
Diário Oficial de São José do Rio Preto

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVII - N° 5.134 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Quinta-feira, 03 de dezembro de 2020

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

Arquivo DHOJE

Eleito em 
Palestina vai 

priorizar a 
economia
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Chuva traz alívio 
e afasta possível 
racionamento de 
água, diz Nicanor

Hospital vai a leilão pela 6ª vez 
hoje; lance mínimo R$ 19,6 mi

NOSSA SENHORA DA PAZ
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Hospital vai a leilão pela sexta vez hoje, lances até 13h
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ILUMINADO
Semae apresentou

 a decoração de Natal 
deste ano com luzes na 
sede da autarquia e no 

Palácio das Águas.
Pág.A6

Desativado desde 2002, 
o Hospital Nossa Senhora da 
Paz em São José do Rio Preto 
passará por mais um leilão 
eletrônico nesta quinta-feira 
(3). O patrimônio está ava-
liado em R$ 39,2 milhões 
e tem como lance mínimo 
o valor de R$ 19,6 milhões.

Essa é a sexta vez que o hospi-
tal vai a leilão. Na última tenta-
tiva, no dia 30 de junho, 1.718 
visitaram o site do leilão, mas 
não houve sequer um lance. 
Cerca de 300 trabalhadores do 
Hospital seguem aguardando 
a quitação de dívidas traba-
lhistas.                       Pág.A5

Tolerância com 
inadimplentes 
de PPIs pode 
ir para maio
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) protocolou em regime 
de urgência projeto de lei 
complementar que mantém 
a suspensão da contagem de 
prazo de inadimplência do pa-
gamento dos refinanciamen-
tos feitos por munícipes com 
dívidas junto à administração 
e indiretas relacionadas às 
PPIs (Programa de Pagamento 
Incentivado) até maio. Pág.A3

    Rio Preto lançou nesta terça-
-feira, 1º de dezembro, o edital 
do processo seletivo para o Pro-
grama de Residência Médica de 

Sai edital para médico residente; salário R$ 3,3 mil
2021. O município oferece 12 
vagas. O Programa de Residência 
de Medicina de Família e Comu-
nidade é oferecido pelo município 

Hotéis começam registrar 
aumento na procura

Hotéis de Rio Preto já come-
çam a ter aumento na procura 
e pedidos de reservas para o 
final de ano. Hospedagens nas 
datas principais e participação 
nas ceias puxam a demanda. 
A expectativa do setor, um dos 
mais afetados pela pandemia, 

é conseguir lotar os 40% de 
ocupação permitidos na atu-
alidade. “Neste momento tão 
difícil para o setor hoteleiro, 
qualquer expectativa de movi-
mentação deve ser vista com 
muita alegria”, diz Paulo Silva, 
presidente do Sinhores. Pág.A6

GCM poderá 
fazer hora extra, 

após projeto 
aprovado

Os Guardas Civis Munici-
pais (GCMs) de Rio Preto po-
derão agora fazer horas extras 
isso porque os vereadores 
aprovaram por unanimidade 
projeto de lei complementar 
de autoria do presidente da 
Câmara, Paulo Pauléra (Pro-
gressistas), que altera legisla-
ção que regra a carreira dos 
dos guardas.                  Pág.A3  

    A dona de casa Lucimara Luzia 
Contri, suspeita de ter assassina-
do o marido, Juliano Bravalheri, 
aos 35 anos, vai à júri popular, na 

Dona de casa 
acusada de matar 
marido vai a Júri

manhã de quinta-feira (3), em Rio 
Preto. A vítima foi encontrada mor-
ta no sítio onde trabalhava como 
caseiro, em 2018.             Pág.A4

há dois anos e tem duração de 
dois anos. Já o Programa de 
Medicina de Emergência será 
oferecido pela primeira vez e 

tem três anos de duração. Para 
ambos, há uma bolsa de estudos 
no valor de R$ 3.330,43, por 
residente.                  Pág.A5

PF faz buscas em 
casa de rio-pretense 

acusado de 
pornografia infantil
A Polícia Federal  cumpriu dois 

mandados de busca em uma 
casa e um comércio na manhã 
desta quarta-feira (2). O objetivo 
é buscar provas da prática de 
crime de pornografia infantil por 
meio de um site.        Pág.A4Material apreendido pela PF
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Comitê vai acompanhar projetos 
para a retomada da economia

O prefeito Edinho Araújo, 
ao lado do professor Orlando 
Bolçone e do presidente da 
Câmara de Rio Preto, Paulo 
Pauléra, deu posse na manhã 
desta quarta-feira (2), aos re-
presentantes das instituições 
da Sociedade Civil e do Poder 
Público que compõem o Comitê 
de Retomada Econômica pós-
-pandemia da Covid-19.

Bolçone, responsável por 
coordenar as ações, apresen-
tou as diretrizes do Comitê, 
explicando que a intenção é 
adequar o desenvolvimento à 
nova realidade, com incentivo 
à economia, mas sem perder 
o foco da saúde. “Agora é hora 
de caminharmos juntos. Preci-
samos pensar para além de um 
ou dois meses de crise, preci-
samos de um plano contínuo, 
pois mesmo com o retorno, a 
situação econômica geral não 
vai voltar a ser como era antes 
da pandemia, não em um pri-
meiro momento. Teremos o que 
chamam de um novo normal e 
precisamos nos adaptar a ele”, 

destacou.
Ainda de acordo com Bol-

çone, o novo Comitê não irá 
substituir o Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao Coronavírus. 
Os dois núcleos irão se com-
plementar levando em consi-
deração as questões de saúde 
e economia.

O Comitê terá 17 entidades 
representativas entre elas: 
Acirp, Sebrae, Sesc, Sesi, Sest/
Senat, Ciesp/Fiesp, Sinduscon, 
Fatec, Funfarme, Sociedade 
de Medicina, OAB e as secre-
tarias de Assistência Social, 
Agricultura e Abastecimento, 
Desenvolvimento Econômico 
e Negócios do Turismo, Fazen-
da, Planejamento, Trabalho e 
emprego.

As ações começaram a ser 
propostas pelas entidades no 
dia 16 de novembro. De acordo 
com Bolçone, no próximo dia 10 
dezembro todas as indicações 
serão apresentadas pelo Comi-
tê e encaminhadas ao prefeito 
Edinho Araújo.

“Acredito que mais de 30 
ações serão apresentadas ao 
prefeito Edinho Araújo. Todas 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br elas poderão ser implanta-

das sem onerar o orçamento 
do Município. São propostas 
como atração de investimen-
tos, qualificação de pessoas, 
expansão nos negócios, inova-
ção e encadeamento produtivo 
e recolocação no mercado de 
trabalho. Tão logo elas sejam 
aprovadas serão colocadas em 
prática imediatamente”, afir-
mou Bolçone.

Edinho explicou ainda que 
o Comitê será responsável por 
monitorar, avaliar e deliberar 
sobre as medidas constantes 
do plano de enfrentamento e 
retomada de atividades econô-
micas. Também falou a respeito 
dos benefícios em taxa de 
juros na linha de crédito para 
os pequenos empreendedores, 
lembrando que este incentivo 
pode ser primordial para a 
saúde econômica da empresa, 
através de ações do Banco do 
Povo. O decreto com as atribui-
ções e a composição do Comitê 
de Retomada Econômica pós-
-pandemia da Covid-19 será 
publicado na edição do Diário 
Oficial quinta-feira (3).

Comitê foi lançado ontem,, e terá o professor Orlando Bolçone, vice-prefeito eleito, 
como coordenador

Divulgação SMCS

DIAS 11,12 E 13

Orquidário promove feira para 
arrecadar óleo e leite para asilos

O Orquidário Rio Preto pro-
moverá uma feira com o obje-
tivo de arrecadar leite e óleo 
que serão doados para as insti-
tuições de Longa Permanência 
para Idosos de Rio Preto.

A feira acontece nos dias 
11, 12 e 13 de dezembro, das 
8h às 16h30 no Orquidário 
localizado na Estrada Vicinal da 
Vila Azul, Km 4 em Rio Preto e 
serão  milhares de orquídeas 
de diferentes cores, espécies, 
entre raras, híbridas, mudas e 
adultas, com preços direto do 
produtor.

São mais de 300 idosos 
divididos entre as quatro ILPI’s 
municipais: Lar dos Idosos 
Schimidt com 68 residentes, 

Lar Esperança com 90 resi-
dentes, Lar São Vicente de 
Paulo com 80 residentes e Lar 
de Betânia com 39 idosos. 
As Instituições de Longa Per-
manência para Idosos (ILPI) 
abrigam pessoas com 60 anos 
ou mais, de ambos os sexos, 
com diferentes necessidades 
e graus de dependência, que 
não dispõem de condições para 
permanecer na família.

A iniciativa, segundo Deo-
landa Garcia Rodrigues, proprie-
tária do Orquidário Rio Preto, 
é promover uma feira bonita 
e ajudar as instituições e seus 
residentes.  “Quem trouxer 2 
litros de leite ou 1 litro de óleo 
poderá trocar por mudas de 
orquídeas, além de fazer um 
passeio e se encantar com a 

beleza do local”, explica. São 
mais de 30 mil metros de área 
do Orquidário Rio Preto locali-
zado na área rural, com mais 
de 33 mil espécies diferentes 
de orquídeas.

O Orquidário Rio Preto está 
seguindo as orientações do 

Da REPORTAGEM

CATARINA TEODORO

ESTUDO INÉDITO

Mirassol perde moradora de 110 anos
 e decreta luto oficial

O prefeito de Mirassol, André 
Ricardo Vieira. decretou três 
dias de luto oficial no municí-
pio após a morte da moradora 
Catarina Teodoro, de 110 anos, 
ocorrida na madrugada desta 
quarta-feira (2). Ela tinha a 
mesma idade que a cidade de 
Mirassol.

Nascida em Barra Dourada, 
distrito de Neves Paulista, no 
dia 20 de maio de 1910, ela se 
mudou para Mirassol em 1979 
depois de anos trabalhando na 
roça. Desde 2017, ela participa-
va da cerimônia de corte do bolo 
em comemoração ao aniversário 
da cidade.

“Lamento a morte da dona 
Catarina que nos últimos anos 
esteve conosco durante as co-
memorações de aniversário da 
cidade. Ela fez parte da história 
de Mirassol e nos impressionava 
por sua saúde e memória. Neste 
momento, pedimos a Deus que 
conforte o coração dos familia-

Vinicius LIMA

Moradora de 110 anos sempre participava do corte do 
bolo de aniversário da cidade

Divulgação

Estudo mapeia área do rio São José dos Dourados, que 
abastece Mirassol

Imagens áreas 
mapeiam rio que 

abastece Mirassol

Responsável por abastecer 
40% da população de Mirassol, 
o rio São José dos Dourados 
tem a nascente no próprio 
município e nos seus longos 
334,5 km cruzam cidades 
como Magda e Pereira Barreto. 
O nome foi dado em homena-
gem ao peixe Dourado, que 
antigamente aparecia durante 
os períodos de reprodução.

Parte da água do rio fica 
armazenada em uma represa 
de captação que a direciona 
para Estação de Tratamento de 
Água São José onde é tratada 
e distribuída aos reservatórios 
localizados nos bairros Renas-
cença, São José, San Diego, 
Centro, Fartura, Tedeschi, San-
ta Casa, Santa Cruz, Navarrete, 
Nossa Senhora Aparecida, São 
Bernardo I, II e III beneficiando 
diretamente 15 mil moradores. 
Mirassol também conta com 
59 poços que auxiliam no 
abastecimento de 100% da 
cidade.

Sabendo da importância 
desse rio para atender a po-
pulação da cidade, a Sanessol 

acaba de realizar um estudo a 
partir da captação de imagens 
aéreas para identificar se há 
problemas que possam interfe-
rir no fluxo da água distribuída 
ou no abastecimento desses 
bairros, além de verificar a pos-
sibilidade de encontrar novas 
nascentes.

“A ideia desse trabalho 
surgiu durante o último período 
de estiagem. Com o uso de 
equipamentos como o drone, 
é possível mapear todo o per-
curso do rio para verificar se 
há algo barrando a passagem 
da água, além de procurar 
novas nascentes ou captações 
ilegais”, explica o diretor geral 
da concessionária, Antonio 
Hercules Neto.

Esta é a primeira vez que 
esse estudo é realizado com 
imagens áreas, o que facilita 
a análise dos especialistas da 
Sanessol, pois as fotos são ge-
orreferenciadas com precisão. 
Assim que o levantamento for 
concluído, a empresa execu-
tará um plano de ação para 
conservação da nascente e 
possíveis desobstruções do 
rio.

Da REDAÇÃO

Ricardo BONI

res e amenize a dor que estão 
sentindo”, declarou o prefeito.

A moradora centenária cha-
mava a atenção de todos que a 
conheciam pela vitalidade, luci-
dez e bom humor. A assessoria 
da Prefeitura afirmou que não 
foi informada sobre a causa do 
óbito, mas garante que não foi 
por Covid-19.

O vice-prefeito Tiago Rodri-
gues também se manifestou 
sobre a morte da moradora. 
“Sentimos a perda dessa mo-
radora que era um exemplo 
de saúde e tem a história de 
Mirassol gravada em sua traje-
tória. Nos solidarizamos com a 
família que se despede de uma 
mulher querida e que durante os 
três últimos anos participou das 
comemorações de aniversário 
da cidade”, comentou.

Catarina deixa três filhos 
(Abilio, Leonildo e Nelson). O 
velório foi realizado eo enterro 
ocorreu no final da tarde desta 
terça-feira no Cemitério Munici-
pal de Mirassol.

Decreto Municipal disponibili-
zando  álcool em gel 70% para 
higienização das mãos, para 
uso dos clientes, funcionários e 
entregadores, além de mecanis-
mos para restrição de acesso ao 
público adotando medidas para 
evitar a aglomeração.

Divulgação

Serão milhares de flores na feira beneficente; participe
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PLANO DIRETOR
Audiências públicas serão online e no mesmo dia para projeto ser votado

O presidente da Comissão 
Permanente de Obras da Câ-
mara de Rio Preto, o vereador 
José Carlos Marinhos (Patrio-
ta), salienta que está quase 
tudo certo para a realização 
das audiências públicas para 
debater o novo Plano Diretor 
no dia 11 de dezembro.

Segundo Marinho serão 
duas audiências nos mesmo 
dia, inicialmente a primeira 
será as 9 e a segunda às 10 

horas – as audiências são obri-
gatórias para que a proposta 
do novo Plano Diretor de Rio 
Preto possa ser votado pelo 
plenário.

Participação presencial 
– diversos vereadores na ses-
são da última terça-feira (1º) 
cobraram que as audiências 
precisariam ser abertas as 
entidades para participarem 
presencialmente e poderem 
discutir a proposta.

Marinho salientou que está 

Sérgio SAMPAIO

Chuva traz alívio
O superintendente do Semae, Nicanor Batista Júnior (foto), 

informou que a chuva que caiu na noite de terça-feira trouxe alívio 
para o sistema de abastecimento de água da cidade. Como a 
chuva está escassa, o vertedouro no lago 1 da Represa Municipal 
ficou seco por cinco dias, porém, com a chuva voltou a verter. 
“O lago estava três centímetros abaixo do nível normal”, diz o 
superintendente. A represa é responsável pelo abastecimento de 
cerca de 25% da população. Devido ao longo período de estia-
gem, o Semae teve que racionar recentemente o abastecimento 
em 18 bairros. Nicanor diz que a captação de água feita pela 
ETA (Estação de Tratamento de Água), no Palácio das Águas, 
está ocorrendo normalmente. Informou ainda que os poços dos 
aquíferos Guarani e Bauru estão com os níveis estáveis. “Um 
novo racionamento está descartado pela autarquia”, concluiu.

