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Guilherme BATISTA

Mulher só vai ganhar 
espaço na política 
com persistência, 

diz Maureen

Justiça insere dados em 
1.050 urnas para votação

ELEIÇÃO RIO PRETO
Cartórios começam inserir dados de candidatos a prefeito e vereadores e eleitores nas urnas

Divulgação

NOVO NATAL Shoppings de Rio Preto mudam atrações, suspendem chegada de papai noel e 
preparam programação diferente por causa da pandemia neste fim de ano.                   Pág.A2

Ricardo BONI

Ao todo Rio Preto terá 1.050 
urnas eletrônicas que serão 
distribuídas em 869 seções 
de votação. Estão aptos a vo-
tar 332.540 eleitores para as 

eleições municipais deste ano.
Além de dados eleitores as urnas 
estão recebendo informações e 
fotos dos 10 candidatos a prefei-
to e vice e dos 380 candidatos 

a vereador que disputam as 17 
vagas na Câmara de Rio Preto. 
Trabalho  é feito nos cartórios elei-
torais e deve durar até a próxima 
semana.       Pág.A3

Mais dois candidatos a 
vereador abandonam eleição
Aumentou para quatro o 

número de candidatos a ve-
reador que renunciaram da 
participação do pleito para a 
disputa de uma das 17 vagas 
na Câmara de Rio Preto este 
ano. Inicialmente apenas dois 

tinham renunciado: um candi-
dato do Podemos e um do PSD. 
Agora se somam a eles dois 
candidatos do PTC. Com isso o 
partido terá apenas 11 candi-
datos para votação no próximo 
dia 15.                     Pág.A3

Presídios 
voltam a ter 
visitas neste 

sábado
Os presos do CDP (Centro 

de Detenção Provisória) e do 
CPP (Centro de Progressão 
Penitenciária) e CRF (Centro 
de Ressocialização Feminino) 
de Rio Preto poderão rece-
ber uma pessoa cada um.
Neste final de semana, so-
mente detentos dos pavilhões 
pares receberão visita. Atual-
mente, o CDP abriga 808 pre-
sos, o CPP tem 1.536 e o CRF 
com 59 mulheres.    Pág.A4

Servente 
flagrado com 

cães mortos em 
casa é preso
Um servente de pedreiro 

de 50 anos foi preso em 
flagrante por maus-tratos a 
animais nesta quarta-feira 
(4), no Jardim São Jorge, 
em Rio Preto. Na casa foram 
encontrados três cachorros 
mortos, aparentemente de 
fome, e um porco em situa-
ção insalubre e com caracte-
rísticas de subnutrição. Prisão 
foi feita pelo Goe, da Polícia 
Civil.                      Pág.A4

Rio Preto terá 
mais duas 
escolas em 

tempo integral
Em São José do Rio Preto, duas 

escolas passam a integrar a lista 
do PEI: Professor Oscar Salgado 
Bueno – Vila Diniz e Leonor da 
Silva Carramona – Jardim Vitória 
Régia. Elas se juntam a outras oito 
escolas que já tinham o ensino in-
tegral: Bady Bassitt, Pio X, Cardeal 
Leme, Voluntários de 32,Amira 
Homsi Chalella, Jamil Khauan, 
Yvete Gabriel Atique e Octacílio 
Alves de Almeida.         Pág.A2

Presídios voltam a ter visitas sábado Polícia encontoru um porco na casa

Especialistas 
falam da 

importância 
de sorrir

Hoje é Dia Nacional do 
Riso. Segundo  Adriana An-
tunes, biomédica, ao sorrir-
mos genuinamente produzi-
mos endorfina e serotonina, 
os hormônios da felicidade.
“Quando sorrimos exercitamos 
12 músculos faciais, dar uma 
gargalhada exercita até 22 mús-
culos, o que contribui e muito 
para o rejuvenescimento facial”, 
afirma.                       Pág.A2

Adolescente desaparecido é 
encontrado morto com 3 tiros

Pág. A4

Instituto faz média de 33 
exames da próstata por dia

De acordo com o urologista 
do Instituto do Câncer (ICA) do 
Hospital de Base, José Carlos 
Mesquita, são realizados em 
média de 200 a 230 exames 
de próstata por semana, com 

uma média de quase 33 análi-
ses por dia. Ainda segundo ele, 
a chance de cura do câncer 
próstata é maior se diagnostica-
da precocemente e pode chegar 
a 90% dos casos.       Pág.A5

Vacinação 
contra polio 

atinge 74% de 
cobertura

Pág. A5

Prefeitura 
entrega mais 
28 mil kits da 

merenda
Pág. A2

maus-
-tratos
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Rio Preto passa a ter dez escolas 
estaduais em tempo integral

O Governador João Doria 
e o Secretário da Educação 
Rossieli Soares anunciaram 
nesta quinta-feira (5) que mais 
400 escolas da rede estadual 
passarão a fazer parte do Pro-
grama de Ensino Integral (PEI). 
O total de unidades que fun-
cionam nesta modalidade vai 
aumentar de 364, em 2018, 
para 1.064 a partir de 2021, 
representando um crescimen-
to de quase 300%.

Em São José do Rio Preto, 
duas escolas passam a inte-
grar a lista do PEI: Professor 
Oscar Salgado Bueno – Vila 
Diniz, e Leonor da Silva Carra-
mona – Jardim Vitória Régia. 
Elas se juntam a outras oito 
escolas que já tinham o ensi-
no integral: Bady Bassitt, Pio 
X, Cardeal Leme, Voluntários 
de 32,Amira Homsi Chalella, 
Jamil Khauan, Yvete Gabriel 
Atique e Octacílio Alves de 
Almeida.

Ainda na região, a escola 
Genaro Domarco em Mirassol 

também passa integrar o PEI 
em 2021. Pelo novo programa, 
os estudantes passam a ter 
uma matriz curricular que inclui 
projeto de vida, orientação de 
estudos e práticas experimen-
tais. Há ainda clubes juvenis de 
acordo com temas de interesse 
como dança, xadrez e debates. 
A carga horária é de até nove 
horas e meia – na rede regular, 
a jornada é de cinco horas e 
quinze minutos.

“Com este aumento de 
300% no número de escolas, 
o ensino em tempo integral 
vai chegar a mais de 500 mil 
alunos. É o maior número de 
alunos em ensino integral em 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

um estado no Brasil”, afirmou 
Doria. O programa contempla 
48% dos municípios do estado.

As novas escolas manifes-
taram interesse em aderir ao 
programa e obedecem aos 
critérios estabelecidos pela 
Secretaria da Educação, como 
ter mais de 12 salas de aulas 
e atender a uma comunidade 
com maior vulnerabilidade so-
cioeconômica.

“A política de ensino em 
tempo integral é prioridade 
para o nosso governo. A nossa 
meta de mil escolas para 2023 
já foi alcançada com a adesão 
destas 400 novas unidades”, 
destaca Rossieli.

MAIS DUAS

“Com este aumento de 300% no número 
de escolas, o ensino em tempo integral 
vai chegar a mais de 500 mil alunos. É 
o maior número de alunos em ensino 

integral em um estado no Brasil”, afirmou 
Doria. O programa contempla 48% dos 

municípios do estado

Escola Professor Oscar Bueno vai integrar o PEI em 2021

Guilherme BATISTA

EDUCAÇÃO NOVO NATAL FAZ BEM SORRIR

Começa distribuição 
de mais 28 mil kits da 

merenda escolar

A  Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento de Rio 
Preto, com apoio da Secreta-
ria de Educação, realiza nesta 
semana a entrega de Kits de 
Alimentação Escolar. Esta é a 
oitava fase da ação, iniciada 
em abril, desde a suspensão 
das aulas na rede municipal 
de ensino como medida de 
enfrentamento à pandemia 
de coronavírus.

Até outubro, foram reali-
zados 597.400 atendimen-
tos únicos, considerando 
cada aluno inscrito e a dis-
tribuição tanto de kits de 
alimentos perecíveis, como 
de não perecíveis.

Nesta quinta e na sex-
ta-feira (05 e 06), pais e 
responsáveis dos 28.925 
alunos cadastrados até 23 de 
outubro levarão para casa kits 
com alimentos não perecí-
veis, suficientes para 30 dias, 

e também com alimentos pe-
recíveis, suficientes para até 
a próxima entrega desse tipo, 
em 19 e 20 de novembro.

Os alimentos devem ser 
retirados nas unidades esco-
lares em que os respectivos 
cadastros foram feitos, exa-
tamente nos dias anuncia-
dos. O não comparecimento 
implica na exclusão automá-
tica do cadastro e impede o 
fornecimento de novos kits 
dentro do mesmo período. 
O responsável poderá fazer 
novo cadastro caso queira 
ser reinserido na ação para 
o próximo período de distri-
buição.

Todas as unidades escola-
res municipais continuam fa-
zendo o cadastramento para 
solicitação do Kit de Alimen-
tação Escolar enquanto as 
aulas estiverem suspensas. 
Novos pedidos feitos até 20 
de novembro serão atendidos 
em dezembro.

Da REDAÇÃO

Shoppings cancelam Papai Noel 
e alteram atrações este ano

Um Natal bem diferente nes-
te  ano e cheio de desafios prin-
cipalmente para os shoppings de 
Rio Preto. A data é considerada 
uma das mais importantes para 
o varejo e todos os anos os 
shoppings se preparam com 
antecedência, fazem grandes 
investimentos em decorações, 
ações de entretenimento e 
campanhas  promocionais para 
os consumidores. Mas em 2020 
será diferente.

Na área central da cidade o 
Praça Shopping informou que já 
estão preparados pois será um 
ano diferente dos demais. Este 
ano não terá a tradicional che-
gada do Papai Noel , até porque 
a magia do Natal é o Papai Noel 
e as crianças poder abraçar e 
tirar fotos como todos os anos 
e  terão a decoração interna no 
shopping.

“Vamos trabalhar com a 
inauguração do Natal com o 
acendimento das luzes da fa-
chada no prédio a partir do 
dia 01 de dezembro”, afirma 
Natiele Brandão do setor de 
Comunicação. A campanha de 
Natal já foi definida, mas os 
detalhes, datas, horários serão 
divulgados em breve. No ano 
passado a chegada do Papai 
Noel no shopping foi no dia 30 
de novembro.

A chegada do Papai Noel no 
Shopping Cidade Norte no ano 
passado foi em 16 de novembro 
. Neste ano, informou a assesso-
ria de imprensa a programação 
de Natal está adiantada, mas 
que depende da atual situação 
do Estado, Rio Preto está na 
fase amarela do Plano São Pau-
lo, e a administração aguarda 
para seguir as diretrizes ideais 
do momento.

“Por conta da situação atual 
do país, este ano não teremos 
a tradicional chegada do Papai 
Noel”, afirma Carlos Cristal as-
sessor de imprensa. Em 2019 
o Papai Noel chegou até o Sho-
pping Cidade Norte no dia 16 de 
novembro.

Esse ano não terá a tradi-

cional chegada do Papai Noel 
no Plaza Avenida Segundo in-
formações da Supervisora de 
Marketing, Paula Buosi, esse 
Natal será totalmente diferente 
dos anos anteriores devido às 
restrições impostas pela pan-
demia. Mas não significa que a 
magia e o encanto da data será 
deixado de lado, pelo contrário, 
eles estarão mais presentes do 
que nunca. “Eventos como a 
chegada de Papai Noel, que atrai 
centenas de crianças e adultos, 
precisarão ser reformulados,” 
afirma.

Ainda de acordo com a Su-
pervisora de Marketing, a em-
presa está ciente de que 2020 
não está sendo um ano fácil, e 
há pouco para se comemorar 
em respeito a tantas vítimas 
de doenças. Por isso, o Plaza 
vai enfatizar ainda mais o real 
significado da data que é o 
amor e a solidariedade. E Paula 
garante que tem  certeza de que 
o público irá gostar.

Em relação às vendas, a 
Supervisora de Marketing diz 
que a situação é completamente 
atípica em 2020, o que impede 
de compará-la com 2019.   No 
Plaza Avenida, a chegada do 
Papai Noel em 2019 aconteceu 
no dia 16 de novembro.

O Riopreto Shopping infor-
mou através de sua assessoria 
de imprensa que a campanha de 
natal está sendo formatada de 
acordo com todas as normas de 
higiene e segurança dos decre-
tos municipal e estadual, e que a 
programação será divulgada em 
breve. No ano passado, o Papai 
Noel aterrissou no Riopreto Sho-
pping no dia 03 de novembro.

O Shopping Iguatemi foi pro-
curado através de sua assessoria 
de imprensa, mas até retornou 
até o fechamento.

Janaína PEREIRA

Hoje é o Dia 
Nacional do Riso

O ditado popular já diz que 
“rir é o melhor remédio”, e nesta 
sexta-feira (6) comemora-se o 
Dia Nacional do Riso.

Estudos científicos compro-
vam que rir ajuda a prevenir o 
estresse e o sistema imunoló-
gico.

Segundo  Adriana Antunes, 
biomédica, ao sorrirmos genui-
namente produzimos endorfina 
e serotonina, os hormônios da 
felicidade.

“Quando sorrimos exercita-
mos 12 músculos faciais, dar 
uma gargalhada exercita até 
22 músculos, o que contribui e 
muito para o rejuvenescimento 
facial. É praticamente uma mus-
culação facial”, afirma.

Há cinco anos, Gabriel Pe-
reira do Nascimento, 22 anos, 
de Rio Preto, tem como trabalho 
a missão de fazer os outros 
sorrirem. O palhaço Pererinha, 
como é chamado, garante que 
além dos benefícios à saúde, 
um sorriso também é capaz de 
aproximar e unir as pessoas.

“Trabalhar com o riso é um 
grande privilégio, enquanto 
faço humor sinto que minhas 
energias se refazem e me sinto 
protegido contra o estresse”, 
afirma.

O grupo de voluntários do 

Sementes da Alegria de Rio 
Preto também são responsáveis 
por levar o riso para as pessoas.

