 anos de pleno funcionamento;
14.1175/20: de congratulação com Loraine de Souza Garcia, 
Roger Milla Moraes Ferreira e Patrícia Pires Tavares, pela 
inauguração do “Serv Festa Beer Friends”, localizado na Rua 
Nuno Alvares Pereira, nº 1546, Parque Estoril em São José 
do Rio Preto – SP

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 40/2020 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 21/2020 
PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 22/2019 
Contratada: ALTAIR DA SILVA & GORDILHO LTDA – ME. 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência Contrato nº 22/2019, para locação de 06 (seis) vagas, 
fixas e cobertas, de estacionamento para veículos automotores, com seguro contra furto, roubo e 
incêndio, em regime 24x7 (vinte e quatro horas por sete dias por semana) sem restrição de acesso, 
para os veículos de propriedade do LOCATÁRIO, no imóvel situado a Rua Antônio de Godoy nº 
3159 (fundos), Centro, São José do Rio Preto, SP, CEP 15042-060, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
Vigência: 01 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021. Data da assinatura: 23 de setembro 
de 2020. Valor global: R$ 16.560,00 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais). Valor mensal: 
R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais). Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços 
de Terceiros – pessoa Jurídica. Base Legal: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93. São José do Rio Preto, 
23 de setembro de 2020. Ver. PAULO ROBERTO AMBRÓSIO Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
 
 
 
 
 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
O PROCESSO LICITATORIO 23/2020 NA MODALIDADE 
PREGAO PRESENCIAL 20/2020 QUE SERIA REALIZADO 
NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020, EM VIRTUDE DE 
ALTERAÇAO NO OBJETO, SERÁ REALIZADO AS 13:00 
HORAS DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020, NA SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO 
BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SENDO 
DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA AQUISIÇAO 
DE FRALDA E ALIMENTO NUTRICIONAL PARA O SETOR 
SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRASOLANDIA, CONFORME 
DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO 
NO ENDEREÇO ELETRONICO, ww.mirassolandia.sp.gov.
br - JOAO CARLOS FERNANDES - PREFEITO MUNICIPAL. 
MIRASSOLANDIA 22 DE SETEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
O PROCESSO LICITATORIO 24/2020 NA MODALIDADE 
PREGAO PRESENCIAL 21/2020 QUE SERIA REALIZADO 
NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2020, EM VIRTUDE DE 
ALTERAÇAO NO OBJETO, SERÁ REALIZADO AS 13:00 
HORAS DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020, NA SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO 
BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SENDO 
DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA AQUISIÇAO 
DE MEDICAMENTOS DE ENTREGA IMEDIATA DA LISTA 
CMED, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITA-
ÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, 
ww.mirassolandia.sp.gov.br - JOAO CARLOS FERNANDES 
- PREFEITO MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 23 DE SETEM-
BRO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
 
PROCESSO LICITATÓRIO 016/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020 – 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO, o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE CARRO DE 
LIMPEZA, em prol da empresa CLAUDETE REIS PEREIRA PETROCELI ME, 
pelo valor global de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), nos termos e 
condições da proposta e lances apresentados, lavrando-se se for o caso, 
competente contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady 
Bassitt - SP, 01 de setembro de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO LICITATÓRIO 016/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020 – 
EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARRO DE LIMPEZA. CONTRATADO: CLAUDETE 
REIS PEREIRA PETROCELI ME. VALOR: R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos 
reais). ASSINATURA: 01 de setembro de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2020 - CONVITE Nº. 006/2020 – 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO o procedimento referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TRECHOS DAS RUAS JOÃO SEGALA, 
LAURINDO TOREZANI, ANA CÂNDIDA DE MENDONÇA E DEOLINDA 
MARQUES DE MENDONÇA, em prol das empresa S3 ENGENHARIA EIRELI, 
pelo valor de R$ 297.370,82 (duzentos e noventa e sete mil, trezentos e 
setenta reais e oitenta e dois centavos) nos termos e condições da proposta 
apresentada, lavrando-se se for o caso, competente contrato com as cláusulas 
de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 10 de agosto de 2020. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2020 - CONVITE Nº. 006/2020 – 
EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TRECHOS DAS 
RUAS JOÃO SEGALA, LAURINDO TOREZANI, ANA CÂNDIDA DE 
MENDONÇA E DEOLINDA MARQUES DE MENDONÇA. CONTRATADA: S3 
ENGENHARIA EIRELI. VALOR: R$ 297.370,82 (duzentos e noventa e sete mil, 
trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos). ASSINATURA: 10/08/2020. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 
003/2020 – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, HOMOLOGO, 
o procedimento e ADJUDICO o objeto da presente Licitação referente à 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE 
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, 
LOCALIZADA NA RUA HERNILDO SIMONATO ESQUINA COM A RUA 
OLIMPIO MANOEL DAMÁSIO, EM BADY BASSITT - SP, em prol da empresa 

DIATELLI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA - ME, pelo valor de R$ 
211.312,25 (duzentos e onze mil, trezentos e doze reais e vinte e cinco 
centavos), nos termos e condições da proposta apresentada, lavrando-se se for 
o caso, competente contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt - SP, 09 de setembro de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 
003/2020 – EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE 
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, 
LOCALIZADA NA RUA HERNILDO SIMONATO ESQUINA COM A RUA 
OLIMPIO MANOEL DAMÁSIO, EM BADY BASSITT – SP. CONTRATADA: 
DIATELLI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA – ME. VALOR: R$ 
211.312,25 (duzentos e onze mil, trezentos e doze reais e vinte e cinco 
centavos). ASSINATURA: 09 de setembro de 2020. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
012/2020 – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO, o procedimento referente ao REGISTRO DE PREÇOS sob o 
regime de entrega parcelada, para REALIZAÇÃO DE EXAMES 
LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE BADY BASSITT/SP, em prol da empresa LABORTÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS BADY BASSITT LTDA, pelos valores descritos abaixo, 
nos termos e condições da proposta e lances apresentados, lavrando-se se for 
o caso, competente contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt - SP, 01 de setembro de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - 
PREFEITO MUNICIPAL 

ITENS QTDE DESCRIÇÃO DO OBJETO 
VALOR 
UNITÁRIO 

1 40 17 Alfahidrolipogesterona   R$         15,96  
2 70 Ácido Fólico   R$         11,01  
3 30 Ácido Ascórbico (vitamina C)  R$         61,20  
4 6000 Acido Úrico  R$           2,88  
5 400 Amilase   R$         10,26  
6 80 Anti DS DNA   R$         14,07  
7 80 Anti HBE  R$         21,57  
8 80 Anti HBS  R$         21,57  
9 900 Anti HCV  R$         21,57  
10 80 Anti SM  R$         18,36  
11 1800 Antibiograma   R$         10,50  
12 80 Antígeno Carcinoembriogenio CEA  R$         19,41  
13 30 Arsênico  R$         25,83  
14 900 Beta HCG  R$         24,39  
15 800 Bilirrubina Totais e Frações   R$           3,84  
16 700 Cal 25  R$         15,81  
17 550 Calcio  R$           3,84  