Reitera
O vereador reeleito Rena-

to Pupo (PSDB) reiterou que 
não tem intenção de assumir 
secretaria no futuro governo, 
porém, se o vereador eleito, 
tucano Bruno Moura, for es-
colhido pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB) para ocupar 
uma secretaria, não fará 
nenhuma objeção. Lembrou 
que o Esporte ou Assistência 
Social se encaixa no perfil 
do vereador novato. Neste 
caso, diz Pupo, o suplente 
de vereador César Gelsi, 
também do PSDB, assumiria 
cadeira na Câmara. “César 
Gelsi se torna vereador e 
será um grande vereador”, 
frisou.

Tuitando
O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), 

rechaçou críticas do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), 
que o chamou de “ditador” por causa das medidas restritivas 
adotadas para combater a pandemia do novo coronavírus. Kalil 
disse que é prefeito da terceira capital mais populosa do Brasil, 
por isso pede respeito. “Eu não sou parlamentar para ficar o dia 
todo tuitando e o que eu quero é respeito”, alfinetou. O deputado 
arrumou, de graça, mais um adversário para o seu pai, o presi-
dente Jair Bolsonaro (sem partido). Aliás, o prefeito Kalil, por ter 
feito uma boa administração, teve seu trabalho reconhecido pelo 
eleitorado belo-horizontino. Foi reeleito no primeiro turno com 
63,36% dos votos válidos. De fato, o prefeito tem peso político, 
portanto, pode bater no peito e pedir respeito…

Na bica
O presidente do MDB, 

Pedro Nimer, também vai 
ser exonerado do cargo de 
vice-prefeito do distrito de 
Talhado. Indagado sobre o 
seu futuro, Nimer se limitou 
a dizer que a decisão, se 
ele vai voltar ou não para 
comandar o distrito a partir 
de 2 de janeiro, é exclusiva 
do prefeito Edinho Araújo. 
Final de mandato é assim: 
todo mundo entra na bica 
para cair no ‘grande lago’. 
Agora, o anjo da guarda do 
prefeito vai resgatar boa par-
te dos ‘despejados’, outros 
não terão a mesma sorte.  A 
política é dinâmica e a fila 
anda…

Contas
Os candidatos que dis-

putaram as eleições para 
prefeito, vice-prefeito e ve-
reador até o terceiro su-
plente têm de fazer suas 
prestações de contas até o 
dia 15 de dezembro. Não 
adianta negar, muitos vão 
fazer traquinagens para ade-
quar suas contas de acordo 
com as exigências do TSE. 
O mínimo que espera é que 
a sobra do fundo eleitoral 
seja devolvida ao Tesouro 
Nacional. Foram liberados 
mais de R$ 2 bilhões e 
muitos candidatos usaram 
o recurso para tentar induzir 
o eleitorado se utilizando de 
mentiras… um caos!  

Agressor
Projeto do deputado De-

nis Bezerra (PSB-CE) garante 
à mulher em situação de 
violência doméstica e fami-
liar e aos seus dependentes, 
financeiramente vulneráveis, 
o acesso gratuito ao sistema 
de transporte público coleti-
vo rodoviário interestadual 
durante 30 dias, contados 
a partir do registro da ocor-
rência na polícia. O texto 
insere a medida na Lei Maria 
da Penha. “A mulher vítima 
de violência doméstica é, 
em regra, dependente fi-
nanceiramente do marido”, 
diz. Mas que diabo! Não 
seria mais fácil prender o 
agressor?

Renomeado
Edinho Araújo (MDB) 

renomeou o ex-vereador 
Aparecido Capello para as-
sumir cargo na Secretaria 
de Trânsito. Capello havia 
se afastado para concorrer 
a uma cadeira na Câmara, 
com o propósito de reforçar 
a chapa de candidatos a 
vereador emedebista, ob-
tendo 848 votos. Cumprido 
a missão, o ex-vereador volta 
as atividades como assessor 
no setor de trânsito. Apesar 
disso, ele terá de ser exone-
rado, de novo, no dia 31 de 
dezembro, como vai aconte-
cer com todos aqueles que 
ocupam cargos de confiança 
em todos escalações.

Descaso
Até que não seja libera-

da a vacina para imunizar a 
população contra o vírus, o 
setor de fiscalização da Pre-
feitura deveria intensificar a 
fiscalização para combater 
as lotações dos ônibus nos 
horários de pico. A lotação 
torna o transporte público 
em uma fonte de conta-
minação pela covid-19. As 
empresas reclamam de pre-
juízo, no entanto, quando 
está no lucro elevado, nin-
guém do setor abre o ‘bico’. 
Locomover é preciso, prin-
cipalmente para trabalhar. 
Agora, diante do descaso, 
dependendo da distância, é 
melhor ir a pé.  

Edinho quer estender 
prazo para contribuinte 

inadimplente manter PPI
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) protocolou em regime de 
urgência projeto de lei comple-
mentar que mantém a suspen-
são da contagem de prazo de 
inadimplência do pagamento 
dos refinanciamentos feitos por 
munícipes com dívidas junto à 
administração e indiretas rela-
cionadas às PPIs (Programa de 
Pagamento Incentivado).

A legislação vigente sobre o 
tema determina que a falta de 
pagamento após 120 dias a 
contar da data do vencimento 
da parcela acarretaria no rom-
pimento do parcelamento e a 
retomada da cobrança total por 
meio administrativo ou judicial.

A proposta altera o artigo 1º 
da lei complementar 631/2020 
e com isso prorroga-se o prazo 
de contagem de interrupção do 
rompimento que se encerraria 
no dia 31 de dezembro de 
2020, para 3 de maio de 2021.

O artigo em si no seu teor 
principal continua o mesmo 

“Fica interrompida a contagem 
do prazo de que trata o inciso 
II do artigo 7º da Lei Com-
plementar nº 299, de 20 de 
novembro de 2009, a partir do 
dia 25/03/2020, data da publi-
cação do Decreto nº 18.571, 
de 24 de março de 2020, que 
reconheceu estado de calami-
dade pública no Município de 
São José do Rio Preto decorren-
te da pandemia do Coronavírus 
(COVID-19) e estabeleceu me-
didas de enfrentamento”.

Na justificativa o prefei-
to salienta que os efeitos 
econômicos da pandemia 
da Covid-19 se estenderam 
durante todo o ano de 2020 
– causando graves consequ-
ências econômicas para os 
contribuintes e por conta disso 
está sendo a proposto devolver 
integralmente mais 120 dias 
de carência aprovado inicial-
mente em agosto deste ano 
– com a finalidade de conceder 
aos contribuintes um fôlego 
para que possam se adequar e 
voltar a fazer o pagamento das 
parcelas pós essa nova data 
estabelecida.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

PALESTINA

Eleito diz que vai priorizar 
economia do município

O candidato Reinaldo 
Cunha (PSDB) foi eleito pre-
feito em Palestina. Ele recebeu 
3.001 votos, o equivalente a 
42,76% dos votos válidos e 
se elegeu junto com seu vice 
Dr. Nacarato (SOLIDARIEDA-
DE). Na votação, ele superou 
os candidatos Carvão (PTB) 
que teve 35,65% dos votos 
e Dr. Antônio (PSD) que teve 
21,59%.

Reinaldo tem 56 anos e é 
administrador de proprieda-
des rural. Ele é atualmente 
o vice-prefeito do município 
administrado por Fernando Luiz 
Semedo. Além disso, Reinaldo 
também foi vereador em Pales-
tina de 2005 a 2008.

O novo prefeito fez uma 

avaliação sobre o período de 
campanha. “Por conta da pan-
demia, nossa campanha foi 
muito mais pelas redes sociais, 
diminuindo o contato com as 
pessoas. As que eu consegui 
conversar pediram mais con-
cursos públicos. É difícil dizer 
o que poder ser feito nestes 
primeiros anos devido à esse 
cenário de Covid-19”, afirmou 
Reinaldo.

Ele também disse que a 
questão econômica será o 
principal desafio na administra-
ção. “A pandemia praticamente 
acabou com a economia. A 
primeira coisa que teremos 
que fazer é atrair novas em-
presas para Palestina para 
assim conseguirmos gerar mais 
empregos. Também pretendo 
investir na saúde e na educa-

Vinicius LIMA

GCM poderá fazer hora extra
Os Guardas Civis Munici-

pais (GCMs) de Rio Preto po-
derão agora fazer horas extras 
isso porque os vereadores 
aprovaram por unanimidade 
projeto de lei complementar 
de autoria do presidente 
da Câmara, Paulo Pauléra 
(Progressistas), que altera 
legislação que regra a carreira 
dos GCMs.

A proposta aprovada al-
terou o § 2° do artigo 12, da 
Lei Complementar nº 331, de 
30 de dezembro de 2010 – 
mudança que permitem eles 
a realizarem horas extras.

Segundo o autor do pro-
jeto, existe uma demanda 
grande por parte da popu-
lação no que diz respeito à 
intensificação do trabalho da 
Guarda  no que diz respeito 
a rondas e patrulhamento, 
aumentando a possibilidade 
de eles estarem nas ruas 
para dar mais segurança ao 
rio-pretense. Outro motivo 
segundo Pauléra é a possibi-
lidade de melhorar a questão 
financeira dos próprios GCMs 
que passarão a poder fazer 
horas extras.

O projeto agora para a 
sanção ou veto do prefeito 
Edinho Araújo (MDB).

Sérgio SAMPAIO Arquivo DHOJE
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ATÉ MAIO DE 2021

Guardas municipais poderão fazer hora extra, segundo 
projeto aprovado

ção”, comentou.

Vereadores - Em Palestina 
três vereadores foram reeleitos 
para continuar por mais quatro 
anos no legislativo: Valdemar 
Pena (PODEMOS) com 250 vo-
tos, Ceciliano Dias (DEM) com 
220 votos e Gilberto Bemfica 
(PSDB) com 210 votos.

Prefeito Edinho enviou projeto à Câmara estende para 
maio do prazo de tolerância com inadimplentes

Divulgação SMCS

Os novatos na Câmara são: 
Cesinha (PSDB) com 626 
votos, Sandro Carrero (MDB) 
com 355 votos, Cabo Aislan 
Amoroso (AVANTE) com 282 
votos, Cassios (PTB) com 193 
votos, Patrícia Gigante (REPU-
BLICANOS) com 182 votos e 
Professora Aneth Vogaz (PSDB) 
com 155 votos.

Divulgação

Prefeito eleito de Palestina, Reinaldo Cunha

preocupado com as restrições 
impostas por conta da pande-
mia da Covid-19 e por conta 
disse teve um contato com o 
secretário de Saúde, Aldenis 
Borim, para saber dele e do 
Comitê Gestor de Enfrenta-
mento do Coronavírus o que 
poderia ou não ser feito no 
que diz respeito a realização da 
audiência com a participação 
de público. “Estamos esperan-
do a resposta dele (Aldenis) 
para depois tomarmos uma 
decisão” salientou o vereador.

Online – no que diz res-
peito à realização online está 
garantido e o presidente da 
Comissão afirmou que as 
pessoas poderão participar e 
fazer suas perguntas durante 
a audiência.

Por sua vez o presidente da 
Câmara, Paulo Pauléra (Pro-
gressistas) disse que vai ter 
uma conversa com o vereador 
Marinho nesta quinta-feira (3) 
para definir alguns detalhes so-
bre os procedimentos a serem 
feito no dia da audiência.
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IRENE DE SOUZA OLIVEIRA, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu 
aos 79 anos de idade. Era casado com 
o Sr. Juracy Oliveira e deixa os fi lhos 
Denise, Ricardo, Ronaldo e Rogério. 
Foi sepultada no dia 02/12/2020, às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
do Jardim da Paz para o cemitério do 
Jardim da Paz.

ELIAS MOREIRA DA CRUZ, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu 
aos 66 anos de idade. Era casado com 
a Sra. Inis Moneco da Cruz e deixa os 
fi lhos Leandro Elias, Anderson Roberto 
e Jéssica Fernanda. Foi sepultada no 
dia 02/12/2020, às 13:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever 
para o cemitério São João Batista.

MARCELO NICASSIO DE LIMA, 
natural de Borborema/SP, faleceu aos 
84 anos de idade. Era casado com 
a Sra. Elza Ferraz de Lima e deixa os 
fi lhos Maria Aparecida, José Antonio, 
Jacira Etelvina, Dalva Geralda, Rita 
de Cássia e Gilberto. Foi sepultada no 
dia 02/12/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório do Jardim da Paz para 
o cemitério do Jardim da Paz.

MARIA APARECIDA GONÇALVES 
DE SOUZA, natural de São José do Rio 
Preto/SP, faleceu aos 69 anos de idade. 
Era viúva do Sr. Benedito Baptista de 
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Souza e deixa os fi lhos Monica Lisan-
dra, André Cassiano, Cassiano Perpétuo 
e Valéria Aparecida. Foi sepultada no 
dia 02/12/2020, às 13:30, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever 
para o cemitério São João Batista.

VALDIRIA DA ROCHA, natural de 
Padre Paraíso/MG, faleceu aos 72 anos 
de idade. Era casada com o Sr. Jonas 
Alves da Rocha e deixa os fi lhos Gilber-
to, Geovane, Ivani, Nilvan e Nilson. Foi 
sepultada no dia 02/12/2020, às 16:30, 
saindo seu féretro do velório da Ercília 
para o cemitério São João Batista.

ANTONIO FERREIRA FILHO, natural 
de Monte Aprazível/ SP, faleceu aos 86 
anos de idade. Era casado com a Sra. 
Antonia Maria Jesus Ferreira e deixa os 
fi lhos Reginaldo Luís, Reinaldo e Regi-
na. Foi sepultada no dia 03/12/2020, às 
11:00, saindo seu féretro do velório da 
Capela do Prever para o cemitério São 
João Batista.

CAETANO SIGNORINI, natural de 
São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
80 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Célia Antonieta Amadio Signorini 
e deixa os fi lhos Carmem Silvia, Cae-
tano, Cássia e Carlos. Foi sepultada no 
dia 03/12/2020, às 14:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever 
para o cemitério São João Batista.

Dona de casa acusada de matar 
marido enfrenta o Tribunal do Júri

A dona de casa Lucimara 
Luzia Contri, suspeita de ter 
assassinado o marido, Juliano 
Bravalheri, aos 35 anos, vai 
à júri popular, na manhã de 
quinta-feira (3), em Rio Preto. 
A vítima foi encontrada morta 
no sítio onde trabalhava como 
caseiro, próximo ao bairro 
Lealdade.

O crime foi registrado no dia 
1º de fevereiro de 2018. Fami-
liares de Juliano o encontraram 
morto na cama e ele apresen-
tava sinais de afundamento no 
crânio, provocado por golpe de 
objeto tipo martelo ou barra de 
ferro. A mulher dele foi presa 
17 dias depois do assassinato, 
em 18 de fevereiro, quando 

estava indo buscar a filha na 
escola.

A Polícia Civil teve acesso a 
imagens de câmeras da cháca-
ra, que mostram que Lucimara 
foi a última pessoa a sair do 
imóvel, após a morte do marido. 
Também solicitou documenta-
ção dela que comprovasse essa 
lesão/cegueira que nunca foi 
apresentada.