O Projeto surgiu em março 
de 2008 onde o foco era de 
fazer Teatro Sócio Educacional, 
voltado a educação e cultura 
de jovens em situação adversa 
como internos em instituições 
de lares de abrigo em funciona-
mento como orfanatos, creches, 
educandários de periferia entre 
outros.

Hoje o grupo conta com 45 
voluntários atuantes segundo 
informou Hosana Corrêa que 
faz parte da diretoria do projeto.

O grupo desde janeiro de 
2010 vem trabalhando em 
paralelo com a Santa Casa Rio 
Preto, onde em março de 2010 
se tornou exclusivo. No segundo 
semestre de 2012 começaram 
a atuar na ala pediátrica do 
Hospital Austa Clínicas.

“Nosso trabalho de humani-
zação hospitalar é desenvolvido 
na Santa Casa , Austa e Hospi-
tal da Criança e Maternidade”, 
afirma.

Jamile Marjorie, 30 anos, 
entrou para o grupo este ano 
e diz que se sente realizada. 
“Sempre foi um sonho participar 
do Sementes da Alegria, e poder 
levar alegria para as pessoas e 
fazer a diferença na vida delas 
de alguma forma”, afirma.

Janaína PEREIRA

Serviço é feito feita pela prefeitura e já distribuiu  
597 mil kits

Divulgação

Divulgação

Grupo de voluntários que atua em hospitais da cidade

Divulgação
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Mulher na política
As mulheres são maioria no colégio eleitoral de Rio Preto e 

mesmo assim sempre teve representatividade pífia na Câmara. 
Na atual legislatura, num total de 17 cadeiras, são três verea-
doras, que agora busca a reeleição. Para Maureen Leão Cury 
(foto), secretária da Mulher, mais mulheres deveriam escolher 
um partido que tenha afinidade para participar com mais con-
sistência dos debates políticos. “O ideal é participar dos debates 
para conquistar espaços”, diz. A fim de ganhar espaço, portanto, 
não deve ser apenas em período eleitoral, quando as mulheres 
são requisitadas pelos dirigentes partidários, com o objetivo de 
preencher a quota na chapa de candidatos exigida pela Justiça 
Eleitoral. Maureen diz que o tabu só será quebrado se as mu-
lheres tomarem a iniciativa de se apresentar para equilibrar o 
debate, porque o mundo político está masculinizado. “Tem que 
ter persistência e participação constante”, recomenda.

Terror
Os candidatos que parti-

ciparam do debate promovi-
do pela Band na quarta-feira 
à noite, pode ser comparado 
a um terror devido a postura 
e as propostas apresenta-
das por alguns postulantes 
ao cargo de prefeito. Antes 
de começar o debate, a 
altura do microfone não foi 
adaptada e para falar alguns 
ficaram curvados como se 
fossem bodoques. Além 
de propostas mirabolantes, 
seguindo o rito que se vê 
na televisão, eram jogadas 
ao ar sem nenhuma convic-
ção. Até parecia ventríloquo 
sendo manipulado por um 
extraterrestre.

Agradece…
Ministros do governo Jair Bolsonaro (sem partido) chegaram 

à conclusão de que nenhum presidente dos Estados Unidos, seja 
republicano ou democrata, vai colaborar para alancar a economia 
brasileira. Ajuda norte-americana seria o mesmo que acreditar 
que casa brota do chão como se fosse cogumelo e que dinheiro 
caia como folha das árvores. O que os políticos tupiniquins pre-
cisam é criar meta de governo com propostas sérias. Enquanto 
o governo oferecer guarida aos malfeitos, prevalecerá as ações 
nefastas de grileiros, garimpeiros, madeireiros, milicianos, corrup-
ção e por aí vai. Criar brigadas de combate ao fogo no Pantanal? 
Que nada! O ideal é deixar aquela área única sob a proteção do 
“boi bombeiro” e os espertalhões enricarem graças aos recursos 
naturais, patrimônio do povo brasileiro. Agora, se confirmar a 
vitória do democrata Joe Biden, o meio ambiente agradece…

Teatral
O candidato Marco Ca-

sale (PSL) entrou na disputa 
achando que iria decolar 
como um míssil atômico, 
principalmente depois que 
conseguiu apoio político do 
ex-prefeito Valdomiro Lopes 
(PSB). Como até agora não 
decolou, Casale arrancou 
um coelho da cartola, como 
se fosse uma mágica, insi-
nuando no seu programa 
na televisão de que, se 
reeleito, o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) vai “vender” o 
Semae. Valdomiro, que apa-
rece na gravação, reforçou a 
‘mágica’ de Casale, afirmou 
que o Semae dá lucro e não 
deve ser privatizado.

Destaque
Entre os novatos que pos-

tulam o cargo de prefeito, 
Carlos Alexandre (PCdoB) 
se destacou por ser incisivo 
nas perguntas e respostas. 
Falando português correto, 
fulminou o adversário Mar-
co Casale (PSL), quando 
este entrou no campo da 
ideologia política. Alexandre 
é de esquerda e Casale se 
diz convicto representante 
da direita. O esquerdista só 
pegou em um detalhe: ges-
ticula muito quando fala e 
apresenta certa agressivida-
de na fala e na expressão no 
rosto. Gesticular e expressão 
carregada não fica bem na 
telinha.

Passo falso
Valdomiro Lopes (PSB) 

deu um passo falso ao apoiar, 
de forma indireta, informação 
infundada de Marco Casale 
(PSL) de que Edinho Araújo 
(MDB) estaria cogitando 
privatizar o Semae. Inde-
pendente de candidato, a 
verdade tem de prevalecer 
e o prefeito já disse que a 
venda da autarquia está fora 
de cogitação. O Semae foi 
criado no governo dele, em 
2001, para acabar com a 
falta de água na cidade. 
Edinho fez uma declaração 
desmentindo o que foi dito 
pelo seu adversário Casale, 
que será divulgado nos jor-
nais impressos.

Travado
Marco Rillo (PSOL) é 

um bom debatedor, porém, 
travado, parece que não 
estava em dia de luz. Como 
briga pelo segundo lugar no 
primeiro turno com a Coronel 
Helena (Republicanos), ao 
invés de aproveitar a inexpe-
riência política dela e a falta 
de propostas consistentes, 
Rillo levantou bola ‘açuca-
rada’ para a republicana 
cortar. Perdeu oportunidade 
única para pôr os pingos no 
is principalmente sobre a 
proposta da candidata em 
defender a reabertura do 
hospital Ielar, fechado por 
causa de péssima gestão de 
sua diretoria.

Reforço
O candidato a prefeito 

Paulo Bassan (PRTB) rece-
beu apoio do vice-presidente 
da República, Hamiltou Mou-
rão, com o objetivo de ala-
vancar a sua campanha. No 
vídeo ao lado do candidato, 
Mourão diz que Bassan tem 
propostas para implementar 
ações com o intuito de me-
lhorar a educação básica e 
também para impulsionar os 
negócios na cidade. Mourão, 
que é do mesmo partido de 
Bassan, apesar ‘patinar’ nas 
suas ações no combate à 
destruição da selva amazô-
nica, é um reforço para dar 
visibilidade à campanha do 
rio-pretense.

Cartórios preparam 1.050 
urnas para dia da votação

Os três cartórios elei-
torais de Rio Preto deram 
inicio ao carregamento dos 
dados nas urnas eletrôni-
cas com as informações 
dos candidatos a prefeito 
e vereador e dos 332.540 
eleitores aptos a votar no 
dia 15 de novembro.

Segundo Régis Gaide 
Pistori, chefe da 268ª ZE 
(Zona Eleitoral), esse pro-
cedimento deve seguir pelos 
próximos dias. “Se formos 
trabalhar sábado e domin-
go, devemos terminar no 
domingo senão segunda (9) 
ou terça (10) concluímos”, 
salientou.

Na 268ª ZE são ao todo 
307 urnas eletrônicas que 
tem que receber os da-
dos dos candidatos e dos 
102.810 eleitores divididos 
nas 270 seções.

O carregamento das ur-
nas da 268ª ZE deve ter 
inicio neste sábado (7). São 
ao todo 307 urnas eletrôni-
cas que tem que receber os 
dados dos candidatos e dos 
102.810 eleitores divididos 
nas 270 seções.

Segundo Renata de Al-
cântara Kfouri da 267ª ZE, 
o carregamento dos dados 
começa neste sábado (7) 
– a ZE 267ª tem ao todo 
444 urnas com os dados de 

141.541 eleitores para 363 
seções eleitorais. A previsão 
é concluir o procedimento 
até a próxima terça-feira 
(10).

Já a 125ª ZE são ao todo 
236 seções de votação para 
atender 88.189 eleitores 
com 264 urnas que recebe-

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

PROTOCOLADO

Projeto quer criar impedimento 
vitalício à privatização do Semae

Projeto protocolado nesta 
quinta-feira (5) pelo vereador 
Gerson Furquim (Podemos) 
quer proibir a venda ou pri-
vatização do Semae (Serviço 
Municipal Autônomo de Água 
e Esgoto) em qualquer circuns-
tância.

O vereador salienta que 
depois da criação do Semae 
que aconteceu em meados dos 
inicio dos anos 2000 houve 
melhorias do serviço de abaste-
cimentos de água em Rio Preto.  
Na sua justificativa ele afirma 
que “Falta muito ainda para 
ser perfeito e urge melhorias 
constantes, mas as notícias 
de cidades, onde o serviço foi 
privatizado, são piores”, afirmou 
o parlamentar.

Finalizando que é dever da 
Câmara Municipal criar um dis-
positivo que vede a privatização 
do serviço ou a entrega dele à 
empresa pública estadual ou 
federal.

Sérgio SAMPAIO

Mais dois candidatos a vereador renunciam

Aumentou para quatro o 
número de candidatos a ve-
reador que renunciaram da 
participação do pleito para a 
disputa de uma das 17 vagas na 
Câmara Municipal de Rio Preto. 
Inicialmente apenas dois tinham 
renunciado: um candidato do 
Podemos e um do PSD.

Agora se somam a eles dois 
candidatos do PTC. Com isso o 
partido terá apenas 11 candida-
tos na disputa.

Outra mudança diz respeito 
o número de candidatos que 
entraram a recursos para que 
a justiça eleitoral reveja o inde-
ferimento do pedido de registro 
das candidaturas, o número 
aumentou para oito, sendo três 
candidatos do Podemos e um 
candidato dos seguintes parti-
dos: PL, PSDB, PSL, Solidarie-
dade e Republicanos.

Ao todo o justiça indeferiu 15 
candidatos a vereador dos 400 

registrados para a disputa das 
17 vagas da Câmara Municipal 
de Rio Preto. Sete candidatos 
não recorreram a aceitaram a 
decisão da justiça sendo dois 
candidatos do PDT, PSL e PTC 
e um do PTB. Um candidato do 
PCO teve duplicidade do registro 
do mesmo candidato.

Com estes dados o número 
caiu de 400 para 380 candi-
datos até o momento diferidos 
para participar do processo 
eleitoral. Esse número final pode 

aparece o DEM e com 22 o Pro-
gressistas, PDT e PSD tem 21 
candidato cada, PSL e PTB tem 
19, Podemos e PRTB terão 17 
na disputa seguido do Psol com 
16. O PT terá 13 candidatos, o 
PSC tem 12, o PTC vai ter 11 
candidatos, Solidariedade terá 
nove (9), PMB sete (7), com seis 
(6) candidatos cada serão três 
partidos: Cidadania, DC e Novo, 
com cinco (5) o PSB, com três 
(3) do PC do B e com apenas um 
(1) candidato no pleito do PCO.

Corrida – Caso os números 
se confirmem a disputa por uma 
das 17 vagas na Câmara de Rio 
Preto ficará em média 22,35 
candidato por cadeira.

Reeleição – os 15 candida-
tos à reeleição na Câmara tive-
ram suas candidaturas deferidas 
e o mesmo aconteceu com os 
14 ex-vereadores que também 
estão da disputa.

Sérgio SAMPAIO

ser alterado até o dia 15 de 
novembro data da realização do 
primeiro turno, caso aconteça à 
revisão do indeferimento destas 
oito candidaturas nas quais os 
candidatos ingressaram com 
recurso na justiça eleitoral.

Com este quadro de momen-
to o Patriota é o único partido 
com chapa completa com 26 
candidatos, seguido agora por 
outros quatro partidos que tem 
25 candidatos cada: MDB, PL, 
PSDB e Republicanos, com 23 

Sérgio SAMPAIO

JÁ SÃO 4

DADOS CANDIDATOS

Cadeira na Câmara tem média de 22,3 candidatos por vaga

ram os dados dos candidatos 
e eleitores.

Ao todo Rio Preto terá 
1.050 urnas eletrônicas que 
serão distribuídas em 869 
seções de votação. Estão ap-
tos a votar 332.540 eleitores 
para as eleições municipais 
de Rio Preto este ano.

Cartórios de Rio Preto inserem dados de candidatos e eleitores nas urnas para dia 15

Candidatos – além dos 
dados dos 332.540 eleitores 
as urnas estão recebendo 
os dados dos 10 candidatos 
a prefeito e vice e dos 380 
candidatos a vereador que 
disputam as 17 vagas na 
Câmara de Rio Preto.

Guilherme BATISTA

Arquivo DHoje- Cláudio LAHOS

Projeto quer impedir privatização ou venda do Semae a qualquer circunstância
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VALQUÍRIA CARLA DE SOUZA, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
52 anos de idade. Era solteira.  Foi sepul-
tado no dia 05/11/2020, às 13:00, saindo 
seu féretro do velório da Ercília para o 
cemitério da Ressurreição.