18 300 Citomegalovirus IgG  R$         16,47  
19 300 Citomegalovirus IgM  R$         16,47  
20 300 CKMB  R$         15,42  
21 60 Clearence de Uréia   R$         25,44  
22 200 Clearence de Creatinina   R$         25,44  
23 7000 Colesterol HDL  R$           5,13  
24 7000 Colesterol LDL  R$           5,13  
25 18000 Colesterol Total  R$           2,88  
26 300 Contagem de Plaquetas  R$           5,13  
27 120 Contagem de Reticulocitos  R$         10,83  
28 90 Coombs Direto   R$           6,54  
29 150 Coombs Indireto  R$           6,54  
30 60 Cortisol  R$         12,90  
31 1400 CPK  R$           8,22  
32 80 Creatina  R$         12,09  
33 7000 Creatinina  R$           2,88  
34 60 Cultura de Esperma   R$         27,00  

35 60 
Cultura de Secreção (Vaginal, Uretral, 
Purulenta   R$         27,00  

36 1800 Cultura de Urina  R$         10,50  
37 600 Dengue IgD  R$         24,39  
38 600 Dengue IgM  R$         24,39  
39 80 DHEA  R$         15,96  
40 80 Eletroforese de Hemoglobina   R$         36,00  
41 60 Eritograma   R$           3,84  
42 60 Espermograma  R$         30,54  
43 60 Estrogênios Totais  R$         14,13  
44 8000 Exames de Urina I  R$           5,22  
45 60 Falcização  R$         60,96  
46 800 FAN  R$         19,37  
47 500 Ferritina  R$         18,06  
48 400 Ferro Sérico  R$           6,06  
49 400 Fosfatase Alcalina  R$           5,04  
50 80 Fósforo  R$           6,60  
51 60 Fresco e Corado (Bacterioscopia)  R$         10,50  
52 400 FSH  R$         10,26  
53 1000 FTA-ABS  R$         12,42  
54 850 Gama GT  R$           5,34  
55 10000 Glicemia de Jejum   R$           2,88  
56 200 Glicemia pós prandial  R$           2,88  
57 700 HBS AG  R$         21,57  
58 90 Hematócrito  R$           3,84  
59 200 Hemoglobina   R$           3,84  

60 1900 Hemoglobina Glicada  R$           9,90  
61 16000 Hemograma  R$           5,94  
62 50 Hepatite C  R$         21,57  
63 150 IFI e Elisa para Chagas  R$         11,82  
64 150 LDH  R$           6,66  
65 120 Leucograma  R$           5,94  
66 400 LH  R$         10,26  
67 60 Lipase  R$         13,29  
68 60 Lipídios Totais   R$         13,29  
69 60 Lítio  R$           9,90  
70 60 Magnésio  R$           6,60  
71 60 Microalbuminúria  R$         25,44  
72 60 Mucoproteinas  R$           7,98  
73 150 NS1  R$         24,39  
74 5000 Parasitológico  R$           4,11  
75 1300 PCR (Proteina C Reativa)  R$         12,93  
76 600 Pesquisa de BAAR  R$         34,17  
77 60 Pesquisa de leucócitos Fecais  R$           4,47  
78 200 Pesquisa de Sangue Oculto  R$           4,11  
79 900 Potássio   R$           4,95  
80 60 PPD  R$         33,00  
81 200 Progesterona   R$         13,56  
82 400 Prolactina  R$         12,57  
83 200 Proteínas Totais e Frações   R$           4,95  
84 200 Proteinuria 24 horas  R$         25,44  
85 200 Prova de Aslo  R$           5,34  
86 900 Prova do Latex (Fator reumatoide )  R$           5,34  
87 4000 PSA  R$         17,49  
88 400 PSA Livre  R$         17,49  
89 700 Sódio  R$           4,95  
90 90 Sorologia para Hepatite A IgG  R$         21,57  
91 90 Sorologia para Hepatite A IgM  R$         21,57  
92 1000 Sorologia para HIV 1 e 2  R$         14,01  
93 400 Sorologia para Rubeóla IgG  R$         21,57  
94 400 Sorologia para Rubeóla IgM  R$         21,57  
95 700 Sorologia para Toxoplasmose IgG  R$         18,72  
96 700 Sorologia para toxoplasmose IgM  R$         18,72  
97 700 T3  R$         10,08  
98 2500 T4  R$         10,08  
99 2500 T4 Livre   R$         10,08  

100 1500 
Tempo de Atividade de Protrombina e 
INR  R$           7,62  

101 800 Tempo de Coagulação  R$           3,21  
102 700 Tempo de Sangramento  R$           3,21  
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103 400 Texto de Tolerância a Glicose (TOTG)  R$         12,60  
104 120 Teste de Tolerância a Lactose  R$         12,60  
105 60 Testosterona Total e Livre  R$         23,55  
106 3500 TGO  R$           2,88  
107 3500 TGP  R$           2,88  
108 500 Tipagem para grupo Sanguíneo ABO  R$           3,09  
109 500 Tipagem para grupo Sanguíneo RH  R$           3,09  
110 80 Transferrina  R$         11,97  
111 1000 Triglicérdes  R$           5,04  
112 7000 TSH  R$         10,08  
113 1500 TTPA  R$           7,62  
114 5000 Uréia  R$           2,88  
115 1000 VDRL  R$           5,34  
116 800 Velocidade de Hemossedimentção  R$           4,71  
117 150 Vitamina B12  R$         23,70  
118 50 Vitamina B6  R$      119,22  
119 400 Vitamina D 25 OH  R$         23,70  
120 60 Vitamina E  R$         63,90  
121 80 Zinco   R$         47,40  
 
Processo nº 041/2020 - Dispensa de Licitação nº 017/2020 – EXTRATO DE 
CONTRATO 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, EM ESPECIAL NO CRAS, 
CONSIDERANDO O AUMENTO DA DEMANDA DE USUÁRIOS QUE 
ACESSAM OS SERVIÇOS, PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA 
INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES 
SOCIOASSISTENCIAIS DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE 
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO 
CORONAVÍRUS (COVID-19). CONTRATADO: ANA KARINA QUEIROZ 
35757543817. VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais). ASSINATURA: 12 de 
agosto de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 042/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
013/2020 – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO, o procedimento referente à CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 
SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS 
HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO/ISS, SAÚDE, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA/PROTOCOLO, CONTROLE INTERNO, 
BIBLIOTECA E ENSINO E SUPORTE TÉCNICO, em prol da empresa 
FIORILLI SOFTWARE LTDA”, pelo valor global de R$ 203.260,80 (duzentos e 
três mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos), correspondendo ao 
valor mensal de R$ 16.938,40 (dezesseis mil, novecentos e trinta e oito reais e 
quarenta centavos), nos termos e condições da proposta e lances 
apresentados Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 03 de setembro de 
2020.LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 042/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
013/2020 – EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE 
CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE 
PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO/ISS, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SECRETARIA/PROTOCOLO, CONTROLE INTERNO, BIBLIOTECA E 
ENSINO E SUPORTE TÉCNICO. CONTRATADO: FIORILLI SOFTWARE 
LTDA. VALOR: R$ 203.260,80 (duzentos e três mil, duzentos e sessenta reais 
e oitenta centavos). ASSINATURA: 03 de setembro de 2020.LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
Contrato nº 079/2017 - Convite 020/2017. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA VOLTADA AO TERCEIRO 
SETOR. CONTRATADO: GEFFERSON LUIS DE SOUSA ROSA. O referido 
contrato foi prorrogado por mais 12 (doze) meses. Assinatura: 21 de agosto de 
2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
009/2019 – CONTRATO 039/2019 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM “CHIP”, 
TIPO “VALE ALIMENTAÇÃO”. CONTRATADO: SINDPLUS 
ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E 
COBRANÇAS EIRELI. O referido contrato foi prorrogado por 45 dias. 
Assinatura: 31 de julho de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal 
 