A investigação apurou que 
o crime foi premeditado. Horas 
antes, a mulher teria misturado 
calmante em uma caneca de 
cappuccino e oferecido para o 
marido beber com intenção de 
dopá-lo. Após o assassinato, 
Lucimara foi para a casa da mãe 
dela e passou a fazer ligações 
e mandar mensagens para o 
celular de Juliano. Depois, de-
monstrando preocupação, ela 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Julgamento está 
previsto para começar 
perla manhã, no 
Fórum de Rio Preto 

Arquivo DHOJE

PF faz buscas em casa 
de rio-pretense envolvido 
com pornografia infantil

A Polícia Federal de Rio 
Preto cumpre dois mandados 
de busca e apreensão em uma 
casa e um comércio, expedidos 
pela 4ª Vara Federal da cidade, 
na manhã desta quarta-feira 
(2). O objetivo é buscar pro-
vas da prática de crime de 
pornografia infantil por meio 
de um site.

Os mandados foram cum-
pridos nos bairros Cidade 
Jardim e Mansur Daud, região 
sul. Foram apreendidos HD’s, 
pen-drivers, cartões de memó-
ria e celulares. Os documentos 
e objetos apreendidos serão 

analisados pela PF de Rio 
Preto.

A investigação teve início 
quando a PF recebeu informa-
ções da Polícia da Espanha so-
bre um site no qual era comer-
cializados ou compartilhado, de 
forma gratuita, conteúdos de 
pedofilia através de “chats”. A 
Unidade de Inteligência da PF 
identificou um morador de Rio 
Preto como usuário do site.

De acordo com a Polícia Fe-
deral, a ação não tem relação 
com a Operação Black Dolphin, 
deflagrada na semana passada 
também para combater a por-
nografia infantil e pedofilia no 
Brasil e exterior.

Tatiana PIRES

NA INTERNET

PF fez busca em casa e comércio de suspeito de 
envolvimento com site de pedofilia

Divulgação

Professora consegue 
bloquear depósito e 

escapa de golpe

Uma professora de 28 anos 
foi vítima de um golpe e quase 
perdeu R$ 2 mil ao depositar o 
valor em uma conta bancária, 
acreditando estar ajudando 
uma amiga. A vítima procurou 
a Polícia Civil para denunciar 
o estelionato nesta terça-feira 
(1º). Ela conseguiu bloquear 
o depósito antes de ter sido 
compensado.

À polícia, a professora con-
tou que recebeu uma mensa-
gem, através do WhatsApp, que, 
supostamente, era de uma ami-
ga, inclusive com a foto dela no 
perfil. A mensagem, o golpista 
se passava pela amiga dizendo 

que estava com problemas na 
linha telefônica e pedindo R$ 
2.5 mil emprestado para pagar 
umas contas.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima foi até uma 
lotérica e fez um depósito, no 
valor de R$ 2 mil, para a conta 
indicada pelo estelionatário. 
Logo após, ela conseguiu falar 
com a amiga e descobriu que 
tinha caído em um golpe. A 
professora, então, foi até uma 
agência da Caixa Econômica 
e o gerente da agência disse 
que conseguiu bloquear o de-
pósito na conta beneficiária e 
a orientou a registrar o boletim 
de ocorrência e aguardaria a 
apresentação do documento.

Tatiana PIRES

NO WHATSAPP

REPRESÁLIA

Mulher de acusado de matar 
jovem denuncia ameaças

A mulher do suspeito de 
matar Vinicius Eduardo Melo 
Queiroz, de 14 anos, procurou 
a Polícia Civil de Rio Preto para 
denunciar que, desde que 
ocorreu o crime, no último do-
mingo (29), passou a receber 
ameaças de morte através de 
redes sociais.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrên-
cias, a estudante de 20 anos 
disse que bloqueou todas suas 
contas nas redes sociais e 
desconhece quem seja o autor 
das ameaças, “até pelo fato de 
estarem fazendo uso de um 
perfil falso”.

A Polícia Civil anexou o bo-
letim de ocorrência de ameaça 
no processo da Vara de Infân-
cia, que investiga o homicídio.

Tatiana PIRES

RENDEU-SE
Segurança faz família refém por 

uma hora após brigar com mulher
Tatiana PIRES

Um segurança de 34 anos 
foi preso em flagrante, na 
madrugada desta quarta-feira 
(2), após manter a mulher e 
quatro crianças em cárcere 
privado em casa, no bairro 
Residencial Cidade Alta, em 
Rio Preto.

A Polícia Militar recebeu 
ligação de um vizinho, no 
190, informando que a víti-
ma, autônoma de 35 anos, 
estava sendo agredida pelo 
marido. Equipes foram des-
locaram para a residência, 
onde também estavam quatro 
crianças, sendo três da mu-

Divulgação

lher e uma do casal.
Ao chegarem ao local, o 

homem foi em direção dos 
policiais armado com uma 
faca e, em seguida, retornou 
para a casa. Foi, então, inicia-
da a negociação e depois de 
aproximadamente uma hora, 
o segurança foi convencido a 
liberar sua esposa e os três 
filhos dela, porém, ele perma-
neceu com a filha deles, de 2 
anos, no colo, dizendo que a 
filha não sairia de lá sem ele.

Segundo o boletim de 
ocorrência, em determinado 
momento, o homem colocou 
a criança nos ombros e ela 
se desequilibrou, tendo ele 

a segurado somente pelas 
pernas. Um policial pediu ao 
segurança para que pudesse 
ajudá-la e ao segurá-la con-
seguiu tirá-la do poder dele. 
O segurança tentou reagir, 
porém foi detido.

À polícia, a vítima contou 
que eles estavam discutindo 
e o marido a empurrou para 
dentro de um quarto. O filho 
dela, de 13 anos, tentou 
defender a mãe e foi agre-
dido com um soco no rosto, 
sofrendo ferimento e sangra-
mento pelo nariz. O agressor 
impedia que eles saíssem de 
casa, ameaçando-os com 
uma faca. Ela manifestou que 

HOJE

Vinícius foi morto com dois tiros na Vila Toninho no
 início da semana

Polícia registra
 furtos e roubo

A Central de Flagrantes de 
Rio Preto registrou três furtos 
e um roubo nesta terça-feira 
(1º). Em um dos furtos, bandi-
dos levaram R$ 5.3 mil, uma 
corrente de ouro e 10 anéis de 
uma cabelereira de 42 anos. A 
vítima contou à polícia que saiu 
de casa, no bairro Eldorado, 
por volta das 14 horas, para 
trabalhar e ao retornar, às 19 
horas, notou que o portão estava 
aberto. Ao entrar, ela viu que a 
casa estava toda revirada e ao 
conferir o local onde deixa as 
joias e o dinheiro constatou que 
foram subtraídos.

No Recreio da Felicidade, a 
chácara de um comerciante de 

61 anos foi alvo de ladrões, que 
levaram vários objetos, entre 
eles, televisão, cortador de gra-
ma roçadeira e carriola, além de 
panelas de ferro usadas como 
enfeites.. Para entrar no local 
que é usado para recreação, foi 
estourado um cadeado de um 
quarto externo.

Um auxiliar de produção de 
43 anos teve seu celular rouba-
do por um casal enquanto ca-
minhava pela rua, no Jardim Ita-
pema. Ele contou que o homem 
apontou uma faca anunciando 
o assalto e a mulher retirou o 
telefone de seu bolso. O caso 
aconteceu no final de semana, 
mas a vítima procurou a polícia 
somente na terça.

Tatiana PIRES

BANDIDAGEM

pediu para o morador de um sí-
tio vizinho e familiares irem até 
a casa para verem o que tinha 
acontecido e, então, o corpo foi 
encontrado na cama, com rosto 
coberto por uma camiseta.

Lucimara, na época, con-
fessou aos policiais que teve 
participação, contratando um 
homem para cometer o crime. 
Versão descartada pela polícia. 
O motivo, segundo ela, foi que 
dias antes o marido a espan-
cou, deixando a cega de um 
dos olhos.

O assassinato  - Vinicius 
Eduardo Melo Queiroz foi mor-
to com dois tiros, na Vila Toni-
nho. Ele chegou a ser socorrido 
por populares que o levaram 
até a UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) do mesmo bair-
ro, mas não resistiu.

Um adolescente de 17 
anos suspeito de ter efetuado 
os disparos foi localizado na 
tarde da segunda-feira (30), 
no bairro Jardim Soraia. A 
Polícia Militar recebeu infor-
mações indicando que o autor 
do homicídio estaria em um 
carro na avenida de Maio. Ao 
realizarem a abordagem do 
veículo, os policiais constaram 
que, na verdade, a mulher e 
irmã do adolescente ocupavam 
o carro.

Elas disseram à PM que 

o suspeito estava escondido 
na casa de uma tia, no Jar-
dim Soraia. Ao ser detido, o 
jovem confessou aos policiais 
ter cometido o crime com um 
revólver calibre 32. A arma não 
foi localizada.

O adolescente foi enca-

minhado para a Deic (Divisão 
Especializada em Investigações 
Criminais) e apreendido após a 
representação da Polícia Civil e 
do Ministério Público. A Vara da 
Infância e Juventude determi-
nou internação temporária dele 
por 45 dias na Fundação Casa.

não desejava representar cri-
minalmente contra o marido, 
mas solicitou medida protetiva 
para que o homem não se 
aproxime de seu filho.

Encaminhado a Central 
de Flagrantes, o segurança 
estava extremamente alterado 
e agressivo. Durante o inter-
rogatório, ele preferiu se per-
manecer calado. Ele foi preso 
em flagrante pelos crimes 
de cárcere privado, violência 
doméstica, lesão corporal e 
resistência, permanecendo 
à disposição da Justiça. O 
caso será encaminhado para 
a DDM (Delegacia de Defesa 
da Mulher).



NOSSA SENHORA DA PAZ

Desativado desde 2002, 
o Hospital Nossa Senhora 
da Paz em São José do Rio 
Preto passará por mais um 
leilão eletrônico nesta quin-
ta-feira (3). O patrimônio 
está avaliado em R$ 39,2 
milhões e tem como lance 
mínimo o valor de R$ 19,6 
milhões.

Essa é a sexta vez que 
o hospital vai a leilão. Na 
última tentativa, no dia 30 
de junho, 1.718 visitaram o 
site do leilão, mas não houve 
sequer um lance. Cerca de 
300 trabalhadores do Hos-
pital seguem aguardando a 
quitação de dívidas trabalhis-
tas, que giram entre R$ 15 
milhões e R$ 16 milhões.

A nova tentativa de ven-
da está a cargo do leiloeiro 
Carlos Ferrari, pelo link: ht-
tps://www.carloferrarileiloes.
com.br/externo/lote/deta-
lhes/2477283. Até o final 
da tarde desta quarta-feira 
(2) havia 880 visitas no site. 
O leilão está previsto para ir 
até às 13h deste dia 3. Para 
cada lance ofertado a partir 
de três minutos antes do 
fechamento do lote, serão 
acrescidos mais três minu-

Hospital vai à leilão 
hoje pela sexta vez

tos. Caso não haja nenhum 
lance, a tendência é de que 
o imóvel seja novamente 
colocado em leilão.

Fundado em 1980, o 
Hospital Nossa Senhora da 
Paz conta com 115 leitos 

(podendo chegar a 186 de-
vido a uma ampliação que 
foi iniciada mas não termi-
nou), sendo 32 de UTI, 10 
consultórios médicos, seis 
centros cirúrgicos e unidade 
de radiologia. O terreno conta 

uma área de 12.030m² e 
9.295m² área construída.

Dentro do edital ainda 
está prevista a venda de 
outros imóveis em Rio Preto, 
Catanduva, Votuporanga, 
entre outras.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Hospital enfrenta hoje o sexto leilão; no último não houve nenhum lance de compra
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12 VAGAS
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Secretaria de Saúde vai pagar R$ 3,3 para médicos
 residentes; serão 12 vagas
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O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) por meio de decreto 
está regulamentando a Lei nº 
13.451, de 17 de março de 
2020, para dispor sobre os 
aspectos complementarias 
para sua plena execução, 
especialmente para a emis-
são da Credencial – TEA, 
disponibilizada para Pessoas 
com Transtorno de Espectro 
Autista.

O decreto 18.739/2020 
visa regrar a emissão da 
credencial TEA para pessoas 
que comprovem diagnóstico 
de Transtorno de Espectro 
Autista.

Fica por competência da 
Secretaria de Direitos e Polí-
ticas para Mulheres, Pessoas 
com Deficiência, Raça e Etnia 
a emissão da credencial – que 
poderá ser concedida apenas 
para as pessoas residentes 
em Rio Preto.

No decreto traz regramen-
to para ter direito a está cre-

dencial e como deve ser feito 
o procedimento para requerer 
o mesmo.

Saúde – fica a cargo da 
Secretaria de Saúde a emis-
são do Laudo Técnico Funcio-
nal que será feito por equipe 
médica designada pela pasta 
– documento este que é pri-
mordial para a concessão da 
credencial TEA.

O decreto na integra está 
publicado no Diário Oficial 
(Jornal DHoje) desta quinta-
-feira (3).

PARA AUTISTAS

Decreto regulamenta 
emissão de credencial
Sérgio SAMPAIO
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Saúde divulga edital para médico 
residente com salário de R$ 3,3 mil

Rio Preto lançou nesta ter-
ça-feira, o edital do processo 
seletivo para o Programa de 
Residência Médica de 2021. 
O município oferece 12 va-
gas, sendo 10 para o Progra-
ma de Medicina de Família e 
Comunidade e 2 vagas para 
o Programa de Medicina de 
Emergência. As inscrições 
vão de 16 a 23 de dezembro.

Interessados em concorrer 
a uma vaga, devem acessar 
a página da Secretaria de 
Saúde (www.saude.riopreto.
sp.gov.br), preencher a ficha 
de inscrição e pagar a taxa. 
Quem necessitar de redução 
no valor da inscrição deve 
preencher um formulário no 
dia 4 de dezembro e encami-
nhar com os documentos re-
queridos pelo edital ao e-mail 

coreme@riopreto.sp.gov.br.
O processo seletivo será 

realizado em duas fases, 
sendo a primeira no dia 7 de 
janeiro, composta por prova 
objetiva e entrega de currí-
culo, e a segunda no dia 13 
de janeiro, composta por en-
trevista e análise de currículo.

O resultado será divulga-
do no dia 14 de janeiro e a 
matrícula será no dia 15 de 
janeiro.

O Programa de Residên-
cia de Medicina de Família 
e Comunidade é oferecido 
pelo município há dois anos 
e tem duração de dois anos. 
Já o Programa de Medicina 
de Emergência será oferecido 
pela primeira vez e tem três 
anos de duração. Para am-
bos, há uma bolsa de estudos 
no valor de R$ 3.330,43, por 
residente.

Da REDAÇÃO
Divulgação

A estética vascular evoluiu e hoje oferecemos aos nos-
sos pacientes diversas opções minimamente invasivas para 
o tratamento das varizes e dos “vasinhos”. Quem busca 
qualidade de vida, bem-estar e beleza deve preocupar-se 
com a aparência e a estética das suas pernas.

Com tanta tecnologia a disposição do paciente, não há 
mais justificativa para postergar o tratamento estético das 
varizes e dos “vasinhos”. Reclamações frequentes entre 
as mulheres, como por exemplo, “não consigo usar saia” 
e “tenho vergonha das minhas pernas”, são inaceitáveis.