MARIA FERNANDES MASSETTE, 
natural de Ibirá/SP, faleceu aos 77 anos 
de idade. Era casada com o Sr. Sebas-
tião Massette e deixa os fi lhos Marlene 
Massette, Antônia de Fátima e Humberto 
Carlos. Foi sepultado no dia 05/11/2020, 
às 11:30, saindo seu féretro do velório da 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

PEDRO DE SÁ FILHO, natural de Água 
Clara/MS, faleceu aos 78 anos de idade. 
Era casado com Marionice dos Santos 
e deixa os fi lhos Claudia Cristina de Sá 
Pereira e Abner de Sá.  Foi sepultado 
no dia 05/11/2020, às 13:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever para 
o cemitério da Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

CLAUDEMIR ALONSO, natural de 
São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 77 
anos de idade. Era solteiro. Foi sepultado 
no dia 05/11/2020, às 14:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever para 
cemitério da Ressurreição.

FRANCISCO CANDIDO DA SILVA, 
natural de Nova Aliança/SP faleceu aos 84 
anos de idade. Era viúvo da Sra. Ana da 
Cruz Silva e deixa os fi lhos Shirlei Silva, 
Sueli Silva, Sioneia Silva, Sigmar Fran-
cisco, Selma Maria, Silvio José (falecido) 
e Silvano José (falecido). Foi sepultado 
no dia 05/11/2020, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever para 
o cemitério São João Batista.

TEREZA DE ALMEIDA LIMA, natural de 
Rubim/MG faleceu aos 84 anos de idade. 
Era viúvo da Sr. Paulo Cláudio de Lima 
e deixa os fi lhos Vilma e Elizabete Foi 
sepultado no dia 05/11/2020, às 17:00, 
saindo seu féretro do velório da Capela do 
Prever para o cemitério São João Batista.

Presídios de Rio Preto voltam 
a receber visitas neste sábado

O Governo de São Paulo 
autorizou a retomada de vi-
sitas em presídios do estado 
a partir deste sábado (7). A 
entrada de pessoas externas 
nas penitenciárias estava 
suspensa desde março por 
conta da pandemia do coro-
navírus. Com a autorização, 
os presos do CDP (Centro 
de Detenção Provisória) e do 
CPP (Centro de Progressão 
Penitenciária) e CRF (Centro 
de Ressocialização Feminino) 
de Rio Preto poderão receber 
uma pessoa cada um.

Neste final de sema-
na, somente detentos dos 
pavilhões pares receberão 
visita. Atualmente, o CDP 

abriga 808 presos, o CPP tem 
1.536 e o CRF com 59 mu-
lheres. De acordo com SAP 
(Secretaria da Administração 
Penitenciária), a retomada 
será gradual e controlada. To-
dos os visitantes deverão usar 
máscaras e terão medidas 
a temperatura e saturação 
de oxigênio na entrada dos 
presídios.

“A visitação irá obedecer 
a uma série de normas para 
evitar aglomerações e para 
evitar a disseminação da Co-
vid-19. Não haverá visitas in-
timas, neste final de semana 
uma parte receberá visita, no 
outro final de semana serão 
os demais”, afirmou o juiz 
Evandro Pelarin, do Deecrim 
(Departamento Estadual de 
Execuções Criminais).

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Presídios de Rio preto voltam a ter visitas a detentos neste final de semana

Arquivo DHOJE

Adolescente que 
estava desaparecido 
é encontrado morto

O estudante Guilherme Gar-
cia Balaquer, de 14 anos, que 
estava desaparecido desde a 
noite de quarta-feira (4), foi en-
contrado morto em uma mata 
próximo ao Bairro São Deocle-
ciano em Rio Preto. Ele havia 
saído as 17h para ir até um bar 
de espetinhos e não retornou.

Segundo informações da 

Polícia Militar, Guilherme foi 
encontrado sem documentos e 
a família reconheceu o corpo.

O menor levou três tiros nas 
costas. A PM ainda informou 
que populares ouviram os tiros 
por volta das 19h. O corpo 
dele foi encontrado na tarde 
de ontem. A reportagem não 
conseguiu contato com a família 
ou delegado responsável pela 
investigação.

Janaína PEREIRA

TIROS NAS COSTAS

Caso encaminhado à DDM

Arquivo PESSOAL

MAUS-TRATOS

Pedreiro flagrado com cães 
mortos em casa é preso

Um servente de pedreiro de 
50 anos foi preso em flagrante 
por maus-tratos a animais nesta 
quarta-feira (4), no Jardim São 
Jorge, em Rio Preto. Na casa 
foram encontrados três cachor-
ros mortos, aparentemente de 
fome, e um porco em situação 
insalubre e com características 
de subnutrição.

Essa é a primeira prisão 
na cidade com base na lei 
4.064/20 sancionada em se-
tembro pelo presidente Jair 
Bolsonaro, que aumenta as 
penas de crime de maus-tratos 
aos animais quando se tratar 
de cão ou gato, com reclusão, 
de dois a cinco anos, além de 
multa e proibição de guarda. 

Policiais do Goe (Grupo de 
Operações Especiais) recebe-
ram denúncias anônimas indi-
cando que um homem estava 
maltratando animais domésti-
cos e, que vizinhos estariam ali-
mentando-os, inclusive alguns 
já haviam morrido de fome.

Ao chegar ao local, os poli-
ciais foram recebidos pelo ser-
vente de pedreiro que afirmou 
que possuía três cachorros, 
todos mortos, sendo que um 
deles morreu na noite anterior. 
Os policiais foram até o fundo 
da casa e lá encontraram o ca-

chorro morto, muito magro, com 
sinais nítidos de maus-tratos e 
amarrado com uma das pernas 
a um fio.

O homem alegou que o 
cachorro morreu porque estava 
doente. Questionado sobre a 
alimentação dos animais, ele 
admitiu que não e que quem 
dava comida para o cachorro 
eram os vizinhos.

Os policiais encontraram um 
porco trancado em um banheiro 
sujo da casa, em meio a fezes. 
O animal também muito magro 
estava sem comida e com muita 
sede. Uma voluntária de uma 
ONG (Organização Não Gover-
namental) de Jaci resgatou o 
porco.

No imóvel, não há ligação de 
água e nem de energia elétrica. 
Ainda foram apreendidas gaiolas 
vazias, estilingues e esferas de 
metal. Ele não explicou o porquê 
tinha esses objetos.

Vizinhos confirmaram a con-
duta de maus-tratos do homem, 
mas não quiseram testemunhar 
por medo de represálias.

O servente de pedreiro foi 
encaminhado à Central de Fla-
grantes e depois de ser ouvido, 
foi encaminhado para a carce-
ragem da Deic (Divisão Estadual 
de Investigações Criminais). 
Nesta quinta-feira (5) passou 
por audiência de custódia.

Tatiana PIRES

APARTAMENTO
Vizinhas acabam na delegacia após briga

Tatiana PIRES

Duas vizinhas se agrediram 
após uma delas estar discutindo 
com o marido na escada do 
prédio que moram, no Comple-
xo Rios di Itália, em Rio Preto, 
nesta quarta-feira (4). A Polícia 
Militar foi chamada e o caso 
registrado como lesão corporal 
e ameaça.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a enfermeira, de 26 anos, 
discutia em voz alta com o 
marido enquanto subiam as 
escadas e ao abrir a porta do 
apartamento, seu cachorrinho 
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saiu latindo. Neste momento, 
vizinhos gritaram para que eles 
não agredissem o animal, assim 
como palavras ofensivas e ame-
aças de morte.

A enfermeira contou aos 
policiais que viu que uma das 
vizinhas estava na janela e foi 
até a casa dela tirar satisfação. 
As duas se agrediram. A PM foi 
acionada e cada uma das mu-
lheres deram versões diferentes 
para a briga.

O caso foi registrado na Cen-
tral de Flagrantes e será enca-
minhado para a DDM (Delegacia 
de Defesa da Mulher).

PAVILHÕES PARES

Policiais também encontraram um porco com sinais de 
subnutrição na casa

Favor deixá-lo preso, 
diz mãe de jovem 

flagrado no tráfico

Dois adolescentes, de 15 
e 16 anos, foram apreendi-
dos pela Polícia Militar de Rio 
Preto por tráfico de drogas. 
O flagrante aconteceu nesta 
quarta-feira (4), no bairro Vila 
Toninho. Com eles, os poli-
ciais apreenderam 18 pedras 
de crack e um pedaço maior 
da mesma droga, 23 porções 
de cocaína, além de dinheiro.

Os adolescentes foram 
encaminhados à Central de 
Flagrantes, onde apenas a 
mãe do adolescente mais 
velho compareceu. A mãe 
do garoto de 15 anos disse 
aos policiais militares que 
não iria buscá-lo: “não vou 
me deslocar, não quero nem 
saber e é um favor deixá-lo 
preso”.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a PM recebeu 

denúncia de que quando fa-
zia patrulhamento no bairro, 
um adolescente avistava 
a viatura e se escondia no 
sótão de um prédio. Nesta 
quarta, o Copom (Centro de 
Operações da Polícia Militar) 
acionou a equipe policial que 
um suspeito estaria armado 
com um revólver calibre 38 
em frente ao prédio.

Ao chegarem ao local, 
as pessoas que estavam na 
calçada do condomínio se 
dispersaram. Os policiais, 
então, seguiram até o só-
tão, onde os adolescentes 
estavam escondidos. Com 
eles foram apreendidos os 
entorpecentes e R$ 445.

Após serem ouvidos pelo 
delegado de plantão, os 
adolescentes foram libe-
rados mediante termo de 
compromisso assinado pela 
mãe presente na delegacia.

Tatiana PIRES

VILA TONINHO
Arquivo DHoje- Claúdio LAHOS

Além de cada preso re-
ceber apenas uma pessoa, 
o período de visita também 
foi limitado a  duas horas, 
por período, entre 8h e 11h 
e 13h e 15h, no sábado e 
no domingo. Poderão entrar 
visitantes de 18 a 59 anos, 
sendo proibido crianças, 
idosos, gestantes e pessoas 
com sintomas gripais.

O encontro entre presos 
e familiares ocorrerá em 
ambiente aberto ou em caso 
de chuva, será disponibilizado 
locais cobertor e arejados.

Segue valendo a proibição 
da entrada de objetos, como 
bolsas, mochilas, sacolas e 
similares, comida, itens de 
higiene e roupas. Os produtos 
continuarão sendo enviados 
por correspondências.

Arquivo DHoje- Claúdio LAHOS
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Síndrome de 
hiperestimulação ovariana

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

A síndrome de hiperestimulação ovariana (SHO) apesar de 
também ocorrer espontaneamente em gestações múltiplas, na 
maioria dos casos é resultante do efeito indesejado do uso de 
estimuladores da função ovariana. Estima-se que a SHO afete 
2% a 3% das pacientes nas suas formas moderada e grave, e 
na forma leve pode estar presente em 20 a 30% de todas as 
fertilizações in vitro. 

As peculiaridades do perfil feminino que predispõem ao 
desenvolvimento da SHO incluem: mulheres jovens, magras, 
negras, portadoras de infertilidade sem causa aparente e as que 
tenham apresentado essa síndrome em tratamentos anteriores. 
Um estudo prospectivo mostrou que mais de 60% dos casos 
ocorrem em mulheres com menos de 35 anos. Entre os fortes 
indicadores de risco para SHO também estão àquelas portadoras 
da síndrome dos ovários policísticos (SOP). 

Entre os marcadores de reserva ovariana, dois assumem 
papel preditivo de SHO: a dosagem sérica do hormônio antimul-
leriano (AMH) e a contagem de folículos antrais (CFA). O AMH é 
essencialmente produzido nos ovários, em folículos pré-antrais 
e folículos antrais. Níveis acima de 3,36ng/mL guardam estreita 
relação com o risco de desenvolver SHO e mulheres com níveis 
superiores a 5ng/mL apresentam risco três vezes maior de ter 
essa síndrome. Assim como pacientes que durante a estimulação, 
ocorre a visualização de mais de 24 folículos em crescimento.

A importância de se determinar o nível da gravidade da doença 
esta em orientar o tipo de tratamento necessário. Nos estágios 
leves e moderados, o tratamento indicado é ambulatorial, porém 
essa conduta também pode ser praticada em alguns casos gra-
ves selecionados, nos quais haja boa colaboração da paciente 
e possibilidade de transferência para unidade hospitalar, caso 
necessário. 

Principais condutas recomendadas nas formas leves e mo-
deradas: repouso relativo, evitar atividades físicas pelo risco de 
ruptura de cistos e torção ovariana; abstinência sexual; controle 
do peso corpóreo e diurese; ingestão hídrica de 2 a 3 litros por 
dia; controle da dor com paracetamol, contraindicado o uso 
de anti-inflamatórios não hormonais pelo maior risco de com-
prometimento renal; acompanhamento clínico. Na forma grave 
considerar a internação quando controle insuficiente da dor; 
ingestão inadequada de líquidos devido a náuseas e vômitos.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana
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Se nós 
conseguirmos 

constatar o câncer 
antes de começar 

a manifestar 
os sintomas, 

as chances de 
recuperação são 

mais de 90%

“

”

NOVEMBRO AZUL

ICA, do Hospital de Base, faz média de 230 exames da 
próstata por semana

Rio Preto tem 90% de 
pacientes recuperados

Tatiana PIRES

Rio Preto contabiliza 90% 
de pacientes recuperados 
da Covid-19, segundo a Se-
cretaria Municipal de Saúde. 
De acordo com órgão, são 
25.491 moradores da cidade 
que tiveram o quadro confir-
mado da doença através de 
testes, mas que se recupera-
ram. O total de contaminados 
é de 26.693 casos, desde 
março, início da pandemia.

Nesta quinta-feira (5), tam-
bém foram divulgadas cinco 
novas mortes por coronavírus 
nas últimas 24 horas, ele-
vando para 725 mortes em 
decorrência de complicações 
da Covid-19.

O Comitê Gestor de En-
frentamento ao Coronavírus 

Alex PELICER

EDITAIS 

ICA realiza média de 30 
exames da próstata por dia

O mês de novembro é 
dedicado ao câncer próstata, 
o segundo mais mortal na 
população masculina. Se-
gundo o Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) são cerca 68 mil 
casos registrados por ano no 
país. A campanha Novembro 
Azul teve início em 2003 por 
iniciativa de dois amigos na 
Austrália.