Contrato nº 034/2019 - Convite 007/2019 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PELO PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATADO: D. DE MORAES PRÓTESE 
ODONTOLÓGICA. O referido contrato foi prorrogado por mais 12 meses. 
ASSINATURA: 21/07/2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
Contrato nº 030/2018 - Convite 006/2018 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADA A GESTÃO DE CONVÊNIOS, 
COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, RESOLUÇÃO 
DE PENDÊNCIAS, RETORNO DE DILIGÊNCIA E ATENDIMENTO A DEMAIS 
EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM 
VISTAS À APROVAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA DE PORTAIS DE 
CONVÊNIOS (SICONV, FUNDO NACIONAL DA SAÚDE, FUNASA, PAC 03, 
PAR, SIMEC) E FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
EM ELABORAÇÃO, PAGAMENTO POR OBTV, PRESTAÇÕES DE CONTAS 
PARCIAL E FINAL DOS RECURSOS LIBERADOS PELOS ÓRGÃOS 
FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS DE 
INTERESSE DA PREFEITURA, INCLUINDO ANALISE DE DOCUMENTOS 
OFICIAIS; ASSESSORIA EM GESTÃO DE CONVÊNIOS INCLUINDO O 

CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA 
DOS CONVÊNIOS E PROGRAMAS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 
PACTUADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONTRATADO: 
RAMALHO BOSSO & BOSSO ASSESSORIA LTDA ME. O referido contrato foi 
prorrogado por mais 12 (doze) meses. ASSINATURA: 15/07/2020. LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
Processo nº 039/2020 - Dispensa de Licitação nº 016/2020 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO 
TRABALHO DE ABORDAGEM SOCIAL DESENVOLVIDO PELO CREAS, 
VISANDO ATENDER DEMANDAS DA PANDEMIA NACIONAL (COVID-19). 
CONTRATADO: MARIUZAN GOMES MOUREIRA 59404477591. VALOR: R$ 
10.000,00 (dez mil reais). ASSINATURA: 23 de julho de 2020. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
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Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Digital nº: 1008596-13.2019.8.26.0576
Classe – Assunto: Curatela - Nomeação
Requerente: Ali Hepal e outro
Requerido: Khalil Simpson Hepal

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE KHALIL SIMPSON HEPAL, REQUERIDO POR ALI HEPAL E
OUTRO - PROCESSO Nº1008596-13.2019.8.26.0576.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de São José do Rio
Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ronaldo Guaranha Merighi, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 21/05/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de KHALIL SIMPSON HEPAL,
CPF 019.610.520-08, brasileiro, solteiro, estudante, RG n. 55.240.088-9 SSP/SP e CPF
019.610.520-08, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado
como CURADORES o Sr. ALI HEPAL, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG n.
16.517.259 SSP/SP e CPF 076.529.748-52 e KATLYN SIMPSON HEPAL, brasileira, casada,
do lar, RG n. 13.688.265 SSP/SP e CPF n. 071.688.398-88. O presente edital será publicado por
três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 21 de agosto de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1060536-85.2017.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo de Carvalho Lorga, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Cléber e Éder Móveis LTDA ME., na pessoa de de Éder Mariano do Carmo, CNPJ 13.336.786/0001- 64, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de Ramuth e Ramuth Ltda, alegando em síntese: “ que é credora dos cheques nºs 000337 e 
000338 do Banco 237 e nºs 850611, 850612, 850613, 850638, 850639, 850640 e 8506471 do Banco 001, vencidos entre 
06.10.14 a 18.12.14, totalizando R$ 11.452,00, oriundos de transação comercial entre as partes. E como a ré encontra-se em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias úteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, atualizada em nov/2017, no valor de R$ 
17.785,23, que deverá ser atualizada na data do efetivo pagamento, e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. 
Não sendo efetuado o pagamento nem apresentados embargos, o réu será considerado revel, caso em que lhe será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e 
passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 18 de maio de 2020. K-23e24/09

EDITAL DE INFORMAÇÃO, CONVOCAÇÃO E DELIBERA-
ÇÕES PARA A ELEIÇÃO DE DIRETORIA DA ASSOCIA-

ÇÃO DE MORADORES DA ESTÂNCIA UNITRA

A Associação de Moradores da Estância Unitra, representa-
da nesta oportunidade por sua presidente, vem comunicar a 
todos os seus associados e moradores da Estância Unitra, a 
convocação de todos os interessados, integrantes e inte-
ressados, a eleição para a composição da diretoria desta 
associação, para o biênio de 2020-2021.0
As chapas candidatas deverão apresentar os nomes com-
pletos dos candidatos para todos os cargos, bem como 
qualifi cação de cada candidato, contatos e contato para 
recados.
Fica estipulado o prazo improrrogável de 10 dias para inscri-
ções de chapas, prazo que inicia 30/09/2020 e encerra dia 
09/10/2020.
Todo processo eleitoral  será coordenado pelo advogado da 
associação Dr. Carlos Eduardo Raniero.
As inscrições e credenciamentos deverão ser feitas na Av. 
Juscelino K. de Oliveira 5.000, conjunto 1908/1909, Iguatemi 
Business, SJRP-SP, com a necessidade de agendamento 
e comunicação, em respeito aos protocolos de respeito 
ao COVID-19, prévia ao coordenador Dr. Carlos Eduardo 
Raniero – E-mail carloseduardoraniero@gmail.com ou pelo 
contato (017) 99712-4071 (Whatsapp). 
A publicação do deferimento das chapas ocorrerá no dia 12 
de outubro de 2020 por meio eletrônico, afi xado em locais 
de acesso público no bairro Unitra e terão cópias a dis-
posição no mesmo local que ocorreu o credenciamento e 
protocolo da chapa.
As chapas deverão ser compostas observadas as disposi-
ções estatutárias.
As chapas inscritas que não atenderem as exigências do 
edital e os seus requisitos, serão indeferidas, cabendo 
recurso de 10 (dez) dias, protocolado na mesma forma e 
condição do credenciamento.
A eleição ocorrerá no dia 25/10/2020 com início das 10 h às 
14 h no Bar Mercearia do Gaúcho  na estrada Unitra, vindo, 
após o fi m do pleito, a prosseguir com a apuração, mediante 
duas testemunhas, e consagração da chapa vencedora ou 
outras deliberações.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. FELIPE HENRIQUE ZANINI FESTA e LIVIA GA-
BRIELLE FERREIRA LIMA, sendo ELE fi lho de ALESSAN-
DRO RODRIGO FONTE FESTA e de SIMONE FABIANA 
ZANINI FESTA e ELA fi lha de ADILSON FERREIRA LIMA e 
de CLEIDE BAHÚ FERREIRA LIMA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 23/09/2020.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