Qual é o conceito de Microcirurgia Estética de 
Varizes?

A cirurgia de varizes felizmente apresentou um refina-
mento técnico importante e hoje denomina-se Microci-
rurgia Estética. Ela caracteriza-se por microincisões, que 
permitem a retirada das veias insuficientes sem a necessi-
dade de pontos cirúrgicos e nem cicatrizes pós operatórias.

A escleroterapia intraoperatória é eficaz?
Durante a Microcirurgia Estética de Varizes, podemos 

realizar a escleroterapia dos “vasinhos”. A associação da 
Microcirurgia Estética com a Escleroterapia intraoperatória 
potencializa o resultado estético pós-operatório.

Aproveitamos que o paciente está anestesiado, portanto 
sem sentir dores, e efetuamos o tratamento esclerosante 
dos “vasinhos”, o que permite uma melhora significativa 
da aparência estética das pernas, diminuindo o número 
de sessões que deveriam ser realizadas posteriormente 
no consultório médico.

Quais procedimentos estéticos para as varizes 
podem ser realizados no consultório?

No consultório do cirurgião vascular, realiza-se diaria-
mente o tratamento estético das varizes com escleroterapia 
resfriada, escleroterapia com polidocanol, microcirurgia 
com anestesia local e laser transdérmico.

Qual é a vantagem da Escleroterapia Resfriada?
A Escleroterapia Resfriada, também denominada 

Crioescleroterapia, reduz a sensação dolorosa durante a 
administração do esclerosante. Além disso, seu efeito es-
clerosante é maior, aumentando a eficácia do tratamento e 
reduzindo o número de sessões necessárias para alcançar 
o objetivo estético desejado.

Quando indica-se a Escleroterapia com Polidoca-
nol?

A Escleroterapia com Polidocanol pode ser realizada 
desde o quadro leve até o mais avançado de varizes. A 
principal indicação da Escleroterapia com Polidocanol recai 
sobre os pacientes portadores de úlcera venosa, que apre-
sentam elevadas taxas de cicatrização da ferida e melhora 
da qualidade de vida após o tratamento.

A Escleroterapia com Polidocanol também representa 
uma boa opção para os pacientes que desejam evitar a 
internação hospitalar e o tratamento cirúrgico das varizes 
dos membros inferiores.

Qual é a melhor forma de utilizar o Laser Transdér-
mico no tratamento dos “vasinhos”?

Atualmente, o Laser Transdérmico deve ser utilizado em 
associação com a Escleroterapia Resfriada. Esta técnica, 
denominada CLACS, vem demonstrando resultados satis-
fatórios nos tratamentos dos “vasinhos”.  A associação do 
efeito térmico proveniente do Laser Transdérmico com o 
efeito químico derivado da escleroterapia resfriada permite 
a rápida exclusão dos “vasinhos”.

É importante a avaliação médica antes do trata-
mento estético vascular?

A avaliação médica é obrigatória antes do tratamento 
estético das varizes e dos “vasinhos”. Com as opções 
terapêuticas disponíveis, é de suma importância a individu-
alização do tratamento estético vascular, a fim de oferecer 
o melhor tratamento para o quadro clínico apresentado 
pelo paciente..

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

Estética vascular: um 
novo conceito

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

Divulgação

A Secretaria de Saúde de 
São José do Rio Preto con-
firmou mais duas mortes por 
Covid-19 nesta quarta-feira 
(2), totalizando 798 mortes 
desde o início da pandemia. A 
taxa de letalidade é de 2,7%.

O município também con-
tabilizou mais 138 casos de 
coronavírus, sendo 128 por 
exame PCR (infecção recen-
te) e dez por teste sorológico 
(infecção antiga). No total são 
29.694 casos, sendo 2.832 
em profissionais da saúde.

Rio Preto registrou nesta 
terça-feira mais 80 recupe-

rados da doença, chegando 
a marca de 27.222 curados, 
o equivalente a 92,6%. São 
118.478 pacientes atendi-
dos com sintomas gripais e 
104.691 testes realizados. O 
coeficiente de incidência é de 
6.445 casos para cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente, a cidade conta 
com 265 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), sendo 105 na 
UTI e 160 na enfermaria. Den-
tre os casos já confirmados de 
Covid-19 são 134 internações, 
com 72 na UTI e 62 na enfer-
maria. O número acumulado 
de casos de SRAG é de 3.109.

COVID 

Relatório confirma 
mais duas mortes

Vinicius LIMA
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Hotéis começam a ter aumento na 
procura por reservas de fim de ano

Hotéis de Rio preto já 
começam a ter aumento 
na procura e pedidos de 
reservas para o final de ano. 
Hospedagens nas datas prin-
cipais e participação ceias 
puxam a demanda. A expec-
tativa do setor, um dos mais 
afetados pela pandemia, 
é conseguir lotar os 40% 
de ocupação permitidos na 
atualidade. 

Gerente geral do Hotel 
Ibis Styles Monte Líbano, 
localizado as margens da 
Rodovia Washington Luiz em 
Rio Preto, Fernanda Garcia 
diz que já teve bastante 
procura por hospedagens, 
principalmente por causa 
das opções de lazer que a 
estrutura oferece. “Já temos 
bastante reservas agenda-
das, nosso hotel é ótimo 
para famílias, casais e crian-
ças que procuram por des-
canso, porém não podemos 
ultrapassar a capacidade 
de lotação que é de 40%”, 
afirma.

Segundo ela, o perfil do 
cliente este ano é de pessoas 
ou famílias que querem des-
cansar, um hotel temático, 
com piscina, salão de jogos, 
área kids para os pais deixar 
os filhos, pista de caminhada 
entre outras opções.

Aline Silva, responsável 
pelo departamento comer-
cial do Hotel Saint Paul na 
Avenida José Munia no bairro 
Nova Redentora em Rio Preto, 
também informou que já tem 
algumas reservas para o Natal 
e Ano Novo - e até mesmo lis-
ta de espera para a tradicional 
ceia de fim de ano. “Estamos 
trabalhando com tarifas dife-
renciadas para hospedagem 
no Natal e Réveillon” afirma.

A gerente geral Ana Lú-
cia Baptista Leme, do Hotel 
Nacional no bairro Vila Diniz 
em Rio Preto, informou que 
para o Natal a procura está 
mais tranquila, porém para 
o Ano Novo existe bastante 
demanda.  “Considerando 
que só podemos vender o que 
o Decreto Local nos permite 
que é 40% de ocupação do 
hotel”, afirma.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

HOSPEDAGEM E CEIAS

Hotéis esperam 
lotar os 40% de 
ocupação permitidos 
neste final 
de ano

DivulgaçãoPara Paulo Silva, presiden-
te do Sinhores - Sindicato Pa-
tronal dos Hotéis, Restauran-
tes, Bares e Similares de São 
José do Rio Preto e Região 
- os hotéis estão seguindo 
de maneira bem rigorosa as 
recomendações de controle à 
pandemia pensando no bem 
estar e segurança de seus 
hóspedes.

“Neste momento tão di-
fícil para o setor hoteleiro, 
qualquer expectativa de mo-
vimentação deve ser vista 
com muita alegria. Apesar 
de ser um movimento ainda 
bem menor do que o que 
gostaríamos, sabemos que 
essa movimentação ajudará 
o setor a ganhar forças para 
a retomada”, afirma.

SEMAE Palácio das Águas acende 
iluminação de Natal

O Semae entrou no clima 
do Natal 2020. A autarquia 
fez a decoração luminosa 
nos seus principais prédios. 
O Palácio das Águas, onde 
fica a ETA – Estação de 
Tratamento de Água de Rio 
Preto, recebeu iluminação 
especial, destacando a be-
leza arquitetônica do imóvel 
e o aerador foi transformado 
numa grande árvore de na-
tal. Na ponta da árvore fica 
uma estrela, símbolo lumi-
noso que conduziu os Reis 
Magos até Cristo. A sede 
também recebeu iluminação 
diferenciada.

“Num ano tão dif íci l 

como 2020, é importante 
celebrarmos a chegada do 
Natal, renovando a espe-
rança de dias melhores na 
lembrança do nascimento 
de Cristo”, declarou Nicanor 
Batista Jr., superintendente 
do Semae.

O tema deste ano é Natal 
Semae Luz - Tempo de Co-
memorar a Vida, espalhar o 
Amor e Semear Esperança. 
Na decoração do Palácio 
das Águas, foram utilizadas 
1950 metros de mangueiras 
de led, sendo 850 metros 
na fachada e 1.100 metros 
no aerador. Na sede, foram 
usados 450 metros de man-
gueiras de led instaladas na 
fachada e nas árvores.

Da REDAÇÃO

Semae entrou no clima de Natal e apresentou decoração do Palácio das Águas

Divulgação SMCS

AJUDE OLÍMPIA

Varal Solidário da PM pede doações

A Polícia Militar de Rio 
Preto pensando nas pessoas 
carentes e mais necessitadas 
todo ano vem realizando a 
campanha “Varal Solidário” 
e com a ajuda de voluntários 
civis e da comunidade tem 
como objetivo arrecadar e 
distribuir roupas e calçados 
em bom estado, brinquedos 
e alimentos para famílias.

Segundo a Tenente da 
Polícia Militar Amália Paci 

está sendo um ano mais 
difícil devido a pandemia, a 
campanha “Varal Solidário” 
inicialmente começou com 
distribuição de brinquedos, 
mas agora as pessoas estão 
precisando de outras doa-
ções como alimentos e rou-
pas.  “Ainda não decidimos 
onde iremos entregar, mas 
provavelmente será na Zona 
Norte” afirma.

Quem tiver roupas, cal-
çados, alimentos, leite e 
brinquedos que puder doar 

Janaína PEREIRA basta entregar no quartel do 
Comando de Policiamento 
do Interior- 5 (CPI-5) que fica 
localizado na Avenida dos 
Estudantes n°1980 no bairro 
Boa Vista ou no 17° Batalhão 
da Polícia Militar que fica na 
Rua Macyr Amadeu n°997 no 
bairro São Francisco até o dia 
15 de dezembro. O horário de 
atendimento é das 07h30 às 
18h30. A entrega será feita 
dia 19 de dezembro.  Mais in-
formações por telefone (17) 
3231-7771 ramal 5. Medidor de grãos vai controlar 

umidade e ajuda produtor rural

A Prefeitura da Estância 
Turística de Olímpia, por meio 
da secretaria de Agricultura, 
Comércio e Indústria, dispo-
nibiliza a todos os produtores 
rurais do município o apare-
lho medidor de umidade dos 
grãos.

Os produtos agrícolas são 
comercializados em peso sen-
do, portanto, importante co-
nhecer o teor de umidade dos 
grãos em cada uma das fases 
do processo produtivo, desde o 
momento da colheita, durante 
a secagem, no procedimento 
de armazenagem, na comer-
cialização e na industrialização 
para produção de alimentos 
para consumo humano e ani-
mal.

Com o equipamento, os 

técnicos da Diretoria de Agri-
cultura podem verificar o teor 
de umidade nos grãos. De 
acordo com os técnicos, o apa-
relho tem uma grande impor-
tância para produtores rurais, 
cooperativas, cerealistas e 
armazenadores, porque pro-
porciona dados precisos para 
a comercialização de grãos, 
como o percentual de umidade 
e a temperatura. Os resultados 
obtidos oferecem muito mais 
segurança nas operações e 
transações comerciais para 
esses tipos de commodities 
agrícolas.

Para ter acesso ao serviço, 
basta o produtor ir até a secre-
taria de Agricultura, Comércio e 
Indústria levando uma amostra 
do grão a ser colhido. No mo-
mento da entrega da amostra, 
o produtor irá informar ao téc-

Da REDAÇÃO nico os seguintes dados: nome 
completo, telefone para conta-
to, endereço para correspon-
dência, nome da propriedade 
rural, bairro rural, cereal a ser 
colhido, semente (marca), 
área plantada, previsão de 
colheita (sacos) e a data da 
tiragem da amostra. O técnico 
realiza a medição da umida-
de e temperatura dos grãos 
no equipamento Medidor de 
Umidade de Grãos, preencher 
a informação em duas vias, 
sendo uma entregue ao produ-
tor.  O atendimento é imediato, 
mas caso o produtor preferir, a 
informação do resultado pode 
ser passada por telefone.

A secretaria de Agricultura, 
Comércio e Indústria está lo-
calizada na Rua Durval Brito, 
67. O telefone de contato é 
(17) 3279-8909.

Divulgação

Varal solidário do ano passado em bairro carente; PM faz ação social

Divulgação
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
INTERDIÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

EMPRO

Prefeitura Municipal de
TANABI

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.br, 
o Pregão Eletrônico Empro nº 021/2020, objetivando a aqui-
sição de câmeras de segurança para videomonitoramento 
de áreas externas de vias e prédios públicos municipais, 
conforme Termo de Referência, anexo I, deste Edital. O 
recebimento das propostas dar-se-á até dia 16/12/2020, as 
9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na íntegra e de-
mais informações encontram-se à disposição dos interessa-
dos no Portal de Compras. São José do Rio Preto/SP, 02 de 
dezembro de 2020. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 032/2020 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 032/2020, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada 
de aparelhos de ar condicionado, para atender as necessida-
des do Município de Bady Bassitt/SP. Sessão: 09h00 do dia 
18/12/2020, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo 
de Moraes, 58. Edital completo e maiores informações pode-
rão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou 
pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 
02 de dezembro de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Pre-
feito Municipal.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2020
Objeto: Aquisição de defesas metálicas semi-maleável sim-
ples "guard-rail".
Data do Encerramento: 18/12/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br

Monte Aprazível, 02 de dezembro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANABI

Pregão Presencial n° 34/2020. Objeto: Aquisição de equipa-
mentos e material permanente para instalação no sistema 
de água e esgoto do município de Tanabi, de acordo com 
o termo de referencia do anexo I deste edital. Abertura dos 
envelopes (sessão): 11 de dezembro de 2020, às 09h15min. 
O edital completo poderá ser obtido na Prefeitura do Mu-
nicípio de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro 
– TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo 
site:www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 02 de dezembro de 2020. 
Fernando Cardoso Casarin  – Pregoeiro; Norair Cassiano da 
Silveira – Prefeito. 

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

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

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
MATHEUS GONÇALVES GUIMARÃES e FERNANDA 
BAZAN MOSCON. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
operacional, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 01 de setembro de 1993, fi lho de ROBSON LOUREI-
RO GUIMARÃES e de SILVANA GONÇALVES DA SILVA 
GUIMARÃES. Ela, de nacionalidade brasileira, estagiaria, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 
de abril de 1991, fi lha de JOSÉ EDUARDO MOSCON e de 
ORTENCIA APARECIDA BAZAN MOSCON. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto,  30 de novembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

LUIZ HENRIQUE VERDE e JULIANA OLIVEIRA SANTOS. 
Ele, de nacionalidade brasileira, corretor de imoveis, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de janeiro 
de 1991, fi lho de JOSÉ RODRIGUES VERDE e de Marlene 
Aparecida Marchini Verde. Ela, de nacionalidade brasileira, 
corretora de imóveis, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 24 de julho de 1996, fi lha de OSVALDO 
RAIMUNDO DOS SANTOS e de GIRLENE ROSA DE OLI-
VEIRA. 