De acordo com o urologista 
do Instituto do Câncer (ICA) do 
Hospital de Base, José Carlos 
Mesquita, a chance de cura 
do câncer próstata é maior se 
diagnosticada precocemente. 

“Se nós conseguirmos 
constatar o câncer antes mes-
mo de começar a manifestar 
os sintomas, as chances de 
recuperação são mais de 
90%. Conforme o tempo pas-
sa, a doença pode se espalhar 
para outras áreas do corpo, 
deixando a situação muito 
mais complicada”, explicou.

De acordo com ele, a 
pandemia não impediu que os 
homens procurassem realizar 
o exame, em média o hospital 
tem feito 30 exames por dia. 

“A direção do hospital op-
tou por não suspender os 
atendimentos oncológicos 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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Cobertura da vacinação da polio atinge 74%

A cobertura vacinal contra 
poliomielite chegou a 74,89%, 
o que corresponde a 14.342 
doses administradas durante 
a campanha, que começou 
no dia 5 de outubro. A meta 
preconizada pelo Ministério da 
Saúde é imunizar pelo menos 
95% do público-alvo, ou seja, 
crianças de um a menores de 
cinco anos. A campanha foi 
prorrogada e segue até o dia 
13 de novembro.

O Ministério da Saúde 
promove também no mes-
mo período a campanha de 
multivacinação, que tem o 
objetivo de atualizar a cartei-
ra de vacinação de crianças 
e adolescentes menores de 
15 anos. Até o momento, 
foram administradas 37.676 
doses de diferentes vacinas, 
incluindo as 14.343 doses 
da Vacina Oral Poliomielite 
(VOP).

“Para a campanha de 
multivacinação, o objetivo é 
recuperar as coberturas de 
rotinas indicadas para crian-
ças e adolescentes, atingindo 
as metas recomendadas, que 
podem variar de 80% a 95%, 

de acordo com cada vacina. 
Já para a campanha contra a 
poliomielite, ainda precisamos 
vacinar 3.850 crianças para 
atingir a meta, e garantir a 
proteção de todas, impedindo 
que a doença retorne”, explica 
a gerente de imunização da 
Secretaria de Saúde, Michela 
Barcelos.

As salas de vacina funcio-
nam de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h30. Os locais e 
endereços podem ser acessa-
dos por este link: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

Veja as doses administra-
das durante a campanha de 
multivacinação e poliomielite: 
BCG: 15 doses, Hepatite B: 
32 doses, Dupla adulto: 51 
doses, DTP: 1.592 doses, 
Febre Amarela: 3.146 doses, 
Influenza: 5.307 doses, Hepa-
tite A: 605 doses, HPV: 2.008 
doses, Meningocócica ACWY: 
1.722 doses, Meningocócica 
C: 1.294 doses, Pentavalente: 
1.227 doses, Pneumocócica 
10 valente: 1.285 doses, 
Rotavírus: 748 doses, Tríplice 
Viral: 1.558 doses, Varicela: 
1.523 doses, Poliomielite 
Inativada: 1.221 doses e VOP: 
14.343 doses.

Da REDAÇÃO

Divulgação

divulgou o resultado de 91 
casos positivos para a doença, 
sendo 89 pelo teste PCR E 2 
pelo sorológico.

Do total de contaminados, 
nesses oito meses, 2.646 são 
da área da saúde e outros 
2.793 apresentaram a SRAG 
(Síndrome Respiratória Aguda 
Grave).

Ao todo, a rede de saúde 
atendeu 106.767 pessoas 
com algum estado gripal, rea-
lizou  94.018 testes e 67.325 
resultados foram negativos 
para Covid-19.

Atualmente, 233 pacientes 
estão internados de Rio Preto, 
sendo que 101 deles positivos 
para a Covid-19. Desse total, 
57 pacientes estão em leitos 
da UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva) e 44 em enfermarias.

Cobertura da vacinação da polio atinge 74%; meta é 
chegar a 95% das crianças

durante esse período. Realiza-
mos aproximadamente de 200 
a 230 exames por semana”, 
afirmou.

Além do tradicional exame 
do toque, o câncer de próstata 
também pode ser diagnostica-
do pelo exame PSA. O teste é 
feito a partir da coleta de uma 
amostra de sangue do pacien-
te, onde os médicos analisam 
o nível de uma substância 
chamada Antígeno Prostático 
Específico (PSA). A taxa alta 
dessa substância não necessa-
riamente indica o câncer, mas 
pode indicar outras doenças da 
próstata como a prostatite e 
hiperplasia prostática benigma.

META 95%

COVID-19

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

TO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
VITOR OLIVEIRA MARQUES e GRAZIELA TORRES FAVARIN. 
Ele, de nacionalidade, educador físico, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 01 de fevereiro de 1985, fi lho de 
JOSÉ OLIVEIRA MARQUES e de MARIA JOSÉ FACIO OLIVEIRA 
MARQUES. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de junho de 1988, 
fi lha de PEDRO ROBERTO FAVARIN e de SANDRA GALDINO 
TORRES FAVARIN. 
ADRIANO ROBERTO SGOBBI e ANDRÉA CRISTINA SIQUEIRA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, gerente de pós vendas, divorcia-
do, nascido em Jaboticabal, SP, no dia 18 de fevereiro de 1975, 
fi lho de JOÃO ROBERTO SGOBBI e de FATIMA HELENA PAIXÃO 
SGOBBI. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, divorciada, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de junho de 1981, 
fi lha de MACIEL SIQUEIRA e de APARECIDA TEREZA BALISTA 
SIQUEIRA. 
FRANCISCO CARLOS SANTATO FILHO e REINILDE FERREI-
RA DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, açougueiro, 
divorciado, nascido em Caetité, BA, no dia 06 de março de 1974, 
fi lho de FRANCISCO CARLOS SANTATO e de MARIA MARGA-
RIDA DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, balconista, 
divorciada, nascida em Barra do Choça, BA, no dia 02 de abril 
de 1974, fi lha de ALTAMIRANDO FERREIRA DOS SANTOS e de 
ANITA MARIA DE JESUS. 
JOÃO CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS e APARECIDA DOS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, policial militar, divorcia-
do, nascido em Fernandópolis, SP, no dia 23 de setembro de 1966, 
fi lho de JOÃO JOSÉ DOS SANTOS e de ALICE FRANCISCA DOS 
SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, divorciada, 
nascida em Cedral, SP, no dia 05 de junho de 1965, fi lha de FRAN-
CISCO ANTONIO DOS SANTOS e de BENEDITA DA SILVA DOS 
SANTOS. 
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, 05 de novembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes: 
1. MARCELO LUÍS TEIXEIRA e MARIA SUELI DA SILVA, 
sendo ELE fi lho de LOURDES DE FATIMA TEIXEIRA e ELA fi lha de 
JOSÉ ANGELO DA SILVA e de IRACI ALVES DA SILVA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impe-
dimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 05/11/2020. Marlene Redigolo recebeu alta depois de 68 dias na UTI
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D e p o i s  d e  u m  p e r í o d o 
impactante para a sua saúde 
provocado por cardiopatias, que 
a levou à UTI do Eistein, em São 
Paulo, Carmen Lúcia Bassitt, 
recupera-se satisfatoriamente, 
para alegria dos familiares e 
muitos amigos. Por volta de 
10 de dezembro, ela deve 
retornar a Rio Preto e se instala 
na estância da família, para 
comemorar seu aniversário que 
transcorre dia 15 e passar por 
aqui, as festas de fim de ano. 

ANIVERSÁRIOS 

ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 6, sexta-feira: 
Miguel Zerati, Elias Bittar, Gilberto Soubhia Filho, Marieta Severo, 
Nilton Terruggi, Fábio Marques Alves, Ciro Gomes, nasceu em 
1916 em Attleboro, Massachussets, o maestro e arranjador 
Ray Conniff que morreu em 2002, na California, aos 86 anos. 
7, sábado: Em 1903-nasceu o compositor, autor de Aquarela 
do Brasil, Ary Barroso em Ubá, Minas Gerais. Morreu no Rio 
em 1964, aos 61 anos. Em 1901, nasceu no Rio de Janeiro, 
a poetisa Cecilia Meireles, que morreu no Rio em 1964 aos 63 
anos. Ana Paula Lerro Olival Herbest, DJ Cláudio Gorayeb. 8, 
domingo: Dia do Aposentado, Dia do Urbanismo, Alain Delon, 
Alessandro Toscano, Cláudio Roquetti Lima, Hafez Husseini, 
Paulo Orozimbo Araújo, Oreste Lemos Carrazzone. 9, segunda-
feira: Dia do Hoteleiro, Lakbel Silva,Edelina Fernandes Aguilar, 
1978-morreu o costureiro Dener Pamplona de Abreu,1983-
morreu Altemar Dutra,1991-morreu Yves Montand. 10, terça-
feira: Renato Arantes, Humberto  Sinibaldi Neto, Maria Amélia 
Fiorotto, Aparecida Vasconcelos Conforti, Efigênia Barbosa 
Helú, coiffeuse Gilda Fernanda Marinovich, Gustavo Villanova, 
José Frederico Conte, Maria Luiza Porto, Noêmia Klafke, Sérgio 
Sanches.

JANTAR III

Um grupo de sócios que se 
reunia com frequência para 
jantares on demand no salões 
do Harmonia Tênis Clube, 
prepara-se para retomar os 
eventos,respeitando é claro os 
protocolos sanitários do Covid 
19. Será uma “coelhada” à 
caçadora e à passarinho, com 
coelhos oferecidos pelo médico 
Betão Lorga, dia 12 de novembro, 
quinta-feira da próxima semana, 
noite orquestrada por Florêncio 
Batista.

JANTAR I

Manoel Jorge de Medeiros abriu 
sua fazenda em Onda Verde na 
noite de terça-feira, para um 
jantar en petit-comité. Serviu 
cardápio típico rural, puxado 
a uma dobradinha irretocável, 
assinada pelo engenheiro 
Si lv inho Andreoli, um dos 
fundadores do Cantinella.

ABERTURA 

Márcio Vidotti e Mona Husseini, 
donos da Amicci Gastronomia 
e Gabi Mello, pretendem abrir 
o restaurante “Terraço Amicci” 
no Varanda do Golfe, no fim de 
semana das eleições. A ideia 
deles é funcionar de quinta 
a sábado com almoços e 
jantares – almoços executivos 
e jantares à la carte - e aos 
domingos, com buffet self 
serv ice incluído. Gabi já 
encerrou as atividades de seu 
espaço, numa das boutiques 
da Redentora.

LUTO

Desta coluna as condolências 
às famílias do pecuarista José 
Roberto Junqueira, do médico 
Alvaro José Bellini – um dos 
fundadores do IMC- e do 
dentista Agostinho Siqueira 
Bueno, que faleceram na 
quarta-feira.

NOVIDADES 
HOSPITALARES III

Ao final destes 24 meses, o 
Austa Hospital estará também 
dotado do que há de mais 
moderno em tecnologias, tais 
como: Sistema robótico Da 
Vinci XI, o mais moderno do 
segmento robótico do mundo; 
com imagens em 3D HD e visão 
ampliada, proporcionando ao 
cirurgião procedimentos com 
movimentos totalmente precisos 
e naturais;- Microscópio Zeiss 
– Kinevo 900, que permite aos 
médicos realizarem cirurgias 
menos invasivas, 

O RETORNO 

Referência de beleza na cidade nos Anos 1970, a rio-
pretense Lúcia de Oliveira mudou-se daqui há 50 anos e foi 
morar em Houston, no Texas e mais tarde no México,quando 
trabalhou como comissária de bordo da Aeromexico Airlines. 
Ela e o marido, o norte-americano Bill Davis, aposentados 
e apaixonados pelo Nordeste brasileiro, preparam-se para 
voltar a morar no Brasil e escolheram João Pessoa, capital 
da Paraíba, para onde transferem residência em março de 
2021.

CHOPP FEST I 

Para não deixar de realizar este ano, a 16ª. edição de sua Chopp 
Fest, pelas restrições impostas pelo isolamento social, o Rotary 
Palácio das Águas resolveu promovê-la de forma diferente:no 
estilo delivery, formato inédito que propõe aos interessados 
comemorarem cada um no seu quadrado. Eles adquirem um kit 
que custa R$ 150,00- dividido em até 3 vezes no cartão - com 
retirada amanhã, dia 7, no sistema drive-thru, cada um servindo 
três pessoas.

NOVIDADES 
HOSPITALARES II

Os aportes  a serem realizados 
nos próximos 24 meses foram 
apresentados na l ive pelo 
presidente do Grupo AUSTA, 
Dr. Mário Jabur Filho, o CEO da 
Hospital Care, Rogério Melzi, 
e o diretor executivo médico 
da holding, Dr. Florentino 
Cardoso. O plano traçado 
pelo grupo prevê a construção 
e ampliação de diferentes 
serviços: modernização do 
prédio e dos leitos com a 
implantação de 24 novos 
leitos, ampliações da unidade 
de pronto-atendimento, da 
unidade de day hospital e do 
centro cirúrgico e montagem 
de nova central de materiais 
esteril izáveis, entre outros 
investimentos.

São José do Rio Preto, sexta-feira
06 de novembro de 2020

IMÓVEIS I 

Na segunda quinzena de novembro será lançado o Complexo 
Georgina, anexo ao Georgina Business Center, composto por 
dois prédios residenciais que estão sendo construídos nas 
laterais do futuro Hilton Hotel que fica no centro. No total, são 
66 apartamentos de 57 m2 e 8 duplex de cobertura, de 113m2, 
projeto reestruturado pela Ilha Arquitetura de São Paulo. Esses 
apartamentos deverão ser entregues com todo o acabamento 
entre 18 e 24 meses. O hotel ficará para uma etapa posterior.