DIEUGRAND JOSEPH e ASTRIDE HECTOR. Ele, haitiano, natural de Croix-des-Bouquets, 
República do Haiti, nascido aos sete (07) de fevereiro de um mil novecentos e noventa e três (1993), com vinte  e 
sete (27) anos de idade, cortador, solteiro, filho de DIENORD JOSEPH e de dona MARIE EVELINE JOSEPH. 
Ela, haitiana, natural de Cayes, República do Haiti, nascida aos  dezoito (18) de março de um mil novecentos e 
oitenta e nove (1989), com trinta  e um (31) anos de idade, auxiliar de limpeza, solteira, filha de JOSEPH ADLIN 
HECTOR e de dona MONITA ELEUS.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e três (23) de setembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial



B-7Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
24 de setembro de 2020

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

ARTHUR TEIXEIRA DAMIÃO e MARIANE GAMBARO DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar administra-
tivo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
23 de julho de 2001, fi lho de ROBINSON RENATO DAMIÃO 
e de IARA MARIA TEIXEIRA DE MORAIS. Ela, de nacionali-
dade brasileira, balconista, solteira, nascida em Nhandeara, 
SP, no dia 05 de agosto de 2000, fi lha de GILBERTO DA 
SILVA e de LUCIANE REGINA GAMBARO. 

VICTOR MELGAR PORTELA e THAÍS LOPES DE BRITO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de janeiro de 1993, 
fi lho de ALÍPIO SAN-THIAGO DUARTE PORTELA e de 
NATASHA MELGAR PORTELA. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, autonoma, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 08 de outubro de 1994, fi lha de  e de SIMONE 
LOPES DE BRITO. 

EDIVAN BORGES DA SILVA e VANESSA BOTELHO FRA-
ZÃO. Ele, de nacionalidade brasileira, sushiman, solteiro, 
nascido em Pilão Arcado, BA, no dia 12 de novembro de 
1996, fi lho de MIGUEL BORGES DA SILVA e de MARIA 
RAIMUNDA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, cai-
xa, solteira, nascida em Bacabal, MA, no dia 14 de julho de 
1986, fi lha de FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FRASÃO e 
de VANUSA DIAS BOTELHO. 
. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei. 

São José do Rio Preto, 18 de setembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

DANIEL VIEIRA ARAUJO e MAIRA RAMOS VIEIRA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, programador, solteiro, nasci-
do em Chapada dos Guimarães, MT, no dia 09 de maio 
de 1993, fi lho de WANDERLILTON DA SILVA ARAUJO e 
de MARIA JOSÉ VIEIRA ARAUJO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 29 de novembro de 1992, fi lha de SAULO 
ROMES VIEIRA e de DÉBORA RAMOS VIEIRA. 

FELIPE AUGUSTO DA SILVA e BÁRBARA CAROLYNNY 
RODRIGUES DAYRELL. Ele, de nacionalidade brasileira, 
técnico em radiologia, solteiro, nascido em Jundiaí, SP, no 
dia 10 de fevereiro de 1995, fi lho de FRANCISCO DE ASSIS 
DA SILVA e de MARCIA APARECIDA MINGORANCE. Ela, 
de nacionalidade brasileira, monitora de escritório, solteira, 
nascida em Três Marias, MG, no dia 10 de dezembro de 
1994, fi lha de AMADEU BRAGA DAYRELL e de JULIA RO-
DRIGUES DE OLIVEIRA DAYRELL. 

VILSON LADEIA SEMENZIM e ROBERTA DE OLIVEI-
RA SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileiro, administrador, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 
de outubro de 1987, fi lho de ROBERTO SEMENZIM e de 
ZAÍRA LADEIA SEMENZIM. Ela, de nacionalidade brasileira, 
arquiteta, solteira, nascida em Pereira Barreto, SP, no dia 22 
de março de 1988, fi lha de ROBERTO ANTONIO DA SILVA 
e de NILSINÉIA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA. 

MATHEUS GONÇALVES NUNES e BRUNA DE SOUZA 
SALGUEIRO. Ele, de nacionalidade brasileira, contador, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de 
outubro de 1993, fi lho de ALONSO NUNES DOS SANTOS e 
de MARLENE GONÇALVES NUNES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, assistente de autorização, solteira, nascida em 
Paranaiba, MS, no dia 12 de maio de 1987, fi lha de ANSEL-
MO MACHADO DE SOUZA e de LEONI MARIA RODRI-
GUES DE SOUZA SALGUEIRO. 

VANDERLEI BORGES DE OLIVEIRA e AGDAMAR CHA-
VES CARDOSO. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, 
divorciado, nascido em Taquaritinga, SP, no dia 29 de janeiro 
de 1961, fi lho de  e de AVELINA BORGES DE OLIVEIRA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, confeiteira, solteira, nas-
cida em Iturama, MG, no dia 28 de outubro de 1984, fi lha 
de AGUIAR PEDRO CARDOSO e de SUELI DO AMARAL 
CHAVES. 

LAERTE LEAL NEVES e VIVIANE SANTOS DA COSTA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, pecuarista, solteiro, nascido 
em Ilha Solteira, SP, no dia 10 de dezembro de 1980, fi lho 
de LAERTE FERREIRA NEVES e de MARIA LÚCIA LEAL 
NEVES. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de mar-
ço de 1982, fi lha de BENEDITO CARLOS DA COSTA e de 
MARIA BATISTA DOS SANTOS COSTA. 

THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA e PAULA CAROLINA PE-
REIRA. Ele, de nacionalidade Brasileiro, fundidor, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de janeiro 
de 1988, fi lho de ITAMAR APARECIDO NEVES ROCHA e 
de NEUZITA DE OLIVEIRA ROCHA. Ela, de nacionalida-
de brasileira, atendente técnico, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 01 de dezembro de 1976, fi lha de LUIZ 

CARLOS PEREIRA e de ROSANGELA MARIA MATIAS 
PEREIRA. 

MAURíCIO REVERENDO POUZA e JUCIELY MOREIRA 
BARROSO. Ele, de nacionalidade brasileira, arquiteto, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de 
fevereiro de 1973, fi lho de ROBERTO VIEGAS POUZA e de 
MARIA ELISA REVERENDO POUZA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, advogada, divorciada, nascida em Serro, MG, no 
dia 03 de novembro de 1981, fi lha de JOÃO WANDERLÚCIO 
BARRROSO e de MARIA GORETE MOREIRA BARROSO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei. 

São José do Rio Preto, 21 de setembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

ERICK VINICIUS DA SILVA e VALQUÍRIA ALVES CARVA-
LHO. Ele, de nacionalidade Brasileiro, confeiteiro, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de outubro 
de 1988, fi lho de TARCISO MARCOS DA SILVA e de AN-
DRÉA CRISTHIAN DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 11 de setembro de 1991, fi lha de VALDOMIRO 
DONIZETI CARVALHO e de ISABEL PERPÉTUO ALVES 
SILVA. 