THIAGO ALVES DE CARVALHO e ANA LUZIA KRAUSE 
MARQUES. Ele, de nacionalidade brasileira, biologo, divor-
ciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de 
maio de 1978, fi lho de JOSÉ MARIA ALVES DE CARVALHO 
e de MARIA FRANCISCA DA SILVA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, técnica de enfermagem, divorciada, nascida em 
Brasília, DF, no dia 29 de outubro de 1980, fi lha de SERGIO 
MARQUES e de EVELYN ELLA KRAUSE. 

DIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA 
DA SILVA DA CRUZ. Ele, de nacionalidade brasileira, eletri-
cista, divorciado, nascido em Cachoeira do Piriá, PA, no dia 
04 de novembro de 1986, fi lho de DOMINGOS RIBEIRO DE 
OLIVEIRA e de RAIMUNDA ROSA PEREIRA. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em Boa Vista do 
Gurupi, MA, no dia 05 de agosto de 2000, fi lha de DARCY 
DA CRUZ e de ELIZETE DO SOCORRO GOMES DA SILVA. 

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,  02 de dezembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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NÃO EXISTE ELEVADOR PARA O SUCESSO. VOCÊ TEM QUE USAR AS ESCADAS. 
Sorria, beba muita água e seja feliz!A FAMÍLIA DE DOUTORES 

João Carlos Pereira Filho, 
João Carlos Pereira e João 
Pedro Cabrera Pereira, abrem 
as lives sobre câncer de pele 
diretamente da Clínica Derm 
Rio Preto, no dia 09 de dezem-
bro, uma quarta-feira.

MOCIDADE RESPONSÁ-
VEL. O jovem empresário Wa-
elte Ferraz acaba de assumir 
uma cadeira na Diretoria de 
Comércio Exterior da ACIRP. 
Sua apresentação e posse 
aconteceram na segunda-feira 
e prometem oxigenar o cargo 
que estava vacante desde a 
posse em março da diretoria 
comandada pelo Kelvin Kai-
ser.

O JOVEM JEAN Vetorazzo 
foi eleito Prefeito na vizinha 
cidade de Guapiaçu. Ele é 
fi lho da saudosa Ivanete Veto-
razzo, que foi Prefeita daquela 
cidade e perdeu a vida em um 
acidente automobilístico.  

MUITO CUIDADO. O fa-
moso piloto inglês Lewis Ha-
milton, da Mercedes, testou 
positivo para o novo coronaví-
rus. Com isso, o agora hepta-
-campeão mundial de Fórmula 
1, não participará do GP de 
Sakhir, no próximo domingo.

 NESTA QUINTA, o Lide 
Noroeste Paulista realiza uma 
livea partir das 18 horas, com 
Roberto Padovani, Economis-
ta-chefe do Banco Votorantin 
e assessor do Ministério da 
Fazenda durante o Plano 
Real.

ZÉ LUIZ FILHO, pecuarista, 
está de relacionamento sério 
com a gata de botas Lorena 
Mazza Garcia. O casalzinho 
está cada vez mais juntinho 
e apaixonados. Com certeza, 
vai rolar casório em 2021. Que 
maravilha!

 FÁBIO J. SACHO, em-
presário, ao lado do produtor 
de eventos Henrique Matta, 
inaugurou o Marechal Bar 
Butiquim em Rio Preto, com 
músicas top, ambiente cli-
matizado, american bar e 
gastronomia diferenciada. 
Um novo point de encontro da 
juventude dourada.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Tradição do Natal
A decoração do Riopreto 
Shopping chega este ano ainda 
mais humanizada e fraterna 
com o tema “Jardim de Natal” 
e está presente em todo o 
shopping (praças, entradas, 
mall). O projeto mantém toda 
tradição do Natal com símbolos 
natalinos como guirlandas, 
árvores, laços e placas com 
palavras como Fé, Esperança, 
Amor fazem parte da decoração 
para relembrar os visitantes 
sobre essas emoções que esta 
época do ano desperta em 
todos.

DiáriodoBob
Culpa do Vírus. A nossa Associação Paulista de Medicina 

resolveu as vésperas da solenidade de posse da nova diretoria, 
marcada para hoje, cancelar o evento por conta das novas ins-
truções e exigências do Estado sobre o recente aumento do 
número de casos do coronavirus em nossa cidade e apesar de 
todos os cuidados sanitários instituídos, a posse será sem platéia 
uma vez que o momento é de resguardo pessoal e institucional. 
Uma nova data será definida pelo futuro presidente Leandro 
Colturato que estará a disposição para falar dos objetivos frente 
a nossa sociedade. A diretoria eleita assumirá suas funções a 
partir de Janeiro de 2021. A dor da espera. A ACIRP, seu pre-
sidente Kelvin Kaiser e toda diretoria, esperavam e torciam para 
que Rio Preto fosse para a Fase Verde no Plano São Paulo, no 
entanto, a manutenção na fase amarela não frustra em demasia 
a abertura do nosso comercio no período noturno como tradi-
cionalmente acontece no pré-natal. Não será até às 22h, mas 
até às 20h, pra não fugir do horário proposto em tempo ainda 
de pandemia. Questão de ordem. E o Projeto de Lei Comple-
mentar que permite a flexibilização do horário do comercio vai ou 
não vai ser aprovado pela Câmara de vereadores? Fechar as 18 
horas era para o tempo das Lojas IT, Cristalux, Casas Coteninga, 
Casa Bueno e Rádio Difusora. Concorrência desleal?. Se os 
Shopping podem e o Calçadão é um Shopping Aberto, porque 
não estabelecer o princípio da igualdade (isonomia) perante a 
lei que precisa ser aprovada. “Fazendo Certo dá Certo”. Mais 
que um axioma, a frase entre aspas é uma filosofia de vida que 
pautou 80 anos do vencedor Daniel Ferreira de Freitas, que 
nasceu pobre, na roça, e lutou com dificuldades na infância e 
na juventude até se transformar, num importante empresário 
em Rio Preto, um dos maiores e mais respeitados no ramo de 
materiais de construção com sua Agrometal. Com o prefácio 
assinado pelo prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo e depoimentos 
de Aloysio Nunes, Waldemar Verdi Junior, e, do vice-governador 
paulista, Rodrigo Garcia, o legado de Daniel de Freitas, foi 
escrito pelo jornalista Edmilson Zanetti e editado por sua filha, a 
também jornalista Íris Zanetti. Valoroso presidente. O livro faz 
parte do calendário oficial das comemorações dos 100 anos da 
Acirp, entidade empresarial da qual Daniel foi presidente. Toda a 
renda da venda do livro será revertida, via Rotary Club São José 
do Rio Preto, para ajudar nas obras assistenciais comandadas 
pelo frei Francisco Belotti. Ponto e basta!

Nova Diretoria
A nova diretora da Sociedade 
de Medicina e Cirurgia Rio 
Preto -Triênio 2020/2023, 
será composta por Dr. Leandro 
Freitas Colturato (Presidente), 
Dr. Rodrigo José Ramalho (Vice-
Presidente), Dr. Rafael Delsin 
(1º Secretário), Dr. Narcelo 
José Padua (2º Secretário), 
Dr. Eduardo Lima Garcia (1º 
Tesoureiro), Dr. Luiz Fernando 
Dal Col (2º Tesoureiro), Dra. 
Paula Fialho Saraiva Salgado 
(Diretora de Defesa de Classe), 
Dr. Eduardo Palmegiani (Diretor 
Científico), Dr. Fabrício Alves 
O l i ve i ra  (D i re tor  Soc ia l ) , 
Dr. Luiz Fernando Colturato 
(Diretor Cultural), e Dr. Thomaz 
Antônio Soubhia Moreli (Diretor 
Esportivo). 

Leitura dinâmica
O Brasil foi mais uma vez às 
urnas e mostrou compromisso 
com a ordem democrática. 
É verdade que a abstenção 
foi a mais alta das últimas 
décadas,  superando em 
algumas capitais os votos dos 
vencedores, algo como 45%. 
Mas esse crescimento da 
pandemia dá medo e segurou 
muitos avós em casa. 

Adriana Ismael Silva e Heitor 
Rodrigues de Lima em tarde festiva 

no Automóvel Clube no último sábado. 
Foto Jorge Maluf

henriforne@gmail.com

Cinco anos consecutivos
A MRV foi selecionada, mais uma vez, para participar da 
16ª carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE 
B3). A companhia é a única construtora que, há cinco anos 
consecutivos, é reconhecida por suas iniciativas voltadas 
para ESG. A nova carteira valerá a partir de 4 de janeiro até 
30 de dezembro de 2021, reúne 46 ações de 39 empresas 
e representa 15 setores diferentes da economia. Aplausos e 
aplausos, para Raphael Lafetá, diretor executivo de Relações 
Institucionais e de Sustentabilidade da MRV.

Solenidade de 
Posse
A Sociedade de Medicina e 
Cirurgia de São José do Rio 
Preto realiza solenidade de 
posse da diretoria eleita para 
o Triênio 2020/2023, nesta 
quinta-feira, dia 03, a partir das 
20 horas, no Anfiteatro Central 
da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia, no Jardim Panorama 
Rio Preto.

SPOTlight

Tânia Lopes Silva comemorou seu 
aniversário com amigos e familiares 

no Automóvel Clube, sábado, 
respeitando o protocolo anti-covid. 

Foto Jorge Maluf  

(17) 99181-4336

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

COMIDAS | PORÇÕES | HAMBÚRGUERES | DRINKS 
CHOPES ARTESANAIS  
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Conselho Municipal dos Direitos do Idoso
São José do Rio Preto/SP
RESOLUÇÃO Nº 06/2020
02 de dezembro de 2020

Estabelece os princípios da Universidade/Instituição de Ensi-
no Amiga da Pessoa Idosa.
O CMDI (Conselho Municipal dos Direitos do Idoso) de São 
José do Rio Preto/ SP, no uso de suas atribuições, RESOL-
VE:
Artigo 1º- Ficam estabelecidos os princípios da Universidade/
Instituição de Ensino Amiga da Pessoa Idosa:
I. Desenvolver atividades contínuas de cuidado e 
apoio aos idosos nas regiões da cidade.

II. Incentivar a participação de idosos em todas a 
atividades da Universidade/Instituição de Ensino, incluindo 
programas educacionais e de pesquisa.

III. Promover o desenvolvimento pessoal e profi ssional 
na segunda metade da vida e apoiar aqueles que desejam 
seguir uma “segunda carreira”.

IV. Reconhecer o nível de necessidades educacionais 
dos idosos, desde aqueles que abandonaram a escola até 
aqueles que desejam qualifi cações de mestrado e doutora-
do.

V. Promover a aprendizagem intergeracional para facili-
tar o compartilhamento recíproco de conhecimentos de todas 
as idades.

VI. Ampliar o acesso a oportunidades educacionais 
on-line para idosos para garantir uma diversidade de oportu-
nidades e participação.

VII. Garantir que as pesquisas sobre envelhecimento 
contribuam para as necessidades da Sociedade e dos ido-
sos.

VIII. Incluir no conteúdo da graduação oportunidades de 
ampliação do conhecimento dos estudantes sobre os desa-
fi os do envelhecimento.

IX. Melhorar o acesso dos idosos aos programas de 
Saúde e Bem Estar desenvolvidos pela Universidade/Institui-
ção de Ensino.

X. Envolver os funcionários idosos da Universidade/Ins-
tituição de Ensino nas atividades propostas.

XI. Ampliar a parceria com o Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso e outras organizações que representam os 
interesses das pessoas idosas.

XII. Desenvolver parcerias com as Instituições de Longa 
Permanência para Idosos, Centros Dia, Grupos de Idosos 
para a qualifi cação do cuidado à pessoa idosa e formação 
de Recursos Humanos com foco no envelhecimento.
Artigo 2º- Para obterem o cadastro no CMDI, as Universi-
dades/Instituições de Ensino deverão cumprir os critérios 
descritos na Resolução 05/2020 – CMDI, disponibilizada 
na sede do CMDI ou no site https://www.riopreto.sp.gov.br/
cmdi/.
Artigo 3°- Essa resolução entra em vigor a partir de sua pu-
blicação no Diário Ofi cial do Município.
São José do Rio Preto, 02 de dezembro de 2020.
Dr. Antônio Caldeira Da Silva
Presidente do CMDI

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO Nº 002/2020 – SMC/DAEO
CONTRATADA: WESLEY RODRIGO SILVA DE ALMEIDA 
ME
Referente: Pregão eletrônico nº 496/2019 – Processo nº 
14.213/2019 - Contrato PRE/0374/19
Notifi co derradeiramente os representantes legais da con-
tratada, para entregarem no prazo de 10 (dez) dias, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do 
contrato em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabele-
cido implicará na aplicação das penalidades administrativas. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 

ditames constitucionais.SMC
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
EMPENHO 19062/20
CONTRATADA: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
EMPENHO 11591/20
CONTRATADA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA
EMPENHO 20098/20
CONTRATADA: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
EMPENHO 20099/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: CAVICOR METALURGICA INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP
EMPENHO 18359/20
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, 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, bem como o disposto no 
orçamento encaminhado à empresa, aplico-lhe ao descum-
primento contratual, MULTA de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações assumidas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entre-
ga total do item. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS 
LTDA ME
EMPENHOS 17853/20 E 17378/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a 
cláus. 6ª, item 6.1.2, III do contrato, aplico-lhe ao descumpri-
mento contratual, multa de 3,7% do valor referente ao atraso 
das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total 
dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
3ª NOTIFICAÇÃO – DERRADEIRA
PE 315/20 – Proc. 12770/2020
SIRLENE APARECIDA PEREIRA DA SILVA ME – CNPJ: 
08.713.696/0001-05
Notifi camos o representante legal da empresa supramencio-
nada, p/ assinatura do Instrumento de Contrato, refe-rente 
ao processo supramencionado, sob pena de decair do direito 
à contratação e ensejar a aplicação das penalidades pre-
vistas no edital, entre elas multa de 20% sobre o valor da 
contratação, suspensão do direito de licitar e contratar com 
esta administração por até 05 anos. Fica desde já concedido 
o prazo de 05 dias úteis, p/ o adjudicatário, em querendo, 
apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais – SMA – Wanderley Ap. Souza
DESPACHO 
Despacho Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade Nº 17/20
Contratada: Consorcio Riopretrans
Objeto: Aquisição de créditos comum acompanhante para 
cartão de passe escolar em atendimento aos alunos da Rede 
Municipal Ensino. Fundamento: Art. 25, I da L.F 8.666/93. 
SME – Sueli P. A. Costa
DESPACHO 
Despacho Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade Nº 16/20
Contratada: Consorcio Riopretrans
Objeto: Aquisição créditos de passe escolar estudante para 
atendimento aos alunos da Rede Municipal Ensino. Funda-
mento: Art. 25, I da L.F 8.666/93. SME – Sueli P. A. Costa
EXTRATO 
7° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 273/18 – Contrato: PRE/0139/18
Contratada: CCO Rio Preto Ltda Me

Nos termos da cláus. 6ª, item 6.5, fi ca o contrato supramen-
cionado reajustado em aproximadamente 2,37901%, cor-
respondente ao índice IPC-SP(FIPE) apurado no período de 
Jun/19 a Mai/20. SMSG -Ulisses R. Almeida
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência nº 02/20 – Contrato: COC/0018/20
Contratada: Madri Iski Construções Eireli
Nos termos do art. 57, §1°,  da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMO – Sergio Astolfo Issas