CHOPP FEST II 

Cada kit inclui 2 litros de Chopp Petra Puro Malte, 1 litro de Chopp 
Petra Weiss, quiche de alho poró, queijos brie e provolone, além 
de salame, lombinho, pães e outras fingers foods, entregues 
em uma bolsa térmica exclusiva. A renda obtida com a venda 
dos kits será destinada para instituições que são auxiliadas pela 
Rotary Fundation.

IMÓVEIS II 

Esse complexo, terá no andar térreo, um conjunto de 25 espaços 
que acomodarão lojas de presentes, restaurantes, farmácia, 
empório, bar, doceria, papelaria, moda masculina e feminina 
e serviços como lavanderia, sapataria. Mas esses espaços 
serão alugados. Por isso, os corretores de imóveis Castor Verdi 
e Hamilton Ferreira andam na maior correria, com clientes no 
bolso do colete. A expectativa é que sejam todos vendidos já 
no lançamento.

A-6

FISHERS’ PARTY

A quarta edição do Encontro da 
Confraria da Pesca, organizado 
por Reinaldo Lobanco, que 
reúne pescadores durante 
um finde na Enseada Azul, 
generoso em comida e bebida, 
está conf i rmado para se 
iniciar na sexta-feira, 27 de 
novembro, após o almoço. 
Todos os almoços e jantares 
serão na casa de José Eduardo 
Roma. No sábado, o Pezão 
(Luiz Antonio Rossi) médico 
de Matão, assina um Eibein 
com Chucrute. No grupo, entre 
outros, Karabet Bagassaryan, 
Luiz Gonzaga Ferreira, José 
da Rosa, Nando Alcalsa, 
Car los  Bened i to  Verona, 
Renato Arantes, Carlos Alberto 
Mazotta, João Cocenza, José 
Luiz Salvador, Glauco Spini, 
Mauro Gomes, Waldemar 
Brentan, João Faria, Poty 
Peloso Jorge, Carlão Ravelli e 
Pedrinho Milian.

JANTAR II

Um bacalhau de dar água na 
boca aguarda os integrantes do 
consórcio de Reinaldo Lobanco, 
que recebe dia 12, quinta-feira 
vindoura, para um jantar em seu 
bonito apartamento.

NOVIDADES 
HOSPITALARES I

Do alto de seus 40 anos de 
existência, o Austa Hospital e 
a holding de serviços de saúde 
Hospital Care, que com ele se 
associou em março último, 
anunciaram, durante evento 
virtual, realizado terça-feira, 
investimentos de mais de R$ 
60 milhões em infraestrutura e 
na aquisição de equipamentos 
médicos de última geração para 
o complexo hospitalar.

BONITO

A partir da próxima semana, 
Rio Preto vai conhecer o 
restaurante mais bonito da 
cidade, o Castellana Prime. O 
projeto é de Maria Fernanda, 
fi lha de Hamilton e Maria 
Helena Ferreira, que merece 
aplausos.

Embora íntimo, estava muito chic o jantar oferecido pela 
médica Cláudia Arroyo  para celebrar sábado passado, o 

noivado de sua filha Marina com o matogrossense Nathan 
Campos, filho de Nilton e Mariza Campos. Os noivos, 

ambos médicos, começam a pensar na data do casamento 
para o ano que vem.

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

LIVRO

O empresário Daniel de Freitas 
prepara-se para lançar o livro 
que conta a sua trajetória, 
escrita pelo jornalista Edmilson 
Zanetti “Fazendo certo, dá 
certo”.  Uma das etapas 
deverá incluir um concerto 
com renda em prol das obras 
do padre Francisco do Lar 
São Francisco de Assis na 
Previdência de Deus, de Jaci.

ANIVERSÁRIO 

Gisela Haddad, que dia 15 de 
dezembro comemora 60 anos, 
quer reunir 60 amigos – homens 
e mulheres – para uma festa na 
Fazenda São José, talvez dia 
19. Mas faz questão que seja 
observado um rigoroso protocolo 
social.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: NATULAB LABORATORIO S/A
EMPENHO 15105/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, pertencente à 
empresa em epígrafe. DECIDO: Com fundamento no art. 87, 
I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instru-
mento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se 
tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão 
contratual e penalidades administrativas. Com fundamento 
no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 
6.2,  V  do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contra-
tual, MULTA de 30% do valor referente ao atraso das obri-
gações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para apresentar defesa ou efetivar a entrega total do item. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no 
agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria de Compras e Contratos 
Inexigibilidade n° 12/20 
Objeto: Aquisição de insumos destinados para atender diver-
sas Ações Judiciais.
Credor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA – Emp. nº 
20315/20 – R$ 236.424,18 – Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE  Nº 22/2019
Contrato: INL/0011/20
CONTRATADA: Condor AS Indústria Química
OBJETO: Aquisição de 40 unidades de Dispositivo Elétrico 
Incapacitante SPARK Z 2.0 para uso da guarda municipal. 
Valor R$154.654,40. SMTTS. Amaury Hernandes – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE  Nº 23/2019
Contrato: INL/0010/20
CONTRATADA: Condor AS Indústria Química
OBJETO: Aquisição de 20 unidades de Espargidor Spray 
de Agente Lacrimogênio e de 250 unidades de Espargidor 
Spray de Agente de Pimenta para uso da guarda municipal. 
Valor R$41.527,20. SMTTS. Amaury Hernandes – Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
PE 241/2020 – ATA nº 0583/2020
Contratada: Nutricionale Com de Alimentos Ltda
Objeto: Nos termos do art. 79, II  da Lei 8666/93 c/c cláus. 5ª 
da ata de registro de preços, rescindem de comum acordo , 
a ata supramencionada. SMAA. Antonio P. P. Junior.
EXTRATO
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
PE 242/2020 – ATA nº 0584/2020
Contratada: Nutricionale Com de Alimentos Ltda
Objeto: Nos termos do art. 79, II  da Lei 8666/93 c/c cláus. 5ª 
da ata de registro de preços, rescindem de comum acordo , 
a ata supramencionada. SMAA. Antonio P. P. Junior.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Concorrência Pública nº 010/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) 
MÓDULOS DE GAVETAS (03 MÓDULOS CONVENCIONAIS 
E 01 MÓDULO ESPECIAL) NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – SEC. MUN. 
DE OBRAS. Informamos que foram disponibilizados esclare-
cimentos 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.
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° 448/2020, PROCESSO 13.679/2020, objetivando 

a aquisição de eletrodomésticos para estruturar a rede de 
serviços do sistema único de assistência social - SUAS. 
Secretaria Municipal de Assistência Social. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 19/11/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 458/2020, PROCESSO 13.723/2020, objetivando 
a aquisição de caminhão equipado com carroceria para 
atender a coleta seletiva de resíduos domiciliares no Municí-
pio. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 19/11/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 447/2020, PROCESSO 13.678/2020, objetivando 
a aquisição de instrumentos musicais para estruturação 
da rede de serviços do sistema único de assistência so-
cial - SUAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 20/11/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 463/2020, PROCESSO 13.743/2020, objetivando 
a aquisição de estantes de aço para o arquivo do Departa-
mento Pessoal da Secretaria Municipal de Administração. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 20/11/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 452/2020, PROCESSO 13.687/2020, objetivando 
o registro de preços para a  aquisição de materiais para 
realização de implantes no CEO Centro. Secretaria Munici-
pal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 20/11/2020, 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.
COMUNICADO
DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 424/2020 - Processo 
13.562/2020
Objeto: Aquisição de maca hidráulica para as unidades de 
pronto atendimento - DUE. Secretaria Municipal de Saúde.
Impugnantes: HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA 
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA e RC MOVEIS 
LTDA.
Ficam declaradas improcedentes as impugnações. O inteiro 
teor da decisão encontra-se no ‘Portal de Compras’. Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 449/2020, PROCESSO 13.680/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de café torrado moído 
destinados aos Departamentos e Secretarias que compõe 
a Administração Direta Municipal. Secretaria Municipal de 
Administração. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 20/11/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-

NICO n° 462/2020, PROCESSO 13.730/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de álcool em gel e desin-
fetante hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 20/11/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 348/2020 – Processo n.º 
12.975/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de luvas de látex 
para a gerência de suprimentos da Secretaria Municipal de 
Saúde. Sessão pública realizada on-line dia 22/09/2020, 
sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vence-
doras:  SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 
2 e 3) e ELETRIDAL COM. DE MATS E EQUIPAMENTOS 
E SERIÇOS EIRELI. EPP (item 4). O item 1 restou Fracas-
sado. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim -  Secretário 
Municipal de Saúde.

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 34.552 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, LUCIANE BILIA DE MORAES para substituir 
o(a) servidor(a) FRANCIELE CRISTINA DAGA – ocupante 
da função de confi ança gratifi cada – GERENTE NÍVEL I – 
FG.101.2, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença saúde, de 
19/10/2020 a 02/11/2020.
PORTARIA N.º 34.553 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, LUIS FLAVIO VANI AMARAL para substituir 
o(a) servidor(a) FRANCIELE CRISTINA DAGA – ocupante 
da função de confi ança gratifi cada – GERENTE NÍVEL I – 
FG.101.2, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença saúde, de 
03/11/2020 a 17/11/2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.720
DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020.

Declara de utilidade pública área constituída de parte do lote 
39 da quadra A, objeto da matrícula nº 198.701 do 1º O.R.I., 
do Loteamento Cavalari I e revoga o Decreto nº 18.168/18.
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.  Fica declarada de utilidade pública, a fi m de ser 
adquirida mediante desapropriação amigável ou judicial, a 
área constituída de parte do lote 39 da quadra A, objeto da 
matrícula nº 198.701 do 1º O.R.I., necessário à interligação 
da Rua Raymundo Emérito Dias, do Loteamento Residencial 
Santa Ana até a Rua dos Gaviões, do Loteamento Cavalari I, 
conforme abaixo descrita:
“Pela frente mede 20,18 metros e divide-se com a Rua dos 
Gaviões; do lado direito de quem da citada rua olha para 
o imóvel mede 49,61 metros e divide-se com o lote 39; do 
lado esquerdo mede 49,47 metros e divide-se com o lote 40; 
fi nalmente nos fundos mede 20,53 metros e divide-se com a 
Rua Raymundo Emérito Dias, perfazendo uma área total de 
1.006,45 metros quadrados.”
Parágrafo único.  A presente desapropriação é declarada de 
natureza urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei 
nº 3.365, de 21 de junho de 1.941.
Art. 2º.  A desapropriação será por via amigável desde que 
os proprietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com fi liação quinzenária e 
certidão negativa de débitos.
Art. 3º.  As despesas decorrentes com a execução do 
presente Decreto correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento.
Art. 4º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
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ção, revogado o Decreto nº 18.168, de 28 de novembro de 
2018.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 5 de novembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

DECRETO Nº 18.721
DE 5 DE NOVEMBRO 2020.

Nomeia membros para compor a Comissão Paritária de 
Controle, nos termos do artigo 2º do Decreto nº 18.469/2019, 
que alterou o artigo 4º do Decreto nº 15.951/2011, que regu-
lamentou a Lei Complementar nº 347/2011.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, no uso de suas atribuições legais e nos termos do 
artigo 64, item VI da Lei Orgânica deste Município;

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados para compor a Comissão Paritá-
ria de Controle, para celebração e acompanhamento da 
execução do convênio, nos termos do artigo 2º do De-
creto nº 18.469/2019, que alterou o artigo 4º do Decreto 
nº 15.951/2011, que regulamenta a Lei Complementar nº 
347/2011, que criou a Gratifi cação por Desempenho da 
Atividade Delegada, a ser paga aos Policiais Militares Esta-
duais que exercem atividade municipal delegada ao Estado 
de São Paulo, por meio do convênio GSSP/ATP – 60/2020, 
celebrado com o Município de São José do Rio Preto, os 
seguintes membros:
I – REPRESENTANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA).
a) Secretário
b) Inspetor Fiscal de Posturas
II – REPRESENTANTES DA POLICIA MILITAR (17º BATA-
LHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR).
a) Comandante
b) Coordenador Operacional
Parágrafo único. Nos termos do §2º do artigo 4º do Decreto 
nº 18.469/2019, que alterou o Decreto nº 15.951/2011, a 
Presidência caberá ao Inspetor Fiscal de Posturas.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal Dr. Lotf João Bassitt”, 5 de novembro 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 Impren-
sa Local.

DECRETO Nº 18.722
DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020.