ELIAS DA LUZ ALVES JUNIOR e MICHELLE APARECI-
DA PEREIRA. Ele, de nacionalidade Brasileiro, autonomo, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 31 
de outubro de 1990, fi lho de ELIAS DA LUZ ALVES e de 
IZABEL REGINA MENDONÇA DE LUZ ALVES. Ela, de na-
cionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia 11 de maio de 1991, fi lha de ANTONIO MARCOS 
PEREIRA e de SILVANA APARECIDA PEREIRA. 

RENATO OZANIQUE GUARIZO e TANINI ELEN DA CRUZ 
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, di-
vorciado, nascido em Votuporanga, SP, no dia 20 de novem-
bro de 1979, fi lho de OSCAR GUARIZO e de ELENA MARIA 
OZANIQUE GUARIZO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
promotora de vendas, solteira, nascida em Fernandópolis, 
SP, no dia 09 de janeiro de 1991, fi lha de MILTON BATISTA 
DA SILVA e de MARA TARCIA DA CRUZ SILVA. 

ALLERSON RHENAN FERREIRA NUNES CARNEIRO e 
JOYCE DE ANDRADE LINO. Ele, de nacionalidade brasi-
leira, vendedor, solteiro, nascido em Campinas, SP, no dia 
20 de junho de 1999, fi lho de RENATO NUNES CARNEIRO 
e de SANDRA FERREIRA PRIMO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, caixa, solteira, nascida em NOVA IGUAÇU, RJ, no 
dia 19 de abril de 1989, fi lha de JORGE LINO e de ADALGI-
SA MORAES DE ANDRADE. 

JARDE JEANDRO DE SOUZA e VICTÓRIA LIS HERRERA 
FACA. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 03 de setembro de 1977, 
fi lho de JARDE BEZERRA DE SOUZA e de ROSIRIS RI-
BEIRO DE SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, Auxiliar 
de desenvolvimento infantil, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 19 de setembro de 1996, fi lha de 
EDINALDO HENRIQUE FACA e de VALÉRIA FERREIRA 
HERRERA FACA. 

NATHAN MANIERO e MANUELA PARPINELLI VOLPE. 
Ele, de nacionalidade brasileira, bancário, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 17 de março de 1996, 
fi lho de BENEDITO MANIERO e de LUIZA CLEMENTINA 
CAMPO MANIERO. Ela, de nacionalidade brasileira, empre-
sária, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
23 de outubro de 1995, fi lha de JOÃO PAULO VOLPE e de 
SANDRA CORDEIRO PARPINELLI VOLPE. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei. 

São José do Rio Preto, 18 de setembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.



B-8 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
24 de setembro de 2020
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PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL 001/2020 
 

COMISSÃO ELEITORAL, EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES  
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conforme a Resolução CMS nº. 06, de 09/06/2020 – e nos termos do que dispõe a Lei Municipal nº 
8.567, de 10 de janeiro de 2002, Decreto Municipal nº. 18.073/18; e, a Resolução nº. 453, de 10/05/2012, do 
Conselho Nacional de Saúde, torna público o PRIMEIRO Termo de Retificação ao Edital n° 001/2020, para 
retificar, o item V do art. 14, no parágrafo I, do Edital, conforme abaixo:  

ONDE SE LÊ: 
V – REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DAS REGIÕES 
Art. 14. Cada região do Município de São José do Rio Preto (Decreto nº. 18.073/18) elegerá 01 (um) 
Conselheiro Local de Saúde, que pode ser titular ou suplente, de alguma unidade de saúde de seu território 
para ocupar 01 (uma) vaga junto ao Conselho Municipal de Saúde, na categoria representante dos Usuários de 
Saúde. 
Parágrafo I – Serão eleitos como Conselheiros Municipais de Saúde os 10 (dez) Conselheiros Locais mais 
votados, sendo que a classificação será contabilizada proporcionalmente à quantidade total de votos que cada 
conselheiro eleito poderá obter em relação ao número total de votos permitidos para sua região de saúde; 
Região CEU 16 (dezesseis) votos; Região Cidade da Criança 16 (dezesseis) votos; Região Pinheirinho 16 
(dezesseis) votos; Região Central 20 (vinte) votos; Região Represa 4 (quatro) votos; Região Bosque 8 (oito) 
votos; Região de Talhado 8 (votos). Região Schimitt 4 (quatro) votos; Região Vila Toninho 8 (oito) votos; Região 
Hb 12 (doze) votos. 

LEIA-SE: 
V – REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DAS REGIÕES 
Art. 14. Cada região do Município de São José do Rio Preto (Decreto nº. 18.073/18) elegerá 01 (um) 
Conselheiro Local de Saúde, que pode ser titular ou suplente, de alguma unidade de saúde de seu território 
para ocupar 01 (uma) vaga junto ao Conselho Municipal de Saúde, na categoria representante dos Usuários de 
Saúde. 
Parágrafo I – Serão eleitos como Conselheiros Municipais de Saúde os 10 (dez) Conselheiros Locais mais 
votados, sendo que a classificação será contabilizada proporcionalmente à quantidade total de votos que cada 
conselheiro eleito poderá obter em relação ao número total de votos permitidos para sua região de saúde; 
Região CEU 16 (dezesseis) votos; Região Cidade da Criança 16 (dezesseis) votos; Região Pinheirinho 12 (doze) 
votos; Região Central 20 (vinte) votos; Região Represa 4 (quatro) votos; Região Bosque 8 (oito) votos; Região 
de Talhado 8 (votos). Região Schimitt 4 (quatro) votos; Região Vila Toninho 8 (oito) votos; Região Hb 12 (doze) 
votos. 

São José do Rio Preto, 23 de Setembro de 2020. 
 
 
 
 

 

Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto 
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EDITAL RETIFICADO 001/2020 

 
COMISSÃO ELEITORAL  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES  
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais – conforme a Resolução CMS nº. 06, de 09/06/2020 – e nos termos do que dispõe a 
Lei Municipal nº 8.567, de 10 de janeiro de 2002, Decreto Municipal nº. 18.073/18; e, a Resolução nº. 
453, de 10/05/2012, do Conselho Nacional de Saúde, CONVOCA eleições para composição do 
Conselho Municipal de Saúde, para o Biênio 2020/2022, e regulamenta o processo de escolha, 
estabelecendo os seguintes critérios para o processo eleitoral:  
 
 
I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DAS ELEIÇÕES  
 
Art. 1º. Ficam estabelecidas as normas para escolha das pessoas e entidades representantes dos 
segmentos de Trabalhadores de Saúde, Prestadores de Serviços de Saúde e Usuários, titulares e 
suplentes, que vão compor o Conselho Municipal de Saúde no próximo Biênio 2020/2022. 
 
 
Parágrafo Único – As eleições realizar-se-ão entre 03/11/2020 (terça-feira) a 12/11/20 (quinta-feira). 
 