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 517/2020, PROCESSO 13.987/2020, objetivando a 
aquisição de veículo (zero quilometro) para atender a comis-
são municipal de fi scalização e recebimento de limpeza pú-
blica.  Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 18/12/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
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° 521/2020, PROCESSO 14.015/2020, objetivando 
a prestação de serviços de processamento de autos de 
infração de trânsito - AITs.  Secretaria Municipal de Trânsi-
to, Transportes e Segurança. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 17/12/2020, 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° 512/2020, PROCESSO 13.936/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de concreto betuminoso 
usinado quente CBUQ faixa IV para serviços de recape-
amento em ruas do município.  Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 18/12/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
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° 515/2020, PROCESSO 13.964/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de freezer vertical para a 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 21/12/2020, 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
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
411/2020 – PROCESSO Nº 13.442/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 03/12/2020 às 10:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
428/2020 – PROCESSO Nº 13.582/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de uniformes 
escolares para atendimento aos alunos da rede municipal. 
Secretaria Municipal de Educação. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
04/12/2020 às 10:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 447/2020 – Processo n.º 
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13.678/2020
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais para estrutu-
ração da rede de serviços do sistema único de assistência 
social - SUAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 20/11/2020, 
sendo adjudicados os itens às empresas declaradas ven-
cedoras: ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI 
(item 5) E PEDRO G. FERNANDES ME (itens 1, 2, 3 e 4). 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” –   Celia 
Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Patricia Lisboa Ribeiro Bernus-
si - Secretária Municipal de Assistência Social.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 446/2020 – Processo n.º 
13.677/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de balança digital 
para atendimento das Unidades Escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 25/11/2020, sendo adjudicado o item à em-
presa declarada vencedora: JORGE H KHURY JUNIOR ME 
(item 1). Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” –   
Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Sueli Petronilia Amancio Costa 
- Secretária Municipal de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 449/2020 – Processo n.º 
13.680/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de café torrado 
e moído destinados aos Departamentos e Secretarias que 
compõe a Administração Direta Municipal. Secretaria Munici-
pal de Administração. Sessão pública realizada on-line com 
início dia 20/11/2020, sendo adjudicado o item à empresa 
declarada vencedora: VITOR LOLI COMÉRCIO DE PRODU-
TOS ALIMENTICIOS (item 1). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” –   Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Luís Roberto Thiesi - Secretá-
rio Municipal de Administração
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 440/2020 – Processo n.º 
13.661/2020
Objeto: Registro de preços para  aquisição de ,materiais 
de expediente para as diversas secretarias da adminis-
tração direta do município. Secretaria Municipal de Ad-
ministração. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 24/11/2020, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA 
DE PAPÉIS LTDA EM itens 1,2,3,6,8,9,10,11,15,17,18,19,
20,21,23,24,25,28,39,40,41,42,45,46 e 48; PZ CASTELO 
itens 5,13,14,22,26,29,30,31,34,43,47,49,50 e 51. Os itens 
4,7,12,16,27,32,33,35,36,37,38 e 44 fracassados. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” –   Mariana Correa 
Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Luis Roberto Thiesi - Secretá-
rio Municipal de Administração.

DECRETO Nº 18.740
DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020.

Altera Decreto nº 15.074, de 22 de janeiro de 2010, que no-
meia responsáveis pela emissão e assinatura de certidões.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º O inciso VI do artigo 1º do Decreto nº 15.074, de 22 
de janeiro de 2010, que nomeia servidores responsáveis pela 
emissão e assinatura de certidões, passa a vigorar alterado, 
com a seguinte redação:
“Art. 1º ...
...
VI – Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação
- Aline Miyamoto Ohno;
- Benedita Iolanda Facchini;
- Carlos Rodrigo de Castro Loiacono Ramos;
- Eliete Maria Elias da Silva;
- Gustavo Gerbaudo Ribeiro Neves;
- Israel Cestari Junior;
- Jessica Poiate;
- José Antonio Valero Phillips;
- Marcos José da Silva Bastos Filho;
- Marina Richard Pontes Rozani;
- Renata Giamatei Alvarenga;
- Rodrigo Spada Leme;
- Rodrigo Yukio Abe Alves;
- Tereza Cristina Vilela Gentil;
- Wanessa Sardinha.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 2 de dezembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
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 18.741
DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a criação do Comitê de Retomada Econômica, 
e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 

deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica instituído o Comitê de Retomada Econômica, 
coordenado pelo vice-prefeito eleito, Professor Orlando José 
Bolçone, com a missão de coordenar ações que propor-
cionem a recuperação de empregos e renda no período de 
pós-pandemia do coronavírus no Município de São José do 
Rio Preto.
Art. 2º O Comitê de Retomada Econômica será composto 
pelos seguintes representantes da Sociedade Civil e do 
Poder Público:
I. ACIRP – Associação Comercial e Empresarial de 
São José do Rio Preto;
II. SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas;
III. SESC – Serviço Social do Comércio;
IV. SESI –Serviço Social da Indústria;
V. SEST/SENAT–- Serviço Social do Transporte e o 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte;
VI. CIESP/FIESP – Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo e Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo; 
VII. SINDUSCON – Sindicato da Indústria da Construção 
Civil do Estado de São Paulo;
VIII. FATEC – Faculdade de Tecnologia de São José do 
Rio Preto;
IX. FUNFARME – Fundação Faculdade Regional de 
Medicina de São José do Rio Preto;
X. Sociedade de Medicina;
XI. OAB – Ordem dos Advogados do Brasil;
XII. Secretaria Municipal de Assistência Social;
XIII. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento;
XIV. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Negócios do Turismo;
XV. Secretaria Municipal da Fazenda;
XVI. Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação;
XVII. Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego.
Art. 3º Havendo a necessidade de participação de outros e 
entidades públicas e privadas, assim como de representan-
tes da comunidade no desenvolvimento dos trabalhos, estes 
poderão ser convidados para compor o Comitê de Retomada 
Econômica.
Art. 4º O Comitê de Retomada Econômica, para o exercício 
das suas atribuições, poderá utilizar de espaço físico do 
PARTEC – Parque Tecnológico de São José do Rio Preto.
Art. 5º As funções dos membros do Comitê de Retomada 
Econômica não serão remuneradas a qualquer título sendo 
consideradas de relevante interesse público.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 2 de dezembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
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.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 94/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 23/2020 – PROCESSO SeMAE 
nº 35/2020
Contratada: VENITELLI & CIA - COMERCIO DE ELETRO-
ELETRONICOS LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 21.12.2020. Data da 
autorização: 27.11.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
64/2020 – PROCESSO SICOM 3330/2020
Objeto: Aquisição de televisores, cabos e placas controlado-
ras com acessórios para compor os sistemas de automação 
e supervisórios em implantação no SeMAE.
Sessão pública realizada online no dia 25.11.2020 com 
continuação no dia 01.12.2020, sendo adjudicado o objeto 
às vencedoras AGNOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 
para o item 3, LUCAS NOVAES FRANCISCO COMÉRCIO 
E SERVIÇOS ME para o item 4 e LUIZ CLAUDIO CASTRE-
QUINI 08535543821 para os itens 1 e 2. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
64/2020 – PROCESSO SICOM 3330/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 01.12.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 67/2020, 
Processo SICOM 3345/2020 objetivando a Contratação de 
empresa para realização de manutenção preventiva e corre-
tiva em três pontes rolantes, uma monovia clamshell e uma 
talha elétrica, na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).
Prazo de execução: 12 meses. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 18.12.2020, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras.
S. J. Rio Preto, 25.11.2020 – Wagner Castilho Botaro - Ge-
rente de Operação e Manutenção – Esgoto
Extrato de Portaria nº 077 de 01/12/2020 – Designação de 
servidor(es) para exercer(em) a função de fi scal de contrato 
– Dispensa n° 04/2018 – Contratada: COMPANHIA PAULIS-
TA DE FORÇA E LUZ - CPFL
RESOLVE: Designar o servidor FELIPE ABNER ARAÚJO 
DE SOUZA CESAR, matrícula nº 885, ocupante do cargo de 
Agente de Saneamento, para exercer a função de Fiscal do 
Contrato em epígrafe, fazendo jus à respectiva remuneração 
pela atividade especial, e, como SUPLENTE, o servidor LE-
ONARDO GALVÃO EGGERT, matrícula n.886, ocupante do 
cargo de Agente de Saneamento, ambos lotados na Gerên-
cia de Operação e Manutenção – Água. Esta Portaria entra 

em vigor na data de sua publicação.
Extrato de Portaria nº 078 de 01/12/2020 – RESOLVE: De-
signar o servidor MARIVALDO ROBERTO SINHORINI, ma-
trícula nº 139, ocupante do cargo de Agente de Saneamento, 
para a função de Supervisão de Equipe da Gerência de 
Operação e Manutenção - Água, a partir de 1° de dezembro 
de 2020, criada pela Lei Complementar Municipal nº 266, de 
06 de outubro de 2008, artigo 06, tabela “D”, alterada pela 
Lei Complementar nº 464 de 17 de abril de 2015 e conso-
lidada pela Lei Complementar 498 de 11 de fevereiro de 
2016, fazendo jus a retribuição remuneratória corresponden-
te. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
S. J. Rio Preto 02.12.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 383 referente a Notifi cação 16921/2019

Fica advertida a empresa F ZENATTI BAR ME, Inscri-
ção Municipal / Cadastro: 3420570 PFJ: 1456458 CPF/
CNPJ/RG: 26840333/0001-12, localizada na Endereço: R. 
ANTONIO DE GODOY Nº: 3732 Compl.: Bairro: REDEN-
TORA - VILA Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 
15015100, datada em 09/11/2020, A empresa em epígrafe 
não cumpriu a Notifi cação nº 16921, deixando de realizar 
as adequações ambientais necessárias à prática das suas 
atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a presente 
ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO: 
É expressamente proibido as desordens, algazarras, barulho 
ou perturbação do sossego público, tendo em vista que os 
proprietários dos estabelecimentos são responsáveis pela 
ordem dos mesmos 2º REINCIDÊNCIA. CAPITULAÇÃO: Ar-
tigo 42, parágrafo único LC n.º 17/92 (alterada LC 42/94) e 
NBR 10151 da ABNT BASE DE CÁLCULO: 5 UFM VALOR: 
R$ 1.204,80. OBSERVAÇÃO: CESSAR IMEDIATAMENTE 
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO(ALGAZARRA/
SONS/RUÍDOS EXCESSIVOS). OS RUÍDOS/SONS NÃO 
PODEM EXTRAPOLAR LIMITES DO IMÓVEL; MOTIVO: 
É expressamente proibido perturbar o sossego com ruídos 
e sons excessivos, evitáveis.***(REINCIDENCIA)*** CAPI-
TULAÇÃO: Artigo 43, inciso II da L.C. n.º 17/1992 BASE DE 
CÁLCULO: 5 UFM VALOR R$ 301,20 OBSERVAÇÃO: CES-
SAR IMEDIATAMENTE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO 
PÚBLICO(ALGAZARRA/SONS/RUÍDOS EXCESSIVOS). 
OS RUÍDOS/SONS NÃO PODEM EXTRAPOLAR LIMITES 
DO IMÓVEL; MOTIVO: Execução de música por radiodifu-
são, ao vivo, ou por qualquer outro meio, sem autorização 
da Prefeitura Municipal (reincidencia) CAPITULAÇÃO: Artigo 
1.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151 BASE DE CÁLCULO: 
50 UFM VALOR R$ 3.012,00 OBSERVAÇÃO: CESSAR 
IMEDIATAMENTE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚ-
BLICO(ALGAZARRA/SONS/RUÍDOS EXCESSIVOS). OS 
RUÍDOS/SONS NÃO PODEM EXTRAPOLAR LIMITES DO 
IMÓVEL; MOTIVO: Fica proibida a execução de música 
por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, em 
calçadas ou recuos (reincidencia) 1º REINCIDÊNCIA CAPI-
TULAÇÃO: Artigo 1.º,§2.º LC n.º 217/2005, N T ABNT 10151 
BASE DE CÁLCULO: 50 UFM VALOR R$ 6.024,00 OB-
SERVAÇÃO: CESSAR IMEDIATAMENTE PERTURBAÇÃO 
DO SOSSEGO PÚBLICO(ALGAZARRA/SONS/RUÍDOS 
EXCESSIVOS). OS RUÍDOS/SONS NÃO PODEM EXTRA-
POLAR LIMITES DO IMÓVEL. Diante do exposto, fi ca a 
empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 0 dia(s) a partir 
do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o 
prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita as 
penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará 
de Funcionamento e Lacração do estabelecimento, Assi-
nada pela Agente Fiscal de Posturas Jane Adriana Moretti, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR 
JU 83774589 1 BR, acusando “desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 019362/2020

Fica notifi cada a empresa JAPAGO RESTAURANTE RIO 
PRETO LTDA, CNPJ: 37564305/0001-36, IM: 1670471, 
localizada na Av Gerassina Tavares, 500 – CJ 06 – Jd. 
Yolanda - CEP: 15061-650 – São José do Rio Preto/SP, 
datada em 01/09/2020, motivo da Notifi cação: Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empre-
endimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 
2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 
e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 
2002,59 UFIR (x1 R$7.589,82).  OBSERVAÇÃO: APRESEN-
TAR COMPROVANTES/CONTRATO DE DESTINAÇÃO DE 
RESÍDUOS NO PRAZO DE 05 DIAS NA SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE, SOB PENA DE MULTA DE R$ 7.589,81 
enviar via e-mail smaurb.fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br. O 
não cumprimento da presente Notifi cação no prazo estabele-
cido, o notifi cado fi cará sujeito às penalidades impostas pela 
legislação vigente, assinada pelo Agente Fiscal de Posturas 
Noriedson Mateus Marino, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 83764322 6 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 51471

Fica autuado JOAO BATISTA PERES, 785805288-
87 / 95086171-(SSP), Inscrição Municipal / Cadastro: 
554973068, PFJ: 346673, localizado no Endereço: R. CAS-
TELO BRANCO - MARECHAL Nº: Compl.: FDS P/ PRO-
JETADA 2, Bairro: MORADA CAMPESTRE - EST. Cidade: 
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP: 15100000, O infrator 
acima qualifi cado deixou de atender a Notifi cação nº 19015 
de 26/06/2020 referente o(a) Proibido fazer queimadas de 
qualquer natureza, na área urbana do município, infringin-
do o(a) Artigo 1.º da LM n.º 7419/99 sujeito a multa abaixo 
imposta. IRREGULARIDADE: CAPITULAÇÃO: ARTIGO 2.º 
LM N.º 7419/99 BASE DE CÁLCULO: 2 SALARIO MUL-
TA R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) OBSERVAÇÃO: 
AUTUAÇÃO FLAGRANTE EM 25/06/2020. Assinado pela 
Agente Fiscal de Posturas JANE ADRIANA MORETTI, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
83773033 6 BR, acusando “não procurado”.