Alteração orçamentária

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369 de 29 de 
novembro de 2019,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 4.224.000,00 
(quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil reais), para 
reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 230 R$ 1.224.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 239 R$ 2.800.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 641 R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3390.93.05 – Indenizações e 
restituições
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de arreca-
dação na rubrica de receita 339 no exercício de 2020, nos 
termos do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da 
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 13.390.000,00 
(treze milhões, trezentos e noventa mil reais), para reforço 
de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 652 R$ 5.200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 360 R$ 6.900.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 66 R$ 1.000.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
02.001.28.846.0000.0002.3390.47.01 – Obrigações tributá-
rias e contributivas
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 682 R$ 80.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.4490.52.01 – Equipamentos e 

material permanente
V – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 071 R$ 80.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
03.001.04.122.0002.2001.3390.93.01 – Indenizações e 
restituições
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 135 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica

VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 607 R$ 20.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.39.02 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 611 R$ 10.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.30.02 – Material de consumo
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 660 R$ 5.100.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
05.001.28.843.0000.0004.3290.21.01 – Juros sobre a dívida 
por contrato
II – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 182 R$ 8.000.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
05.001.28.843.0000.0004.4690.71.01 – Principal da dívida 
contratual resgatado
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 679 R$ 80.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3390.30.01 – Material de consumo
IV – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 079 R$ 80.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
03.001.28.843.0000.0003.3390.91.01 – Sentenças judiciais
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 131 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.30.05 – Material de consumo
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 598 R$ 30.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2053.4490.52.02 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 5 de novembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

LEI Nº 13.665
DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a restruturação do Conselho Municipal de 
Turismo e dá providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica reestruturado o COMTUR - CONSELHO MU-
NICIPAL DE TURISMO, que se constitui em órgão local na 
conjugação de esforços entre o Poder Público e a Sociedade 
Civil, de caráter deliberativo, consultivo e fi scalizador das ati-
vidades turísticas desenvolvidas no município, com natureza 
permanente, e para o assessoramento da municipalidade em 
questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade 
de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
§ 1º O Presidente será eleito na primeira reunião dos anos 
pares, em votação secreta, permitida a recondução.
§ 2º O Secretário Executivo será designado pelo presidente 
eleito, bem como o Secretário Adjunto quando houver neces-
sidade de tal cargo.
§ 3º As Entidades da iniciativa privada acolhidas nesta Lei 
indicarão os seus representantes, titular e suplente por ofício 
diretamente à presidência do COMTUR, que tomarão as-
sento no Conselho com mandato de dois anos, podendo ser 
reconduzidos por suas Entidades.
§ 4º Na ausência de Entidades específi cas para outros 
segmentos, as pessoas que os representem poderão ser in-
dicadas por profi ssionais da respectiva área ou, então, pelo 
COMTUR, desde que haja aprovação de dois terços dos 
seus membros, em votação secreta, e podendo ser recondu-
zidas por quem os tenham indicado.
§ 5º As pessoas de reconhecido saber em suas especialida-
des e aquelas que, de forma patente, possam vir a contribuir 
com os interesses turísticos da cidade poderão ser indicadas 
pelo COMTUR para um mandato de dois anos, com a apro-
vação de dois terços dos seus membros em votação secreta 
e, também, poderão ser reconduzidas pelo COMTUR.
§ 6º Os representantes do poder público municipal, titulares 
e suplentes, que não poderão ser em número superior a um 
terço do COMTUR, serão indicados pelo Prefeito e terão 
mandato até o último dia dos anos pares, também podendo 

ser reconduzidos pelo Prefeito.
§ 7º Para todos os casos dos §§ 3º, 4º, 5º e 6º do presente 
artigo, após o vencimento dos seus mandatos, os membros 
permanecerão em seus postos com direito a voz e voto en-
quanto não forem entregues à Presidência do COMTUR os 
ofícios com as novas indicações.
§ 8º As indicações citadas nos §§ 3º, 4º e 5º deste artigo po-
derão ser feitas em datas diferentes, em razão das eleições 
em diferentes datas nas Entidades e, portanto, com diferen-
tes datas para o vencimento dos seus mandatos, datas que 
serão controladas pelo Secretário Executivo.
§ 9º Em se tratando de representantes oriundos de cargos 
estaduais ou federais, agraciados por esta Lei, automatica-
mente serão considerados membros aqueles que sejam os 
titulares dos cargos ou quem os represente legalmente, e os 
quais indicarão os seus respectivos suplentes.
Art.2o O COMTUR de SÃO JOSÉ DO RIO PREETO fi ca 
assim constituído:
I - Do Poder Público:
a) Um representante do Turismo;
b) Um representante da Cultura;
c) Um representante do Meio Ambiente;
d) Um representante da Educação; e,
e) Um representante do Condephat.
II - Da Iniciativa Privada:
a) Um representante dos Meios de Hospedagem;
b) Um representante dos Restaurantes e Bares Dife-
renciados;
c) Um representante dos Agentes de Turismo;
d) Um representante dos Guias de Turismo;
e) Um representante dos Turismólogos;
f) Um representante dos Artesãos;
g) Um representante dos Proprietários de Postos de 
Combustíveis
h) Um representante dos Eventos
i) Um representante dos Urbanistas, 
j) Um representante dos Empresários da Noite,
k) Um representante da Associação Comercial;
l) Um representante do Sindicato do Comércio Varejis-
ta;
m) Um representante das Universidades locais.
III - De outros, na condição de Ouvintes:
a) Um representante da Guarda Civil Municipal;
b) Um representante do Sesc;
c) Um representante do Senac;
d) Um representante do Sebrae; e, 
e) Um representante do Sesi,
f) Um representante da Policia Civil,
g) Um representante da Policia Militar.
Parágrafo único. Cada representação entende-se um titular e 
um suplente.
Art. 3o Compete ao COMTUR e aos seus membros:
I -  avaliar, opinar e propor sobre:
a) a Política Municipal de Turismo;
b) as Diretrizes Básicas observadas na citada Política; 
c) os Planos Diretor de Turismo anuais ou tri anuais 
que visem o desenvolvimento e a expansão do Turismo;
d) os Instrumentos de estímulo ao desenvolvimento 
turístico;
e) os Assuntos atinentes ao turismo que lhe forem sub-
metidos.
II -  inventariar, diagnosticar e manter atualizado o ca-
dastro de informações de interesse turístico do Município e 
orientar a melhor divulgação do que estiver adequadamente 
disponível;
III -  programar e executar debates sobre os temas de 
interesse turístico para a cidade e região, com pessoas ex-
perientes convidadas e com a participação popular;
IV -  manter intercâmbio com as diversas Entidades de 
Turismo do Município ou fora dele, sejam ou não ofi ciais, 
para um maior aproveitamento do potencial local;
V -  propor resoluções, instruções regulamentares ou 
atos necessários ao pleno exercício de suas funções, bem 
como modifi cações ou supressões de exigências adminis-
trativas ou regulamentares que difi cultem as atividades de 
turismo em seus diversos segmentos;
VI -  propor programas e projetos nos segmentos do 
Turismo visando incrementar o fl uxo de turistas e de eventos 
para a Cidade;
VII -  propor diretrizes de implementação do Turismo 
através de órgãos municipais e os serviços prestados pela 
iniciativa privada com o objetivo de prover a infraestrutura 
local adequada à implementação do Turismo em todos os 
seus segmentos;
VIII -  promover e divulgar as atividades ligadas ao Turis-
mo do Município participando de feiras, exposições e even-
tos, bem como apoiar a Prefeitura na realização de feiras, 
congressos, seminários, eventos e outros, projetados para a 
própria cidade;
IX -  participar ativamente de todos os eventos que pos-
sam trazer benefícios para o desenvolvimento das atividades 
turísticas do município e região e, ainda, sugerir a coordena-
ção de eventos de natureza pública, como carnaval, natal e 
similar;
X -  propor formas de captação de recursos para o 
desenvolvimento do Turismo no Município, emitindo parecer 
relativo a fi nanciamento de iniciativas, planos, programas e 
projetos que visem o desenvolvimento da Indústria Turística; 
XI -  colaborar com a Prefeitura e suas Secretarias nos 
assuntos pertinentes, sempre que solicitado;
XII -  assessorar o Poder Executivo na elaboração e 
execução de um Plano Diretor de turismo e das políticas de 
turismo para o município;
XIII -  incentivar e colaborar institucionalmente com a 
edição de eventos culturais, esportivos e de negócios no mu-
nicípio, que são atrativos de fl uxo turístico de entretenimento 
e de negócios;
XIV -  formar Grupos de Trabalho para desenvolver estu-
dos em assuntos específi cos, com prazo para a conclusão 
dos trabalhos e apresentação de relatório ao plenário;
XV -  sugerir normas, medidas ou atos regulamentares 
referentes à exploração de serviços turísticos no Município, e 
para o incremento das suas atividades turísticas;
XVI -  sugerir e planejar melhorias e adequações dos 
espaços e equipamentos turísticos, bem como propor as 
possíveis ações que possam ser realizadas nesses mesmos 
espaços;
XVII -  sugerir a celebração de convênios com Entidades, 
Municípios, Estados ou União, e opinar sobre os mesmos 
quando for solicitado;
XVIII -  indicar, quando solicitado, representantes para inte-
grarem delegações do Município a congressos, convenções, 
reuniões ou quaisquer acontecimentos que ofereçam interes-
se à Política Municipal de Turismo;
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XIX -  elaborar e aprovar o Calendário Turístico do Municí-
pio;
XX -  monitorar o crescimento do Turismo no Município, 
propondo medidas que atendam à sua capacidade turística;
XXI -  analisar reclamações e sugestões encaminhadas 
por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria da pres-
tação dos serviços turísticos locais;
XXII -  decidir sobre a aprovação dos projetos que serão 
encaminhados para o DADETUR, conforme a Lei Comple-
mentar 1.261/2015 e Lei 16.283/16;
XXIII -  acompanhar, avaliar e fi scalizar a gestão de recur-
sos constantes do Fundo Municipal de Turismo e dos recur-
sos advindos da Lei Estadual complementar 1.261/2015, 
opinando sobre as prestações de contas, balancetes e de-
monstrativos econômicos fi nanceiros referentes às respecti-
vas movimentações;
XXIV -  conceder homenagens às pessoas e instituições 
com relevantes serviços prestados na área de turismo;
XXV -  eleger, entre os seus pares da iniciativa privada, o 
seu Presidente em votação secreta na primeira reunião de 
ano par;
XXVI -  organizar e manter o seu Regimento Interno.
Art. 4o Compete ao Presidente do COMTUR:
I -  representar o COMTUR em suas relações com ter-
ceiros;
II -  dar posse aos seus membros;
III -  defi nir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões;
IV -  convocar as reuniões;
V -  indicar o Secretário Executivo e, quando necessário, 
o Secretário Adjunto ou o vice-presidente;
VI -  constituir grupos de trabalho entre os membros para 
a realização de tarefas específi cas e de competência deste 
COMTUR;
VII -  ser o destinatário das sugestões, pareceres, e ou-
tras manifestações de Conselheiros e de terceiros, e coloca-
-las à apreciação do COMTUR por ocasião das reuniões;
VIII -  cumprir as determinações soberanas do plenário, 
ofi ciando os destinatários e prestando contas da sua Agenda 
na reunião seguinte;
IX -  cumprir e fazer cumprir esta Lei, bem como o 
Regimento Interno a ser aprovado por dois terços dos seus 
membros;
X -  proferir o voto de desempate.
Art. 5o Compete ao Secretário Executivo:
I -  auxiliar o Presidente na defi nição das pautas;
II -  elaborar, distribuir e registrar as Atas das reuniões;
III -  organizar a Lista de Presença, o arquivo e o controle 
dos assuntos pendentes, gerindo a Secretaria e o Expedien-
te;
IV -  controlar o vencimento dos mandatos dos membros 
do COMTUR|;
V -  responsabilizar-se pela guarda dos documentos e 
correspondência pertencentes ao COMTUR; e,
VI -  substituir o Presidente em sua ausência nas reuni-
ões.
Art. 6o Compete aos membros do COMTUR:
I -  comparecer às reuniões quando convocados;
II -  em votação pessoal e secreta, eleger o Presidente 
do Conselho Municipal de Turismo;
III -  levantar ou relatar assuntos de interesse turístico;
IV -  opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimen-
to turístico do Município ou da Região;
V -  não permitir que sejam levantados problemas políti-
cos partidários;
VI -  constituir os Grupos de Trabalho para tarefas 
específi cas, podendo contar com assessoramento técnico 
especializado se necessário;
VII -  cumprir esta Lei, cumprir o Regimento Interno e as 
decisões soberanas do COMTUR;
VIII -  convocar, mediante assinatura de vinte por cento 
dos seus membros, assembleia extraordinária para exame 
ou destituição de membro, inclusive o presidente, quando 
este Estatuto ou o Regimento Interno forem afetados;
IX -  votar nas decisões do COMTUR.
Art. 7o O COMTUR reunir-se-á em sessão ordinária uma vez 
por mês perante a maioria de seus membros, ou com qual-
quer quorum trinta minutos após a hora marcada, podendo 
realizar reuniões extraordinárias ou especiais em qualquer 
data e em qualquer local.
§ 1º As decisões do COMTUR serão tomadas por maioria 
simples de votos, exceto quando se tratar de alteração do 
Regimento Interno, caso em que serão necessários os votos 
da maioria absoluta de seus membros ou, ainda, nos casos 
previstos nos Parágrafos 4º e 5º do Artigo 1º e do Artigo 12º.
§ 2º Quando das reuniões, serão convocados os titulares e, 
também, os suplentes.
§ 3º Os suplentes terão direito à voz mesmo quando da 
presença dos titulares, e, direito à voz e voto quando da 
ausência daquele.
Art. 8o Perderá a representação o Órgão, Entidade ou mem-
bro que faltar a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou 
a 6 (seis) alternadas durante o ano.
§ 1º Em casos especiais, e por encaminhamento de dez por 
cento dos seus membros, haverá reunião extraordinária, 
com convocação mínima de uma semana corrida;
§ 2º Também com requerimento de dez por cento dos seus 
membros, o COMTUR poderá deliberar, caso a caso, a rein-
clusão de membros eliminados, mediante a aprovação em 
votação pessoal e secreta e por maioria absoluta
Art. 9o O COMTUR desenvolverá suas atividades indepen-
dentemente de qualquer Secretaria Municipal, ou qualquer 
outro órgão público;
Art. 10. Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, 
o COMTUR poderá expulsar o membro infrator, em votação 
secreta e por maioria absoluta, sem prejuízo da sua Enti-
dade ou categoria que, assim, deverá iniciar a indicação de 
novo nome para a substituição no tempo remanescente do 
anterior.
Art. 11. As sessões do COMTUR serão devidamente divulga-
das com a necessária antecedência, inclusive na imprensa 
local, e abertas ao público que queira assisti-las.
Art. 12. O COMTUR poderá ter convidados especiais, sem 
direito a voto, com a frequência que for desejável, sejam per-
sonalidades ou entidades, desde que devidamente aprovado 
por maioria absoluta dos seus membros.
Art. 13. O COMTUR poderá prestar homenagens a perso-
nalidades ou entidades, desde que a proposta seja aprova-
da, em votação secreta, por dois terços de seus membros 
ativos.
Art. 14. A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a 
realização das reuniões do COMTUR, bem como cederá um 
ou mais funcionários e os materiais necessários que garan-
tam o bom desempenho das referidas reuniões.
Art. 15. As funções dos membros do COMTUR não serão 

remuneradas.
Art. 16. O presidente, sempre escolhido entre os membros 
da iniciativa privada, independente se eleito em ano par ou 
ímpar, terá o vencimento do seu mandato em dezembro do 
ano ímpar seguinte.
Art. 17. Em casos especiais, admite-se um vice-presiden-
te, mas apenas para representar o presidente em eventos 
externos.
Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência, 
“ad referendum” do Conselho.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se a Lei nº 13.563, de 30 de julho de 2020.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de novem-
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.