Art. 2º. As inscrições para todos os segmentos de representação elegíveis ocorrerão entre 
28/09/2020 (segunda-feira) e 13/10/2020 (terça-feira), através do site do Conselho Municipal de 
Saúde no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/, conforme os requisitos e 
condições de cada vaga. 
§1º A lista com as inscrições e candidaturas aceitas e as indeferidas será publicada no Diário Oficial 
do Munícipio de 16/10/2020 (sexta-feira) e disponibilizada na sede do CMS. 
§2º A apresentação de recursos quanto ao indeferimento de inscrição será de 19/10/2020 (segunda-
feira) a 20/10/2020 (terça-feira), através do preenchimento do formulário de recursos, disponível no 
site do Conselho Municipal de Saúde  no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-
2022/. 
§3º O resultado dos recursos será divulgado no dia 23/10/2020 (sexta-feira) juntamente com o edital 
das inscrições deferidas através de publicação no Diário Oficial e afixação na sede do CMS.  
§4º Todas as publicações e resultados quanto às eleições serão também divulgadas conjuntamente 
em http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/. 
§5º As inscrições devem ser realizadas pelo endereço eletrônico acima informado, devendo ser 
preenchido todos os campos do formulário de inscrição e anexado todos os documentos obrigatórios 
solicitados para cada segmento. 
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Art. 3º. O Conselho Municipal de Saúde é composto por 24 (vinte e quatro) Conselheiros de Saúde 
titulares e 24 (vinte e quatro) suplentes sendo que serão eleitos nestas eleições 21 (vinte e um) 
Conselheiros de Saúde titulares e 21 (vinte e um) Conselheiros de Saúde suplentes, integrantes dos 
segmentos de Prestadores de Serviço, Trabalhadores de Saúde e Usuários. 
§1º Os membros eleitos titulares e suplentes que integram a categoria dos Prestadores de Serviço, 
Trabalhadores de Saúde, e dos Usuários tomarão posse formal juntamente com os indicados pelo 
Gestor de Saúde nos termos do art. 24 deste Regulamento. 
§2º A eleição dos membros titulares e suplentes que integram a categoria dos Prestadores de 
Serviço, Trabalhadores de Saúde, e dos Usuários dar-se-á por votação secreta no respectivo 
segmento e categoria de representação mediante a deposição de cédulas com os nomes dos 
candidatos, devidamente rubricadas por algum integrante da Comissão Eleitoral, em urnas lacradas 
fixas e volantes, conferidas pela Comissão Eleitoral conforme cronograma e datas constantes deste 
Edital. 
 
Art. 4º. Os requerimentos de inscrição que não atendam os requisitos fixados por este Edital, pela Lei 
Municipal nº. 8.567/02 e pelo Regimento Interno do CMS serão indeferidos pela Comissão Eleitoral. 
 
II – REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE  
 
Art. 5º. As entidades (pessoas jurídicas) que desejarem concorrer às vagas destinadas aos 
Prestadores de Serviços de Saúde deverão preencher o formulário de inscrição para pessoas jurídica 
no site do Conselho Municipal de Saúde disponível no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-
cms-bienio-20-2022/, anexando no mesmo a cópia dos seguintes documentos: 
§1° Representantes de Hospitais Filantrópicos: 
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado;  
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ; 
IV – Certificado de Filantropia emitido pelo CNAS ou Ministério da Saúde; 
V – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS;  
§2º Representantes de Prestadores de Serviços de Saúde com fins lucrativos:  
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado; 
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS;  
§3º Representantes de Hospitais de Ensino:  
I – Portaria do Poder Executivo Federal que credencia o Hospital como de Ensino;  
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS. 
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Art. 6º. A escolha das entidades que terão representação no CMS, no segmento Prestadores de 
Serviços de Saúde, ocorrerá no dia 09 de novembro de 2020 (segunda-feira), na sede do CMS.  
§ 1º A eleição do representante de Hospitais Filantrópicos ocorrerá às 18h00.  
§2º A eleição do representante de Prestadores de Serviços de Saúde com fins lucrativos ocorrerá às 
18h30.  
§3º A eleição do representante de Hospitais de Ensino ocorrerá às 19h00.  
 
Art. 7º. Cada inscrito, no respectivo segmento ao qual concorre à vaga, terá direito de votar em 01 
(um) único candidato. 
§1º Dentre os inscritos e candidatos, aquele mais votado será eleito membro titular e o segundo mais 
votado será eleito suplente.  
§2º Em caso de empate, será declarada eleita a entidade com existência há mais tempo no Município 
a partir do registro da mesma em cartório.  
 
III – REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE  
 
Art. 8º. Os representantes de Trabalhadores de Saúde são todos aqueles que trabalham nas unidades 
ou serviços públicos municipais de saúde, excetuando-se aqueles que ocupam cargos através de livre 
nomeação e exoneração. 
 
Art. 9º. Aqueles que desejarem concorrer às vagas destinadas aos Trabalhadores de Saúde deverão 
preencher o formulário de inscrição para pessoa física disponível no site do Conselho Municipal de 
Saúde no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/, anexando no mesmo a 
cópia dos seguintes documentos: 
I – Documento oficial com foto que tenha os números do RG e CPF;  
II – Crachá de Identificação ou documento que comprove o exercício de trabalho em unidade ou em 
serviços de saúde municipais;  
III – Certidão de antecedentes criminais estadual, emitida nos últimos 30 dias da data de inscrição; 
IV – Comprovante de residência. 
  
Art. 10. A escolha das pessoas físicas que terão representação no CMS, no segmento Trabalhadores 
de Saúde, ocorrerá nos dias 03 de novembro de 2020 (terça-feira), 04 de novembro de 2020 (quarta-
feira), 05 de novembro de 2020 (quinta-feira) e 06 de novembro de 2020 (sexta-feira), por meio de 
02 (duas) urnas itinerantes, distribuídas entres as unidades e serviços de saúde conforme sua 
localização nas regiões e cronograma previamente estabelecido pela Comissão Especial de Eleição ao 
qual se dará ampla publicidade. 
§1º Cada serviço ou unidade de saúde terá uma relação nominal atualizada até a data de 
deferimento das inscrições em 23 de outubro de 2020 (sexta-feira), enviada pelo RH da Secretaria de 
Saúde, de todos os trabalhadores da saúde lotados por unidade ou serviço, devendo cada votante se 
identificar e assinar a lista de participação para conferência ao final com a quantidade de votos. 
§2º Cada trabalhador de saúde votante poderá escolher até 03 (três) diferentes candidatos, na 
mesma cédula. 
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§3º Considerar-se-á nulo o voto ou cédula que contenha mais de 03 (três) candidatos escolhidos ou 
assinalados. 
§4º Nenhum candidato poderá receber mais de um voto na mesma cédula. 
§5º Os Trabalhadores que não conseguirem realizar a votação na respectiva unidade ou serviço de 
saúde poderá fazê-lo no Conselho Municipal de Saúde nos dias 03 de novembro de 2020 (terça-feira), 
04 de novembro de 2020 (quarta-feira), 05 de novembro de 2020 (quinta-feira) e 06 de novembro de 
2020 (sexta-feira), entre 11h00 e 13h00. 
§6º O voto no segmento Trabalhador será personalíssimo e exclusivo, não sendo permitida a votação 
por Procuração. 
 