B-3Jornal
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 51443

Fica autuado JOSE MARIA DE LIMA, Inscrição Munici-
pal / Cadastro: 554973001 PFJ: 1133139 CPF/CNPJ/RG: 
786257348-04, localizado no Endereço: R. JAIRO DE AN-
DRADE LEMOS, Compl.: ESQ PROJ 07, Bairro: MORADA 
CAMPESTRE – EST, Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO/
SP, CEP: 15062016, O infrator acima qualifi cado deixou de 
atender a Notifi cação nº 18878 de 01/06/2020 referente o(a) 
Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, na área 
urbana do município., infringindo o(a) Artigo 1.º da LM n.º 
7419/99 sujeito a multa abaixo imposta.  IRREGULARIDA-
DE CAPITULAÇÃO ARTIGO 2.º LM N.º 7419/99 BASE DE 
CÁLCULO 2 SALARIO MULTA R$ 2.090,00 (dois mil e no-
venta reais). OBSERVAÇÃO: FLAGRANTE EM 18/05/2020. 
Assinado pela Agente Fiscal de Posturas JANE ADRIANA 
MORETTI, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR JU 83773124 3 BR, acusando “não procura-
do”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 019564/2020

Fica notifi cada a empresa LORETA MARIA DA SILVEIRA 
E SILVEIRA 09822042809, Inscrição Municipal / Cadastro: 
3740380 PFJ: 1676947 CPF/CNPJ/RG: 38171630/0001-00, 
localizada na R. SANTA PAULA Nº: 2625 Compl.: SALA 01 
Bairro: ELDORADO (1ª PARTE) Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15043320, datada em 05/10/2020, motivo da 
Notifi cação: Armazenar e depositar adequadamente os re-
síduos gerados no empreendimento. Informar a destinação 
fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II 
da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo 
de 5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR (x1 R$7.589,82).  
OBSERVAÇÃO: APRESENTAR NESTA SECRETARIA 
COMPROVANTE DA DESTINAÇÃO DOS RESTALHOS DE 
TECIDOS. O não cumprimento da presente Notifi cação no 
prazo estabelecido, o notifi cado fi cará sujeito às penalidades 
impostas pela legislação vigente, assinada pela Agente Fis-
cal de Posturas MARILENE ANTUNES FERNANDES, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
83773091 0 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0574/2020

Conforme requerimento referente a “PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO REF NOT 19533”, a pedido de MAGDIEL CALIXTO 
DE OLIVEIRA 47847473895, localizado na Av Mirassolândia, 
735 – Eldorado (2º parte) – CEP: 15043-165 - São José do 
Rio Preto/SP, emitiu o Ofício 0574 IFP/SMAURB, em 23 de 
outubro de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal de Postura 
Edson Francisco da Silva Junior, informou-se seu deferi-
mento, sendo prazo concedido, cujo término dár-se-á em 
24/12/2020. Publica-se o referido Ofício, uma vez que a mis-
siva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 83772974 9 BR, 
acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 300 referente a Notifi cação 18422/2020

Fica advertida a empresa MARCOS PAULO DE OLIVEI-
RA MELO 22567215824, Inscrição Municipal / Cadastro: 
3641970 PFJ: 1630341 CPF/CNPJ/RG: 34765690/0001-91, 
localizada na Endereço: R. SPÍNOLA CASTRO - CORO-
NEL Nº: 4350, Bairro: IMPERIAL - VILA Cidade: SAO JOSE 
DO RIO PRETO CEP: 15015500, datada em 10/09/2020, A 
empresa em epígrafe não cumpriu a Notifi cação nº 18422, 
deixando de realizar as adequações ambientais necessárias 
à prática das suas atividades econômicas, razão pela qual 
lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a 
cumprir: MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente 
os resíduos gerados no empreendimento. Informar a desti-
nação fi nal desses resíduos CAPITULAÇÃ: O Art 2.º, §3º, 
inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol 
Conama n.º 313/2002 BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR 
VALOR R$ 7.589,82 OBSERVAÇÃO: PROTOCOLAR CÓ-
PIA na Secretaria: COMPROVANTE DESTINAÇAO FINAL 
RESÍDUO(ÓLEO). Do exposto, fi ca a empresa ADVERTIDA 
a realizar no prazo de 30 dia(s) a partir do recebimento des-
ta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, sem que seja 
atendida à presente, estará sujeita as penalidades cabíveis, 
podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento e 
Lacração do estabelecimento, Assinada pela Agente Fiscal 
de Posturas Jane Adriana Moretti, uma vez que a missiva 
nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR JU 83774592 8 BR, 
acusando “desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 019324/2020

Fica notifi cada a empresa YASMIN ISIQUE EIRELI, CNPJ: 
21523401/0001-04, IM: 3325070, localizada na AV. AL-
BERTO ANDALÓ - DR  – Nº: 3567 - Bairro: CENTRO - 
CEP: 15015000  - São José do Rio Preto/SP, datada em 
24/08/2020, motivo da Notifi cação: Deposição no passeio 
público de obstáculos de qualquer espécie, incluindo mate-
riais para construção, detritos, placas de propagandas ou 
quaisquer outros que obstruam a passagens de pedestres. 
1º REINCIDÊNCIA, Artigo 7.º LM n.º 8973/2003, prazo de 
1dia(s), Multa de 2 UFM (x2 R$240,96). OBSERVAÇÃO: 
RETIRAR PLACA PUBLICIDADE DA ÁREA PUBLICA. O não 
cumprimento da presente Notifi cação no prazo estabeleci-
do, o notifi cado fi cará sujeito às penalidades impostas pela 
legislação vigente, assinada pela Agente Fiscal de Posturas 
FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que a missi-
va nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 83762255 2 BR, 
acusando “não procurado”.

 

DECRETO Nº 18.739 
DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Regulamenta a Lei nº 13.451, de 17 de março de 2020, para 
dispor sobre os aspectos complementarias para sua plena 
execução, especialmente para a emissão da Credencial – TEA, 
disponibilizada para Pessoas com Transtorno de Espectro Autista. 
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 do Município, e 
 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional 
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e suas alterações; 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que institui o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência; 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 13.451, de 17 de março de 2020, que institui no município de São 
José do Rio Preto a “Credencial da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista (TEA)”; 
CONSIDERANDO, finalmente, que é necessário estabelecer critérios técnicos e operacionais, bem como 
definir responsabilidades referentes à emissão da Credencial da Pessoa com Transtorno de Espectro 
Autista; 
DECRETA: 
Art. 1º Este Decreto visa regulamentar a emissão da Credencial - TEA para as pessoas que 
comprovarem diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista. 
§ 1º A Credencial para Pessoa com Transtorno de Espectro Autista está disposta na Lei Federal nº 
12.764, de 27 de dezembro de 2012, e na Lei Municipal nº 13.451, de 17 de março de 2020, e é emitido 
para pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA). 
§ 2º O modelo da Credencial - TEA está no Anexo I deste Decreto, e será concedido apenas às pessoas 
transtorno de espectro autista residentes no município de São José do Rio Preto. 
Art. 2º Compete à Secretaria Municipal de Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoas com 
Deficiência, Raça e Etnia expedir a Credencial - TEA devidamente numeradas, de modo a possibilitar a 
contagem dos portadores do Transtorno de Espectro Autista no Município de São José do Rio Preto. 
Art. 3º Compete à Secretaria Municipal de Saúde a emissão do Laudo Técnico Funcional por equipe 
médica, cujo modelo encontra-se no ANEXO II deste Decreto. 
Parágrafo único. O modelo anexo de Laudo Técnico Funcional passa a vigorar como comprovação de 
deficiência para emitir cartão de transporte municipal gratuito instituído pelo Decreto Municipal n°15.624, 
de 31 de janeiro de 2011. 
Art. 4º Poderá requerer o serviço disposto no art. 1º deste Decreto: 
I – o próprio interessado, caso seja absolutamente capaz; 
II – o tutor do interessado, em caso de incapacidade relativa; e 
III – o curador do interessado, em caso de incapacidade absoluta. 
Art. 5º Para requerer o cartão de identificação será necessária a apresentação de documentos pessoais 
e médicos e preenchimento do requerimento junto à Secretaria Municipal de Direitos e Políticas para 
Mulheres, Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia. 
§ 1º Os documentos necessários para emissão do cartão são: 
I – foto 3x4; 
II – cópia simples do RG e CPF de todos os moradores da residência; 
III – cópia simples do comprovante de residência no município de São José do Rio Preto; 
IV – cópia simples do comprovante de renda de todos os moradores da residência; 
V – Laudo Técnico Funcional preenchido pela equipe de saúde nos conformes deste Decreto; 
VI – Atestado médico anexo ao Laudo Técnico Funcional contendo as alergias medicamentosas e tipo 
sanguíneo do beneficiário. 
§ 2º No caso de pessoa com transtorno de espectro autista que seja imigrante detentor de visto 
temporário ou de autorização de residência no Município de São José do Rio Preto, deverá ser 
apresentado a Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE), a Carteira de Registro Nacional Migratório 
(CRNM) ou o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM), com validade em todo o 
território nacional. 

 

 
Art. 6º A Credencial - TEA será emitida mediante apresentação do Laudo Técnico Funcional 
comprobatório do Transtorno de Espectro Autista (TEA) emitido por equipe médica de unidade de saúde 
do Sistema Único de Saúde, que responderá administrativamente pela veracidade das informações; 
§ 1º O Laudo Técnico Funcional comprobatório será expedido nos termos deste Decreto e possuirá 
validade de 1 ano. 
§ 2º Nos casos determinados pela equipe médica, a gratuidade contemplará o acompanhante da pessoa 
com TEA, devidamente informado no Laudo Técnico Funcional e obrigatoriamente um responsável pela 
pessoa com deficiência, maior de 18 anos. 
§ 3º Todas as crianças com TEA, menores de 12 anos de idade, têm direito a acompanhante. 
Art. 7º A Secretaria Municipal de Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência, Raça 
e Etnia deverá expedir a Credencial - TEA em favor da pessoa com transtorno de espectro autista, e de 
seu acompanhante, quando for o caso, no prazo de até 30 dias a contar da entrega da requisição. 
Parágrafo único. Em caso de perda ou extravio da Credencial será emitida segunda via mediante 
apresentação do respectivo boletim de ocorrência policial.  
Art. 8º A Credencial terá validade de 5 (cinco) anos, devendo ser mantidos atualizados os dados 
cadastrais do beneficiário. 
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na sua data de publicação. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 2 de dezembro de 2020; 168º Ano de Fundação e 126º Ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
MAUREEN DE ALMEIDA LEÃO CURY 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES, PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA 
DR. ALDENIS BORIN 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
ADILSON VEDRONI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO  
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de 
costume e pela Imprensa local. 

 

ANEXO I 
 

Credencial - TEA 
Frente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verso 

 

 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II 

 
LAUDO TÉCNICO FUNCIONAL – LTF 

IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 
 

Nome do Requerente: 
_________________________________________________________________________________________________
___ 
Data de nascimento: _____/ ____/ _____     RG: ____________________________________     
CPF:_______________________________ 

LOCAL DO EXAME 
Nome da unidade de saúde: ____________________________________________________________ Código 
SIA: _____________________ 
Observação: A deficiência e a incapacidade devem ser atestadas por profissional médico de unidade de saúde do 
Sistema Único de Saúde, prestadores do SUS e de saúde suplementar ou privada, resguardando os preceitos éticos e 
profissionais a bem do paciente. 
 

TIPO DE DEFICIÊNCIA CID 
 

 

DEFICIÊNCIA FÍSICA – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, comprometimento renal crônico, membros com deformidade congênita ou adquirida, 
exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho 
de funções. 

  

 
 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 
mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz, e 3.000Hz. 
OBS: anexar exame de audiometria recente (até seis meses). 

  

FREQUÊNCIAS: 500Hz 1.000Hz 2.000Hz 3.000Hz 
Ouvido Direito:  

 = ........... dB 
 
 = .......... dB 

 
 = .......... dB 

 
 =............. dB 

Ouvido Esquerdo:   
 = ........... dB 

 
 = ......... dB 

 
 = .......... dB 

 
 =............. dB 

  
 

DEFICIÊNCIA VISUAL – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 
0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da 
medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor de 60°; ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores. 

  

DEFICIÊNCIA VISUAL Olho Direito Olho Esquerdo 

Acuidade Visual: ...................................... ................................. 

Campo Visual: ....................................° ....................................° 

 
 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MENTAL – funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  
a) comunicação, b) cuidado pessoal, c) habilidades sociais, d) utilização dos recursos da 
comunidade, e) saúde e segurança, f) habilidades acadêmicas, g) lazer, e h) trabalho. 

  

 a  b  c  d  e  f  g  h 
 

 

DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA – associação  de duas ou mais deficiências. 
 
Especificar: 
_________________________________________________________________________________
___ 

  

 
 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – transtorno de neurodesenvolvimento 
caracterizado por dificuldades na interação social, comunicação, comportamentos, repetitivos e 
interesses restritos, apresentando ou não sensibilidades sensoriais. 

  

 
 

DOENÇA INCAPACITANTE – pessoa com necessidade de tratamento contínuo para neoplasia 
maligna.  

  

 
 

 

DEFICIÊNCIA OCULTA   

ACOMPANHANTE 
 

 

É necessário acompanhante para auxílio no desempenho da mobilidade. 
 

CLASSIFICAÇÃO DA DEFICIÊNCIA E/OU INCAPACIDADE 
 

 

Incapacidade e/ou deficiência temporária 
 

 

Incapacidade e/ou deficiência definitiva 
 

Sem incapacidade e/ou deficiência 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________ 

 
Atestamos, para a finalidade de concessão de gratuidade por motivo de deficiência, que o requerente acima 
qualificado, que se identificou, possui  deficiência e incapacidade avaliada nos termos das definições transcritas 
na Lei Complementar n° 666, de 26 de novembro de 1991, Decreto Estadual n° 34.753, de 1 de abril de 1992, 
Decreto Municipal n° 15.624, de 31 de janeiro de 2011, de  Lei Federal n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012 
(Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), Lei Federal n° 
13.146, de 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei Federal n° 13.977, de 8 de janeiro de 
2020, Lei Municipal n° 13.451, de 17 de março de 2020, Lei Municipal n° 13.490, de 02 de junho de 2020 (Lei do 
Colar de Girassol). O Profissional de Saúde emissor deste laudo se responsabiliza pela veracidade das 
informações emitidas, sob as penas de lei. 
 

São José do Rio Preto, ______de____________de 20____. 
 
 
 

_______________________________________________  
Assinatura e carimbo do Profissional de Saúde 

 
_______________________________________________  

Carimbo da Unidade de Saúde 
 
 

Ciente e de acordo com a exposição das informações de saúde e diagnóstico médico, para os fins de emissão 
de documento pela Secretaria Municipal de Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência, Raça e 
Etnia, assino abaixo: 
 
Nome completo:__________________________________________________ CPF:_____________________ 
 
 
____________________________________________                                          Data: 
______________________ 
Assinatura 
 

 

 
 

 

ANEXO I 
 

Credencial - TEA 
Frente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verso 

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5852/2020

                  Fica notifi cado, José Dias, proprietário do imóvel 
sito à Rua Independência, nº 3797, Vila Santo Antônio, que 
em virtude de ter sido enviado a Notifi cação de Embargo  nº 
5852, datada em 23/10/2020, assinada pelo fi scal  Rodrigo 
André Morsillo, tratando de obra em estrutura metálica sem 
alvará de construção, em desacordo com a lei de zonea-
mento em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo com 
as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, 
artigo de nº 43, sendo que foi devolvido  pela Empresa de 
Correios e Telégrafos o AR JU 83762352 7 BR acusando 
“não procurado”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.