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

P O R T A R I A    Nº   388/2020
 De 06 de novembro de 2020

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de 
suas atribuições legais, determina: 
REVERTE:
ARTIGO 1º - Fica REVERTIDO o benefício de APOSEN-
TADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO da servidora 
titular de cargo efetivo APARECIDA DE CÁSSIA FRANCO 
FONSECA, concedido através do Ato Concessório nº 1.212, 
de 06 de janeiro de 2018.
Parágrafo Único - A presente Reversão está conforme deter-
minação judicial oriunda dos autos do mandado de seguran-
ça nº 1038756-89.2017.8.26.0576, que restou revogado pelo 
acórdão do processo sobredito, revertendo o julgado da r. 
sentença de 1ª instância.
ARTIGO 2º - A servidora voltará a ocupar o mesmo cargo 
e a mesma função que desempenhava ao se aposentar, a 
ser designada pelo Departamento de Recursos Humanos 
da Secretaria Municipal de Administração, de acordo com a 
oportunidade e interesse que o Serviço Público exigir.
Parágrafo Único - A servidora poderá requerer, a qualquer 
tempo, novo benefício, nos termos do artigo 25, da Lei 
Complementar nº. 139, de 28 de dezembro de 2001, sujeita 
à nova análise de requisitos.
ARTIGO 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, surtindo efeitos a partir de 09/11/2020, revoga-
das as disposições em contrário.                                                   
                                       Registre – se, Publique – se e Cum-
pra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 06 de novembro de 
2020.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, arquivada no livro de Portarias da RIOPRE-
TOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DECISÃO - HOMOLOGAÇÃO CHAMADA 
PÚBLICA 01/2020 – PROC. nº 64/2020
Objeto: Credenciamento de instituições fi nanceiras a serem 
habilitadas ao recebimento das contas de fornecimento de 
água, esgotamento sanitário e outros documentos que o 
SeMAE venha a emitir e autorizar no padrão de guia/con-
vênio de arrecadação da Federação Brasileira de Bancos – 
FEBRABAN. 
Tendo em vista a decisão da Comissão de Licitações do Se-
MAE em habilitar as instituições BANCO BRADESCO S.A.; 
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e ITAÚ UNIBAN-
CO S.A., HOMOLOGO o procedimento de credenciamento e 
as DECLARO aptas ao recebimento de faturas outros docu-
mentos de cobrança emitidos pelo SeMAE, conforme prazo 
e condições estabelecidos no Edital de convocação. S.J. Rio 
Preto 05.11.2020 – Nicanor Batista Júnior - Superintendente
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO JULGAMENTO E CLASSI-
FICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - TOMADA DE 
PREÇOS nº 05/2020 – PROC. nº 60/2020
Objeto: Preparação e pintura de superfície de 12 (doze) 
reservatórios metálicos apoiados, sendo 11 (onze) proce-
dimentos externos e 02 (dois) procedimentos internos, no 
município de São José do Rio Preto - SP.
Após análise das propostas e fundamentada no parecer 
da gerência gestora do processo a Comissão de Licitações 
decidiu classifi car as propostas comerciais, da seguinte 
forma: em 1º lugar a da CONSTROESTE CONSTRUTORA 
E PARTICIPAÇÕES LTDA com valor de R$ 2.178.383,72; 
em 2º lugar a da licitante CLAUDINEI CAMARGO ZECHI 
SERTAOZINHO – ME com valor de R$ 2.200.466,35; em 3º 
lugar a da licitante GOMAP ENGENHARIA E CONSTRUCO-
ES EIRELI com valor de R$ 2.317.802,45; em 4º lugar a  da 
licitante THESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRE-
LI - EPP com valor de R$ 2.323.142,72. Em decorrência da 
previsão contida no item 5.5.1 do Edital, que assegura como 
critério de desempate preferência de contratação para as 
ME e EPP, e conforme prevê o art. 44, § 1º da Lei Federal 
123/2006, alterada pela LC 147/2014, fi ca NOTIFICADA a 
empresa CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO 
– ME, para que, se for de seu interesse, reapresente sua 
proposta, conforme art. 45, inc. I da Lei Federal 123/06, no 
prazo de 02 (dois) dias a contar da desta publicação. S. J. 
Rio Preto, 05.11.2020, Sonia Maria Franco da Silva Gomes - 
Presidente da CL.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO JULGAMENTO E CLASSI-
FICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - TOMADA DE 
PREÇOS nº 06/2020 – PROC. nº 65/2020
Objeto: Acompanhamento, Inspeção, Ensaios, Testes, 
Relatórios, Atestados e ART (Anotação de Responsabilida-
de Técnica) de conformidade no processo de preparação e 
pintura de superfície de 12 (doze) reservatórios metálicos 
apoiados, sendo 11 (onze) procedimentos externos e 02 
(dois) procedimentos internos, no município de São José do 
Rio Preto - SP.
Após análise da proposta, fundamentada no parecer da 
Gerência Gestora do processo de que os valores estavam 
de acordo com o critério de julgamento previsto no Edital, 

MENOR PREÇO GLOBAL, portanto, a Comissão de Licita-
ções declara vencedora e propõe a adjudicação do objeto 
à QUALYEND TESTES, CONTROLES E TREINAMENTOS 
LTDA, pelo valor de R$ 171.200,00, por ter atendido ao 
requerido no Edital. S. J. Rio Preto, 05.11.2020, Sonia Maria 
Franco da Silva Gomes - Presidente da CL.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E 
ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – TO-
MADA DE PREÇOS 09/2020 – PROC. nº 72/2020
Objeto: Realocação de Adutoras em ferro fundido para 
mudança de traçado das redes Urano e Diniz e instalação 
de estrutura metálica para suporte e manutenção, incluindo 
fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas 
e equipamentos necessários à execução dos serviços.
As empresas CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICI-
PAÇÕES LTDA e CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA entre-
garam seus envelopes dentro do prazo legal. Foram abertos 
os envelopes de habilitação e a sessão foi encerrada para 
análise da documentação. Após o julgamento, a Comissão 
designará a data da sessão de abertura dos envelopes das 
propostas comerciais. 
S. J. do Rio Preto, 05.11.2020 – Sonia Maria Franco da Silva 
Gomes – Presidente da C.L.
 RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
47/2020 – PROCESSO SICOM 3272/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de Limpeza, Asseio e Copa, com a disponi-
bilização de materiais e equipamentos.
Fica designado o dia 09.11.2020, às 09:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 05.11.2020 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Pregoeiro - 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 732734 – Licitamais 
Tecnologia da Informação Eireli. Valor: R$ 58.179,90. Motivo: 
Devido a pandemia do Covid-19, empresa apresenta preju-
ízos no fl uxo de caixa.  Publicada por afi xação no local de 
costume, e pela imprensa local. S. J. R. P., 05.11.2020. João 
Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro – Nicanor Batis-
ta Junior – Superintendente.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público. # CREDOR Nº 0887093 – Constroeste 
Construtora e Participações Ltda. Valor: R$ 315.366,88. 
Motivo: Tendo em vista o atraso na liberação do recurso para 
pagamento da medição vencida, o SeMAE efetuará a quita-
ção com recursos próprios.  Publicada por afi xação no local 
de costume, e pela imprensa local. S. J. R. P., 05.11.2020. 
João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro – Nicanor 
Batista Junior – Superintendente.
EXTRATO DE PORTARIA nº 068 de 05/11/2020. Designa-
ção de servidor(es) para exercer(em) a função de fi scal do 
Contrato n. 42/2020 - Concorrência n. 04/2020 - Processo 
n. 46/2020 - Contratada: EB INDUSTRIA E COMÉRCIO 
DE BOMBAS. RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR a(o,s) ser-
vidor(a,s) FELIPE ABNER ARAUJO DE SOUZA CESAR, 
matrícula n. 885, Agente de Saneamento, para exercer a 
função de FISCAL DO CONTRATO n. 42/2020, e, como SU-
PLENTE, a(o,s) servidor(a,es) JOÃO RICARDO BELASCO, 
matrícula n. 1035, agente de saneamento, ambos lotados na 
Gerência de Operação e Manutenção - Água. Art. 2º DESIG-
NAR os servidores WILLIAN MASSAO NISHIMURA, gestor 
de saneamento, na função de presidente, RENAN DA SILVA 
MARTELO, agente de saneamento, na função de secretário, 
FLÁVIO SEVERINO DA SILVA, agente de saneamento, na 
função de membro e PAULO DE TARSO YALENTI PEROSA, 
gestor de saneamento, na função de membro, fi cando como 
SUPLENTES os servidores LEONARDO GALVÃO EGGERT, 
agente de saneamento, VISCARLOS ALVES TOSTA, gestor 
de saneamento e RENAN DA SILVA MARTELO, agente de 
saneamento Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, gerando efeitos a partir do dia 22 de outubro 
de 2020, revogando-se as disposições em contrário. S. J. 
Rio Preto, 05.11.2020 – Nicanor Batista Junior – Superinten-
dente do SeMAE
S. J. Rio Preto 05.11.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 Nos termos do artigo 45, parágrafo 1º, da Lei Muni-
cipal n.º 5.979, de 10 de Outubro de 1995, fi ca convocado a 
comparecer no Cemitério da Ressurreição – Vila Ercília, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, o senhor: PAULO DE 
CARVALHO, a fi m para tratar de assunto de seu interesse 
relativo à sepultura n.º 10.011, Quadra n.º 13, Cemitério da 
Ressurreição.
 Para que tome conhecimento do presente, manda-
mos publicar no Diário Ofi cial do Município durante 2 (dois) 
dias.
 São José do Rio Preto, 05 de novembro de 2020.
  JOSÉ FÁBIO GAZZOLA HEREDIA
 Assessor - Secretaria M. de Administração

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 

DEBORA LAMARCA OLIVEIRA 34184659861 3669930 
ERICA MARQUES DUARTE CHIECCHI 37350184832 3671280 
LACENA DE MENEZES & FARIAS LTDA ME 3079270 
TODESCO & GUBOLIN PSICOLOGIA LTDA 3719080 
UNITY EMPREENDIMENTOS LTDA 3745480 

São José do Rio Preto, 5 de novembro de 2020. 
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDOS – VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000192444 01789/20 CIRURGICA OLIMPIO – EIRELI LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1924 

2020000156954 01161/20 CLINICA DE RECUPERAÇÃO NOVO 
MUNDO LTDA 

LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1928 

2019000363658 02277/19 
COOPERATIVA DE USUÁRIOS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1917 

2020000051304 00504/20 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS 
ODONTOLOGICOS LTDA 

LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1920 

2019000349770 02226/19 FR CARVALHO PRODUTOS DE 
LIMPEZA – EIRELI 

LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1918 

2019000357517 02254/19 FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA S J RIO PRETO 

LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1919 

2020000145751 01022/20 H M CLINICA MEDICA S/S LTDA LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1923 

2019000249473 01565/19 
LABORCLIN LABORATÓRIO DE 

ANÁLISE CLÍNICAS E CITO-
HISTOPATOLÓGICA LTDA 

LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1814 

2020000203532 00686/20 MED RIO COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 

LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1925 

2020000056725 00532/20 
NOROESTE HOSPITALAR COMÉRCIO 

DE MATERIAIS HOSPITALARES 
EIRELI 

LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1921 

2020000205098 01974/20 
PARAMÉDICOS COMÉRCIO E 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS 

EIRELI 

LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1927 

2020000006159 00022/20 PRATIK MEDICAL COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA ME -- 

2020000145761 01023/20 VICAP MATERIAIS CIRURGICOS E 
DESCARTAVEIS LTDA 

LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1922 

 
       São José do Rio Preto, 06 de Novembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000234515 00552/13 ALEX A FERREIRA RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000250018 02391/18 AMANDA DIAS SANTIAGO 39479228838
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000231375 00622/00 AMARILDO R DA CRUZ & CIA LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000249711 02394/18 ANDERSON GUIMARAES XAVIER FABRIGA 34115847859
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000232669 00485/03 APARECIDA DONIZETI CARNELOSSI FACINA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000249773 02144/16 AUGUSTO CESAR SANT ANNA 42053506865
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000231873 02265/20 AUTO POSTO J D COCENZO LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000231866 02264/20 BERNADETE MALUF E CIA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000232285 00858/19 BOTICA VERDE PRODUTOS NATURAIS EIRELI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000232312 00858/19 BOTICA VERDE PRODUTOS NATURAIS EIRELI Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000231336 02262/20 CARVALHO & CARVALHO BEBIDAS LTDA ME Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000232133 00347/09 CASA DE CARNES DOIS IRMAOS RIO PRETO LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000232801 01100/99 CASA DE CARNES IPANEMA RP LTDA EPP Renovação de Licença de Funcionamento

2020000182367 01599/20 CENTRO TERAPÊUTICO RAIO DE LUZ LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000233968 00026/13 CHRISTIANE TOMI SETOKUCHI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000249744 01675/18 CLARICE SANTANA 28060448803
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000233432 01097/02 CLÍNICA DE DERMATOLOGIA SILVIA R TIRELLI LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2020000233467 01097/02 CLÍNICA DE DERMATOLOGIA SILVIA R TIRELLI LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000234620 01328/19 CMH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000234718 00283/04 CONDOMINIO CRISTINAS Renovação de Licença de Funcionamento

2020000234695 00364/09 CONDOMINIO EDIFICIO ANTIER RIBEIRO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000234823 01563/06 CONDOMINIO EDIFICIO APPARECIDA TARRAF Renovação de Licença de Funcionamento