Art. 11. A apuração ocorrerá no dia 06 de novembro de 2018 (sexta-feira), às 18h30, na sede do CMS. 
§1º Quando da apuração, os 06 (seis) candidatos mais votados, no segmento de Trabalhadores, serão 
considerados como Conselheiros Municipais, sendo os 03 (três) primeiros declarados titulares, e os 
03 (três) subsequentes serão suplentes. 
§2º Em caso de empate, será declarado eleito o trabalhador ou a trabalhadora com maior tempo de 
serviço junto à rede pública municipal de saúde.  
§3º Todos os candidatos que concorrerem neste segmento e receberem votos integrarão uma lista, 
conforme a quantidade de votos recebida, para fins de substituição ou vacância. 
 
IV – REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE QUALQUER CATEGORIA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE  
 
Art. 12. As entidades de qualquer categoria de profissionais de saúde que desejarem concorrer às 
vagas destinadas aos Trabalhadores de Saúde deverão preencher o formulário de inscrição para 
pessoas jurídicas disponível no site do Conselho Municipal de Saúde no endereço 
http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/, anexando no mesmo a cópia dos seguintes 
documentos: 
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado;  
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS; 
V – Deverá comprovar sede ou escritório na cidade de São José do Rio Preto. 
Parágrafo Único – Poderão concorrer às vagas nesta categoria quaisquer entidades, com sede no 
Município, cujos membros sejam profissionais de saúde de formação superior ou técnica e científica, 
podendo ser sindicato, associação de classe ou conselho profissional. 
  
Art. 13. A escolha das entidades que terão representação no CMS, no segmento Trabalhadores de 
Saúde, ocorrerá no dia 10 de novembro de 2020 (terça-feira), na sede do CMS, às 18h00.  
§1º Cada entidade de categoria de profissionais de saúde inscrita terá direito de votar em 03 (três) 
diferentes entidades na mesma cédula. 
§2º Considerar-se-á nulo o voto ou cédula que contenha mais de 03 (três) entidades escolhidas ou 
assinaladas. 
§3º Nenhuma entidade poderá receber mais de um voto na mesma cédula. 
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§4º As 03 (três) entidades mais votadas serão eleitas titulares, e as 03 (três) entidades mais votadas 
subsequentes serão eleitas suplentes.  
§5º Em caso de empate, será declarada eleita a entidade com existência há mais tempo no Município 
a partir do registro da mesma em cartório. 
§6º Todas as entidades que concorrerem neste segmento e receberem votos integrarão uma lista, 
conforme a quantidade de votos recebida, para fins de substituição ou vacância. 
 
V – REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DAS REGIÕES  
 
Art. 14. Cada região do Município de São José do Rio Preto (Decreto nº. 18.073/18) elegerá 01 (um) 
Conselheiro Local de Saúde, que pode ser titular ou suplente, de alguma unidade de saúde de seu 
território para ocupar 01 (uma) vaga junto ao Conselho Municipal de Saúde, na categoria 
representante dos Usuários de Saúde. 
Parágrafo I – Serão eleitos como Conselheiros Municipais de Saúde os 10 (dez) Conselheiros Locais 
mais votados, sendo que a classificação será contabilizada proporcionalmente à quantidade total de 
votos que cada conselheiro eleito poderá obter em relação ao número total de votos permitidos para 
sua região de saúde; Região CEU 16 (dezesseis) votos; Região Cidade da Criança 16 (dezesseis) votos; 
Região Pinheirinho 16 (dezesseis) votos; Região Pinheirinho 12 (doze) votos; Região Central 20 
(vinte) votos; Região Represa 4 (quatro) votos; Região Bosque 8 (oito) votos; Região de Talhado 8 
(votos). Região Schimitt 4 (quatro) votos; Região Vila Toninho 8 (oito) votos; Região Hb 12 (doze) 
votos.  
Paragrafo II – Serão eleitos como Conselheiros Municipais de Saúde 01 (um) de cada região, onde 05 
(cinco) serão eleitos titulares e os 05 (cinco) demais suplentes. 
 
Art. 15. Os 05 (cinco) Conselheiros Locais mais votados serão declarados titulares e os 05 (cinco) 
Conselheiros Locais subsequentes serão os suplentes: 
§1º Em caso de empate entre Conselheiros Locais de diferentes regiões, o critério de classificação e 
desempate, será o de maior quantitativo populacional por região. 
§2º Em caso de empate entre Conselheiros Locais da mesma região, será a idade completa em anos 
até a data de apuração o critério de classificação e desempate. 
 
Art. 16. Os Conselheiros Locais de Saúde que desejarem concorrer à vaga da respectiva região 
deverão preencher o formulário de inscrição para pessoa física disponível no site do Conselho 
Municipal de Saúde no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/, anexando 
no mesmo a cópia dos seguintes documentos: 
I – Documento oficial com foto que tenha os números do RG e CPF;  
II – Crachá de Identificação ou documento que comprove o exercício da função de Conselheiro Local 
de Saúde em alguma unidade de saúde da respectiva região;  
III – Certidão de antecedentes criminais estadual, emitida nos últimos 30 dias da data de inscrição; 
IV – Comprovante de residência. 
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Art. 17. A escolha dos Conselheiros Locais de Saúde que terão representação no CMS, no segmento 
Usuários de Saúde, ocorrerá no dia 11 de novembro de 2020 (quarta-feira), no Conselho Municipal de 
Saúde, das 08h00 às 17h00. 
§1º Cada Conselheiro Local de Saúde terá direito de escolher 01 (um) único candidato, da mesma 
região ao qual pertence.  
§2º A apuração ocorrerá no dia 11 de novembro de 2020 (quarta-feira), às 17h30, na sede do CMS. 
§3º O voto para os Conselheiros Locais de Saúde representantes dos Usuários será personalíssimo e 
exclusivo não sendo permitida a votação por Procuração. 
 
VI – ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS 
  
Art. 18. As entidades e associações que desejarem concorrer às vagas destinadas aos Usuários de 
Saúde deverão preencher o formulário de inscrição para pessoa jurídica no site do Conselho 
Municipal de Saúde disponível no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/, 
anexando no mesmo a cópia dos seguintes documentos: 
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado;  
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS; 
V – Deverá comprovar sede ou escritório na cidade de São José do Rio Preto. 
 
Art. 19. A escolha das entidades e associações que terão representação no CMS no Segmento de 
Usuários de Serviços de Saúde, ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), na sede do 
CMS.  
§ 1º A eleição e escolha dos representantes de Associação que assista Crianças ou Adolescentes 
ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), às 17h30.  
§2º A eleição e escolha dos representantes de Pessoas com Deficiência ocorrerá no dia 12 de 
novembro de 2020 (quinta-feira), às 18h00.  
§3º A eleição e escolha dos representantes de Idosos ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 
(quinta-feira), às 18h30.  
§4º A eleição e escolha dos representantes de Movimento de Mulheres ocorrerá no dia 12 de 
novembro de 2020 (quinta-feira), às 19h00. 
§5º A eleição e escolha dos representantes de Patologias ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 
(quinta-feira), às 19h30.  
§6º A eleição e escolha dos representantes de Entidades Congregadas de Trabalhadores em Geral 
ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), às 20h00.  
§7º A eleição e escolha dos representantes de Associações de Moradores de Bairro e Associações 
Comunitárias ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), às 20h30.  
 