2020000234810 00240/04 CONDOMINIO EDIFICIO AUGUSTA Renovação de Licença de Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000234727 00288/04 CONDOMINIO EDIFICIO FLORENCA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000234701 00266/04 CONDOMINIO EDIFICIO MARIA SILVIA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000234730 00278/04 CONDOMINIO EDIFICIO REGINA MAURA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000234812 02091/10 CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS Renovação de Licença de Funcionamento

2020000234813 00464/09 CONDOMINIO EDIFICIO TAPAJOS Renovação de Licença de Funcionamento

2020000234809 00561/04 CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DOS BOSQUES Renovação de Licença de Funcionamento

2020000232046 01171/05 D E M SIQUEIRA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000207566 00715/20 DC ODONTOLOGIA EIRELI ME Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000233083 00902/18 DENISE GOULARTE BATISTA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000234097 02317/20 DOMINGO D F LIMA RESTAURANTE LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000249761 02484/17 EDIMILSON SILVA LIMA 14268603824
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000233506 01191/16 EMPRESA SÃO LUIZ DE CINEMAS LTDA EPP Renovação de Licença de Funcionamento

2020000233435 02313/20 ESPAÇO GI QUINTINO TREINAMENTO E BELEZA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000234430 01277/04 F E F COMERCIO DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000202242 00984/11 FARMÁCIA PAULISTA DE RIO PRETO LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2020000202249 00984/11 FARMÁCIA PAULISTA DE RIO PRETO LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2020000232645 01347/14 FELTRINMED CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000235906 01996/17 FLAVIO LUIZ DA SILVA CABELEIREIRO ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000232175 00913/04 FLORES & VICENTE LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000233375 01473/12
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO 

PRETO
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000233377 01476/12
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO 

PRETO
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000233381 01474/12
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO 

PRETO
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000233369 01475/12
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO 

PRETO
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000249673 02150/18 GILMAR APARECIDO CANEVAROLI 01881533816
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000233419 01770/09 GILMAR VALDIR GREQUE Renovação de Licença de Funcionamento

2020000235975 01220/15 HARUSHI COMIDA JAPONESA EIRELI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000232013 00290/18 HÉLIO VILELA MACHADO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000232076 01143/19 HÉLIO VILELA MACHADO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000250008 00117/19 HUMBERTO RICARDO MOSCARDO 34360406819
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000249695 00865/16 IAGO HENRIQUE PEREIRA 43648672843
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000234543 02319/20 IMPERIO DO CUPIM CHURRASCARIA EIRELI Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000233439 00367/04
INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIACA E DOENCAS DA 

AORTA LTDA
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000232637 01511/19 INTERIOR COMERCIO DE GAS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2019000365338 01184/13 JAILSON SILVA FERREIRA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000232117 01911/08 JANAINA DE FREITAS FERREIRA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000233205 01947/15 JERONIMO EUGENIO NETO ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000233860 01251/19 JULIANA AQUINO SETINO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000249976 01231/19 JULIANO VOLPIANI RODRIGUES 21767291884
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000011797 00470/98 LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA S/S LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000234552 00164/01 LAURENTINO TAVEIRA VILELA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000235837 00020/14 LENON SOARES MALDONADO ME Renovação de Licença de Funcionamento

2019000155235 01034/06 LILIAN CRISTINA DE LIMA VELHO Renovação de Licença de Funcionamento

2019000155253 00868/19 LILIAN CRISTINA DE LIMA VELHO Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000231667 00205/16
LOJA DE CONVENIENCIA SANTA RITA S J DO RIO PRETO 

IERELI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000231671 00205/16
LOJA DE CONVENIENCIA SANTA RITA S J DO RIO PRETO 

IERELI ME
Alteração de Dados Cadastrais - Razão 

Social

2020000231676 00205/16
LOJA DE CONVENIENCIA SANTA RITA S J DO RIO PRETO 

IERELI ME
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000251813 02479/18 LUCAS GARCIA SADEN 33243737869
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000232914 00007/99 M N R DE LIMA LANCHONETE ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000232658 00839/19 M RIBEIRO DE OLIVEIRA BAR Renovação de Licença de Funcionamento

2019000347529 02214/19 MAMA IMAGEM LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2019000434841 00706/04 MAMA IMAGEM LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2019000434851 00229/12 MAMA IMAGEM LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2019000434886 01414/13 MAMA IMAGEM LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2019000434900 01161/00 MAMA IMAGEM LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2019000434936 01729/18 MAMA IMAGEM LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000080519 00638/20 MAMA IMAGEM LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000235867 02333/20 MARA OLIVEIRA CLINICA MÉDICA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000249666 00953/18 MARCIA CRISTIANA FRAGOSO MESQUITA 12784282830
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000235864 00707/16 MARCIA CRISTINA FERREIRA VENERANDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000232788 00795/01 MARCIO JOSE CALVO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000233416 00129/18 MARCIO VINICIUS REGATIERI ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000235982 00343/04 MERCEARIA IDEAL CIDADE JARDIM LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000232161 02311/20 MERCEARIA UNIAO RIO PRETO EIRELI Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000233064 00330/18 MILENA MACHADO SANTOS ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000235886 00629/14 MORAES & BUENO BELEZA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000249988 00263/19 NEUSA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA 20271663863
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000233338 00879/18 ÓTICA CIENTIFICA DE RIO PRETO EIRELI EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000233340 00879/18 ÓTICA CIENTIFICA DE RIO PRETO EIRELI EPP Renovação de Licença de Funcionamento

2020000234655 00160/18 OTICA ZAFANI RIO PRETO LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000234564 00233/98 OTICAS GALVEZ LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000231529 00698/02 OVIDIO ANTONIO PEREIRA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000235352 02327/20 PADARIA DIONISIO LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000235342 01154/19 PAMONHARIA DIONISIO & BADAN LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000184795 01972/15 POLYNATUS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000117320 00423/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2020000117325 00423/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2020000117331 00423/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO/SP Renovação de Licença de Funcionamento

2020000184936 01193/19
PRODUCTS AND FEATURES BRASIL INDUSTRIA E 

COMÉRCIO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000233172 00871/19 QUITANDINHA DO KLEYTON LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2019000438643 02271/16 RAFAEL P B GONCALVES & CIA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000079727 00499/07 RIAGUA RIO PRETO AGUA E GAS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000233236 00499/07 RIAGUA RIO PRETO AGUA E GAS LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - Razão 

Social

2020000233893 01433/13
RIBERFOODS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000233311 01315/07 ROGERIO GERARDI ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000249683 00772/16 ROSIMEIRE FIGUEIRAS DE ALMEIDA 09828819830
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000233223 01324/16 ROSSI IGNÁCIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000234733 01524/19 S L GABRIEL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000233875 00215/19
SCHUMAHER & GODOI SALGADOS E BOLOS RIO PRETO 

LTDA ME
Renovação de Licença de Funcionamento

2020000231408 02263/20 SERAGUZA COMERCIO DE RESIDUOS LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000250026 00183/19 SILVIA REGINA GOMES DONATO 07050343803
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000233451 00169/16 SIMILLIMUM LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000205679 01991/20
SOLER RP COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA
Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000233993 00644/02 T E C TONELLI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000249650 00317/16 TATIANA SANTOS GONCALVES 27140329826
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000233904 00891/10 TRIART PRÓTESE ODONTOLÓGICA LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000234654 02321/20 VANESSA BENEDITA VALSECHI GUAREIS Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000234651 02320/20 VANIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000185939 00221/98 VENTURA BIOMEDICA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000234644 00161/18 ZAFANI & MARCO OTICA LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2019000240751 00137/15 CAPARROZ & SANTOS DERMATOLOGIA E PEDIATRIA S/S Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000207575 00716/20 DC ODONTOLOGIA EIRELI ME Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000182850 00806/10
HARMONIA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA 3 

IDADE LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 

Responsabilidade Técnica

2020000182873 00806/10
HARMONIA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA 3 

IDADE LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2020000182888 00806/10
HARMONIA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA 3 

IDADE LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 

de Responsabilidade Técnica

2020000182899 00806/10
HARMONIA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA 3 

IDADE LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000188709 00806/10
HARMONIA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA 3 

IDADE LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - Razão 

Social

2020000179267 01500/20 INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO RIO PRETO LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2019000038899 01184/13 JAILSON SILVA FERREIRA Renovação de Licença de Funcionamento

2019000178296 01078/19 MIRLA FERNANDA MARTIN Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2019000178320 01079/19 MIRLA FERNANDA MARTIN Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2018000214566 01291/18 PAULO FASANELLI Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

       São José do Rio Preto, 06 de novembro de 2020.

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão 
Presencial nº 093/2020, objeto do Processo Licitatório nº 0101/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente licitação tem 
como objeto a contratação de empresa para confecção de persianas para o Departamento de Saúde, conforme as especificações 
descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 25 de novembro de 2020, 
às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 06/11/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial 
da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão 
José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 05/11/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Processo 
Licitatório nº 102/2020, objeto do Pregão Presencial n.º 094/2020, Ata de Registro de Preço n.º 044/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente 
licitação tem como objeto o Registro de Preço para prestação de serviço de confecção e instalação de calha dobrada com veda calha, para manutenção dos 
estabelecimentos municipais, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 05 de novembro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 06/11/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no 
site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de Lima, nº 
572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 05/11/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Edital De Citação - Prazo De 30 Dias. Processo Nº 1000304-87.2016.8.26.0400 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro de Olímpia, Estado de São Paulo, Dr(a). Marina de Almeida Gama Matioli, na forma da Lei, etc. Faz Saber 
a(o) LM Empreendimentos E Participações S/A, CNPJ 07.778.268/0001-06, com endereço à Rua 82, 52, Edifício 
Wanderley Feres, sala 03 B, Setor Sul, CEP 74083-010, Goiania - GO, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Raimundo Rodrigues de Souza, alegando em síntese: que a ré seja obrigada a providenciar a 
outorga das escri turas def ini t ivas, em data a ser f ixada e com cominação de multa diár ia pelo 
retardamento/descumprimento judicial, em relação ao imóvel sito no Residencial Thermas Park, unidade nº 2504, bloco 
Cartagena e unidade 3001 do bloco Almeria, objeto das matrículas nºs 25.878 e 25.886 do CRI/Olimpia. Foi deferida a tutela 
determinando a averbação nas matrículas dos imóveis objeto da demanda. E . Encontrando-se o réu 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, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Olímpia, aos 28 de outubro de 2020. K-05e06/11

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1016469-06.2015.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a Josiane Aparecida De Oliveira, CPF 050.670.916-73, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por 
parte de Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, para cobrança de R$ 6.776,24 (maio/15) decorrente do 
inadimplemento dos termos de renegociação de dívidas nºs 2806/2009, 3795/2011 e 3997/2011, relativos ao contrato firmado 
em 22.07.14 para o curso de Técnico em Administração. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 01 de julho de 2020. K-05e06/11

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1027716-47.2016.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a(o) Karina Bispo Canevaroli, CPF 438.380.468-38, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, para recebimento de R$ 5.023,97 (mai/16) decorrente das mensalidades 
vencidas de 10.09.14 a 10.11.15 do curso de Técnico em Administração firmado em 22.07.14. Encontrando-se o réu 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 01 de julho de 2020. K-05e06/11

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 43/2020 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 23/2020 
PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 28/2019 
Contratada: ANEZIO VIVAN E ADELIA MOREIRA DUARTE VIVAN. 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao contrato nº 28/2019 que visa a locação do imóvel 
situado à Avenida Alberto Andaló, nº 3102 – Centro – São José do Rio Preto – SP, sob a matrícula 
nº 5394, destinado às instalações do Arquivo Público Municipal Legislativo pelo período de 12 
(doze) meses. 
Vigência: 19 de novembro de 2020 a 18 de novembro de 2021. Data da assinatura: 05 de 
novembro de 2020. Valor global: R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Valor mensal: 
R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Recursos orçamentários: 3390.36 – Outros serviços de 
Terceiros – Pessoa Física. Base Legal: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93. São José do Rio Preto, 05 de 
novembro de 2020. Ver. PAULO ROBERTO AMBRÓSIO Presidente da Câmara Municipal. 
 
 
 
 
 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO 
OFICIAL.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO n° 01/2020 - Processo DSP8 nº 
73/2019 – DGP nº 5.563/2019
O Delegado Seccional de Polícia de São José do Rio Preto, 
usando a competência delegada pelos artigos 3° e 7°, inciso I, do 
Decreto estadual n° 47.297/2002, torna público que se acha aber-
to, na Delegacia Seccional de Polícia de São José do Rio Preto, o 
procedimento de CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS, 
objetivando a prestação de serviços de alienação de veículos e 
outros tracionados legalmente apreendidos, sucatas de veículos 
e peças não identifi cáveis e/ou inservíveis para a Administração, 
em decorrência de atos de polícia judiciária e autorizados judicial-
mente, por intermédio de leilão. O credenciamento de que trata o 
edital será regido pelas instruções nele constantes e no que couber 
pela Lei Federal nº 8.666/93, pelo Decreto Federal nº 21.981, de 
19/10/1932 e pela Instrução Normativa DREI nº 17, de 05/12/2013. 
LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO:  Rua Benjamin 
Constant, nº 3821, Vila Imperial, CEP 15015-600 – Delegacia Sec-
cional de Polícia de São José do Rio Preto/SP, Setor de Protocolo, 
térreo.
PRAZO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO: DAS 09h00min do 
DIA 06/11/2020 às 17h00min do dia 20/11/2020.
A abertura da sessão ocorrerá em 23/11/2020, às 09h30min, na 
sala de reunião da Delegacia Seccional de Polícia de São José 
do Rio Preto, localizada à Rua Benjamin Constant, nº 3821, Vila 
Imperial, CEP 15015-600, cidade de São José do Rio Preto/SP. O 
edital está disponível no site www.imesp.com.br, opção negócios 
públicos.