Art. 20. Cada entidade ou associação inscrita, no respectivo segmento ao qual concorre à vaga, terá 
direito de votar em 01 (um) único candidato. 
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§1º Dentre as entidades e associações concorrentes, aquela mais votada será eleita titular e o 
segundo mais votado será eleito suplente.  
§2º Em caso de empate, será declarada eleita a entidade com existência há mais tempo no Município 
a partir do registro da mesma em cartório. 
§3º Todas as entidades que concorrerem no respectivo segmento de representação e receberem 
votos integrarão uma lista, conforme a quantidade de votos recebida, para fins de substituição ou 
vacância.  
 
VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Art. 21. Todas as inscrições, recursos e resultados serão analisados pela Comissão Eleitoral que 
publicará as decisões no Diário Oficial do Município, bem como as disponibilizará no site do CMS: 
http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/. 
§1º As entidades ou pessoas que tiverem suas inscrições indeferidas terão os motivos e fundamentos 
divulgados para fins de eventuais recursos.  
§2º O recurso será submetido à apreciação da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde 
juntamente com Parecer da Assessoria Jurídica, decidindo sobre a manutenção ou não do 
indeferimento. 
 
Art. 22. As entidades e associações eleitas titulares e suplentes – nos termos dos artigos 6º, 12 e 18 
deste Regulamento – deverão encaminhar, até 20 de novembro de 2020 (sexta-feira), a indicação da 
pessoa física que representará a pessoa jurídica eleita no Plenário do CMS, com cópias dos seguintes 
documentos: 
I – Documento oficial com foto que tenha data de nascimento e os números do RG e CPF;  
II – Dados pessoais com nome social, telefone fixo, celular e e-mail;  
III – Certidão de antecedentes criminais estadual, emitido nos últimos 30 dias da data de inscrição; 
IV – Comprovante de residência; 
V – Procuração pública ou privada com firma reconhecida em que a entidade ou associação nomeia a 
pessoa como sua representante no CMS e designa o vínculo desta com a entidade ou associação. 
 
Art. 23. Os representantes do Gestor Municipal de Saúde, titulares e suplentes, deverão ser indicados 
até 27 de novembro de 2020 (sexta-feira), mediante Ofício da Secretaria Municipal de Saúde ao 
Conselho Municipal. 
 
 Art. 24. Não poderão se candidatar ou ocupar vaga no Conselho no segmento de Usuários os 
Trabalhadores de Saúde e Entidades de Qualquer Categoria de Profissionais de Saúde, bem como 
pessoas ou profissionais com cargo de direção ou confiança na saúde. 
Parágrafo Único – Aqueles que são Trabalhadores de Saúde não poderão ocupar vagas no segmento 
Usuários. 
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Art. 25. Nos casos de omissão, descumprimento do presente ou impugnação de algum ato do 
processo de escolha, caberá reclamação à Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde, que se 
processará nos moldes do artigo 21 deste Regulamento.  
 
Art. 26. Antes do início de cada votação as urnas serão conferidas pela Comissão Eleitoral quanto à 
sua integridade e confiabilidade. 
 
Art. 27. Na apuração dos votos, em cada segmento e representação, será lavrada Ata pela Assessoria 
Jurídica do CMS com descrição da quantidade de votos e eventuais ocorrências durante a votação ou 
o procedimento de contagem dos votos. 
Parágrafo Único – As Atas serão assinadas pela Comissão Eleitoral, integrantes da Mesa Diretora e 
demais presentes no momento da apuração. 
 
Art. 28. O resultado final das eleições com indicação dos Conselheiros titulares e suplentes eleitos 
será publicado no Diário Oficial do Município em http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-
2022/. 
 
Art. 29. O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação.  
 

São José do Rio Preto, 23 de Setembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto  
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PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL 001/2020 
 

COMISSÃO ELEITORAL, EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES  
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conforme a Resolução CMS nº. 06, de 09/06/2020 – e nos termos do que dispõe a Lei Municipal nº 
8.567, de 10 de janeiro de 2002, Decreto Municipal nº. 18.073/18; e, a Resolução nº. 453, de 10/05/2012, do 
Conselho Nacional de Saúde, torna público o PRIMEIRO Termo de Retificação ao Edital n° 001/2020, para 
retificar, o item V do art. 14, no parágrafo I, do Edital, conforme abaixo:  

ONDE SE LÊ: 
V – REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DAS REGIÕES 
Art. 14. Cada região do Município de São José do Rio Preto (Decreto nº. 18.073/18) elegerá 01 (um) 
Conselheiro Local de Saúde, que pode ser titular ou suplente, de alguma unidade de saúde de seu território 
para ocupar 01 (uma) vaga junto ao Conselho Municipal de Saúde, na categoria representante dos Usuários de 
Saúde. 
Parágrafo I – Serão eleitos como Conselheiros Municipais de Saúde os 10 (dez) Conselheiros Locais mais 
votados, sendo que a classificação será contabilizada proporcionalmente à quantidade total de votos que cada 
conselheiro eleito poderá obter em relação ao número total de votos permitidos para sua região de saúde; 
Região CEU 16 (dezesseis) votos; Região Cidade da Criança 16 (dezesseis) votos; Região Pinheirinho 16 
(dezesseis) votos; Região Central 20 (vinte) votos; Região Represa 4 (quatro) votos; Região Bosque 8 (oito) 
votos; Região de Talhado 8 (votos). Região Schimitt 4 (quatro) votos; Região Vila Toninho 8 (oito) votos; Região 
Hb 12 (doze) votos. 

LEIA-SE: 
V – REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DAS REGIÕES 
Art. 14. Cada região do Município de São José do Rio Preto (Decreto nº. 18.073/18) elegerá 01 (um) 
Conselheiro Local de Saúde, que pode ser titular ou suplente, de alguma unidade de saúde de seu território 
para ocupar 01 (uma) vaga junto ao Conselho Municipal de Saúde, na categoria representante dos Usuários de 
Saúde. 
Parágrafo I – Serão eleitos como Conselheiros Municipais de Saúde os 10 (dez) Conselheiros Locais mais 
votados, sendo que a classificação será contabilizada proporcionalmente à quantidade total de votos que cada 
conselheiro eleito poderá obter em relação ao número total de votos permitidos para sua região de saúde; 
Região CEU 16 (dezesseis) votos; Região Cidade da Criança 16 (dezesseis) votos; Região Pinheirinho 12 (doze) 
votos; Região Central 20 (vinte) votos; Região Represa 4 (quatro) votos; Região Bosque 8 (oito) votos; Região 
de Talhado 8 (votos). Região Schimitt 4 (quatro) votos; Região Vila Toninho 8 (oito) votos; Região Hb 12 (doze) 
votos. 

São José do Rio Preto, 23 de Setembro de 2020. 
 
 
 
 

 

Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto 

 

 