São José do Rio Preto, 02 de dezembro, 2020.
Rodrigo André Morsillo 
Agente Fiscal de Posturas - Obras



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RETIFICAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2018, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO 
PARAÍSO – UNIDADE ELDORADO, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
FINANCEIROS DESTINADOS A OFERTA DE JORNADA AMPLIADA NO CONTRATURNO 
ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-
NO. 
Onde se lê:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula quarta deste Termo, fi ca supri-
mido em R$ 141.600,00 (cento e quarenta e um mil e seiscentos reais), passando a viger no 
montante de R$ 1.438.000,00 (um milhão e quatrocentos e trinta e oito mil reais), em razão 
da compatibilização ao número de alunos atendidos e da readequação da meta do Plano 
de Trabalho, decorrentes das alterações no Calendário Escolar/20, resultado da interrupção 
das aulas presenciais, conforme o disposto no Decreto nº 18.571, de 24/03/2020, que reco-
nhece o estado de calamidade pública no município de São José do Rio Preto, proveniente 
da pandemia da Covid-19.
Leia-se:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula quarta deste Termo, fi ca supri-
mido em R$ 141.600,00 (cento e quarenta e um mil e seiscentos reais), passando a viger no 
montante de R$ R$ 1.296.400,00 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil e quatrocentos 
reais), em razão da compatibilização ao número de alunos atendidos e da readequação da 
meta do Plano de Trabalho, decorrentes das alterações no Calendário Escolar/20, resul-
tado da interrupção das aulas presenciais, conforme o disposto no Decreto nº 18.571, de 
24/03/2020, que reconhece o estado de calamidade pública no município de São José do 
Rio Preto, proveniente da pandemia da Covid-19.

São José do Rio Preto, 02 de dezembro de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação

___________________________________
Andressa Patini da Silva 
Associação Paraíso – Unidade Eldorado
Testemunhas:
1.__________________________________ 
2.__________________________________

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
FABIO FERNANDO DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 02064/17 AIF-A-N 000050 
PAULO & PAULA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 01207/17 AIF-A-V 00015 
DAVI PERPETUO DOS SANTOS CORREA 27687329821 01236/17 AIF-A-U 007 
C EDUARDO LOMBARDI ME 01550/17 AIF-A-D 0493 
GIOVANE M DA SILVA LANCHONETE ME 01827/17 AIF-A-N 000038 
LAISA APARECIDA SOARES DE LIMA 42440237809 01839/17 AIF-A-N 000044 
KLEBER MONTEIRO RODRIGUES DECORACOES ME 00714/17 AIF-A-D 0491 
L M DE SOUSA SERV FESTAS ME 02432/17 AIF-A-G 00021 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

CASA DE CARNES DOMINGUES EIRELI 00459/20 70 UFM AIP-A-S 000116 
ELIAS PEREIRA SILVA 05122594880 00845/20 40 UFM AIP-M-L 000055 
F R BOLDRINA SUPERMERCADO LTDA 00451/20 70 UFM AIP-S-F 000044 
D PET & UD COMERCIAL LTDA ME 00434/20 20 UFM AIP-S-F 000043 

MEU CANTINHO CASA DE REPOUSO LTDA ME 00535/18 1440 
UFESP AIP-S-F 000042 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO 
 

 
 

 
EDITAL DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

DANIELA RODRIGUES 02658/16 1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E NRM-S-D 000024 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ADRIANA MARIA MARAFAO DOMINGUEZ 02500/20 AIF-P-A 000208 
ANTONIO ANDREGUETI FILHO SUPERMERCADO ME 02803/20 AIF-A-N 000285 
TREVISAM E OLIVEIRA BAR MERCEARIA LTDA ME 02495/20 AIF-P-F 000106 
JOAO SERGIO FRANCISQUINI 02496/20 AIF-P-F 000104 
MARINALVA C DA SILVA ME 02497/20 AIF-P-F 000105 
BAZAR E PAPELARIA LUPINHA LTDA ME 02498/20 AIF-A-LF 000184 
DODO RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 02499/20 AIF-A-LF 000185 
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 02801/20 AIF-A-LF 000187 
IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA 02802/20 AIF-A-LF 000186 
EMANUEL GOULART JARDIM ME 02804/20 AIF-P-F 000113 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
MARIA MARGARIDA DA LUZ MARTINS 02807/20 AIF-M-L 000123 
SEGURA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO 
TRABALHO S/S LTDA 02808/20 AIF-S-V 000084 

WILLIAN TOMAZ ARRUDA 02809/20 AIF-S-H 000208 
MARIA DE FATIMA MARTINEZ CALIL 02810/20 AIF-P-C 000251 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
WILLIAN TOMAZ ARRUDA 02809/20 AIP-S-H 000143 

 

 

OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 
CINCO CENTAVOS) 

CENTRO TERAPEUTICO 
MENSAGEIRO DA PAZ 
EIRELI 

02386/16 
9.550,80 (NOVE MIL, QUINHENTOS E 

CINQUENTA REAIS E OITENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-D 000030 

MEU CANTINHO CASA 
DE REPOUSO LTDA ME 02651/16 11.044,00 (ONZE MIL E QUARENTA E 

QUATRO REAIS) NRM-S-D 000029 

MEU CANTINHO CASA 
DE REPOUSO LTDA ME 02637/16 

24.849,00 (VINTE E QUATRO MIL, 
OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE 

REAIS) 
NRM-S-D 000028 

ELIZABETH SOUZA DE 
FREITAS CABELEREIRA – 
ME 

02049/16 
1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E 

OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 
CINCO CENTAVOS) 

NRM-S-H 000060 

 
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO EDITAL REFERENTE AO DIA 

10/11/2020. ONDE CONSTOU: 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

PAYOL DAS BOLSAS E PAPELARIA LTDA ME 01035/20 50 UFM AIF-A-LF 
000128 

  
DEVE CONSTAR: 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

PAYOL DAS BOLSAS E PAPELARIA LTDA ME 01035/20 50 UFM AIP-A-LF 
000128 

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

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
LEI 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC 
HABILITADOS E INABILITADOS – EDITAL CHAMADA PÚBLICA 06/2020 – FESTIVAIS DE CULTURAS. 
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto informa ao público interessado, com observância à Lei Federal 
14.017/2020, Decreto Federal 10.464/2020 e Decreto Municipal 18.698/2020, os HABILITADOS E INABILITADOS ao 
processo de seleção do Edital Chamada Pública 06/2020 – Festivais de Culturas, da Lei Emergencial Aldir Blanc. Os 
proponentes das inscrições INABILITADAS terão até às 14h do dia 04/12/2020 (sexta-feira) para o saneamento de falhas, 
por meio do e-mail leialdirblanc.riopreto@gmail.com. 
HABILITADOS: 
 

CÓDIGO 
CADASTRAMENTO PROJETO PROPONENTE 

LAB-0003-ESP 1º Festival da Fotografia de São José Do Rio Preto Jorge Luis Etecheber - ME 

LAB-0015-ESP 
Festival Vasco 10 Anos - Uma década de Arte, Cultura e 
Comunidade 

Associação Cultural Antônio 
Roberto de Vaconcellos 

LAB-0023-ESP Intervenção Cultural Independente Oná Imó Wild Mauricio de Arruda Junior 

LAB-0030-ESP Festival Carnavalesco de Rio Preto 
Grêmio Recreativo Escola de 
Samba Império do Sol 

LAB-0031-ESP FAL / Festival Ações Literárias – Edição 2 Casa de Criar Escritório de Arte 

LAB-0049-ESP 
MINI - 2º Festival de Teatro Lambe-Lambe e outras coisas 
efêmeras 

Darte & Hernandes Produção 
Cultural LTDA - ME 

LAB-0053-ESP Festival Movimento em Dança 
Movimento musculação ginástica e 
dança LTDA 

LAB-0055-TRAB 2º FestFIM - Festival de Artes do Fim do Mundo Lawrence William Garcia Gazarian 
LAB-0062-TRAB Pajubá Festival Tiago Mariusso de Miranda 

LAB-0064-ESP 
Mira Me! 1º Festival de Artes e Cultura Latino-Americana 
de RP 

Proart Comércio de Equipamentos 
e Comunicação LTDA 

LAB-0066-ESP Fissura Criativa W. L. Orniz Arte e Tecnologia 
LAB-0069-TRAB Jardim Cultural Fabiana Soave 
LAB-0070-TRAB Festival Brincando de Música Kim Elias de Carvalho 
LAB-0078-ESP 2º Oxente Fest Rio Preto Cristina Silva Duarte - ME 
LAB-0081-ESP Festival Cultural Afroaxé Oberdan Vieira Rocha 

LAB-0086-ESP 1° Festival Batuque na Cozinha  
Grêmio Recreativo Escola de 
Samba Acadêmicos de Rio Preto 

LAB-0107-ESP Mostra Sua Força Tauane Nunes Alamino 
LAB-0109-ESP Lixo ao Luxo Alexandra Aparecida da Costa 

LAB-0110-ESP Fazendo Arte Festival 
Altitude Comércio e Recreação 
Esportiva LTDA 

LAB-0127-TRAB Festival Diversifica RP Maiara Camoleze Goudinho 
LAB-0132-TRAB Mostra 15 Anos Cia Livre Anderson Niels Belisário da Silva 
LAB-0144-TRAB Festival Coletivo de Artes e Culturas  Alex Duarte  
LAB-0149-TRAB 1º FrESTA Tiago Augusto de Lima 

LAB-0170-TRAB  
I Festival Circense e Outras Culturas – “Ria comigo e o 
mundo vai rir com a gente” Joaquim Cabral Nabuco Neto  

LAB-0194-TRAB Encontros Possíveis 
Alexandre de Almeida Manchini 
Junior 

LAB-0212-TRAB Hip Hop e a construção do amanhã Ana Paula Ribeiro Egide 
LAB-0223-TRAB Festival de Artes Integradas + Que Dança Rio Preto Mariana de Carvalho Borges 

LAB-0250-TRAB 
15º Festival Em Janeiro Teatro para Criança é o Maior 
Barato + Território Criativo Adriana Cristina Sanches Caratori 

LAB-0262-TRAB Sessões Imaginárias Tauã Andrade Teixeira 

LAB-0264-TRAB 
F.A.G.I.A. - Festival de Artes, Gastronomias, 
Interseccionalidades e Afetos 

Daniel Willian de Almeida Mariano 
dos Santos 

LAB-0269-TRAB Festival Pretérito Vinicius Dall'Acqua 
LAB-0276-TRAB Festival Ginga - histórias que o corpo conta Paula Aline de Castro 
LAB-0307-TRAB Festival de Culturas Mover-se Alexia da Costa Teixeira de Lima 
LAB-0311-TRAB MADRE - Mostra de Artes da Diversidade e Resistência  Murilo Gustavo Gussi  
LAB-0315-TRAB Festival de Música e Cultura de São José do Rio Preto Joellington da Silva 

LAB-0323-TRAB 
Como as artes manuais podem resgatar as memórias 
culturais e afetivas Pérola Maria de Oliveira 

LAB-0345-TRAB Bastidores Festival Fuad Jammal Neto 
LAB-0358-TRAB Perfomídia Marcelo Santana Nogueira 

LAB-0367-TRAB 1º Festival Re-encontrar 
Fernanda Missiaggia Hernandes 
Nucci 

LAB-0394-TRAB Asè Festival Cultural Jaqueline Cardoso Vieira 
LAB-0406-TRAB Sarau de Artes Integradas Fernando Milioli Furlan 
LAB-0477-TRAB Temporal Festival Isaac de Faria Ruy 
LAB-0502-TRAB Festival Rir Para Não Chorar Angélica Zignani 
LAB-0507-TRAB FACNI - Festival Negro Vermelha Fabio Ricardo Brambati 

LAB-0521-TRAB 
Benditas! Festival Feminista de Economia Criativa e 
Solidária 

Larissa Gonçalves da Fonseca 
Macena 

LAB-0523-TRAB 
Festival Capivara Pocket - Artes Integradas e Meio 
Ambiente Mariana Gagliardi 

LAB-0526-TRAB Raízes Festival Clara Tremura Ennes 

LAB-0529-TRAB 
FAN - Festival de Artes Narrativas de São José do Rio 
Preto Evandro Luis Moreira 

LAB-0552-TRAB Festival Shaka Zulu Rafael dos Santos 
LAB-0556-TRAB Festival Rio Preto Literário Vicente Roberto Serroni 

LAB-0587-TRAB 
Festival das Marias - Festival Internacional das Artes no 
Feminino - Edição São José do Rio Preto Atelier Arte De Freitas - ME  

LAB-0595-TRAB Festival RipRopRiopReto / 4R Daniel Carlos Egide 
LAB-0622-TRAB  Mostra dElas: Semana de mulheres na cultura Carolina Capelli 
LAB-0653-TRAB Artesanato Online - Instrumento de Impacto Social André Luiz Firmino dos Santos 

 
INABILITADOS: 
 

CÓDIGO 
CADASTRAMENTO PROJETO PROPONENTE 

2009508809 

Com Cordança 
___________________________________________ 
Motivos: Divergência do código de cadastramento e não 
especificou o período de realização do festival. 

Iara Tocico Ito 

LAB-0035-ESP 
Festival Instituto Canto da Voz 
__________________________________________ 
Motivo: Não especificou o período de realização do festival. 

Mateus Precioso Caetano 

LAB-0041-ESP 

Festival Multicultural Abrasasas 
__________________________________________ 
Motivo: Divergência entre nome e código de 
cadastramento. 

Mona Oliveira Luizon 

LAB-0074-TRAB 
Festival de Ideias 
__________________________________________ 
Motivo: Não especificou o período de realização do festival. 

José Vitor Rack 

LAB-0104-TRAB 
Empodera Mulher Rio Preto 
__________________________________________ 
Motivo: Não especificou o período de realização do festival. 

Thaís Sichin 

LAB-0120-TRAB 

Tango no Sarau 
__________________________________________ 
Motivos: Faltou comprovante de residência de 2 anos atrás 
e não indicou a quantidade mínima de segmentos a serem 
contemplados no festival. 

Camila Maria Saraiva 

LAB-0143-TRAB 

Festival Trans-Forma-Ação 
__________________________________________ 
Motivos: Faltou comprovante de residência de 2 anos atrás 
e não especificou o período de realização do festival. 

Rosangelis de Gasperi Pagliuso 

LAB-0233-TRAB 
Sarau Marginal 
__________________________________________ 
Motivo: Faltou comprovante de residência de 2 anos atrás. 

Neusvaldo Ribeiro Santos 

LAB-0241-TRAB 
Festival Cultural Gerações Negras 
__________________________________________ 
Motivo: Não especificou o período de realização do festival. 

Kleber Monteiro Rodrigues 

LAB-0331-TRAB 
Vernissage Crowd - 3ª Edição 
__________________________________________ 
Motivo: Faltou comprovante de residência de 2 anos atrás. 

Marcela da Silva Almeida 

LAB-0353-TRAB 
Festival Diversidade Rio-Pretense 
__________________________________________ 
Motivo: Faltaram os dois comprovantes de residência. 

Fernando Augusto dos 
Santos Filho 

LAB-0409-TRAB 

Festival Primeiro Ponto 
__________________________________________ 
Motivos: Não especificou o período de realização do 
festival e não indicou a quantidade mínima de segmentos a 
serem contemplados no festival. 

Talita Isabel de Campos 

LAB-0439-TRAB 

APAExonados por Cultura 
__________________________________________ 
Motivo: Não indicou a quantidade mínima de segmentos a 
serem contemplados no festival. 

Glaucia Regina Ramires Brambati 

LAB-0440-TRAB 

Arte em todas as formas 
__________________________________________ 
Motivos: Faltou comprovante de residência de 2 anos atrás 
e não indicou a quantidade mínima de segmentos a serem 
contemplados no festival. 

Claudete Aparecida Coelho 
Cardoso 

LAB-0450-TRAB 

Gingado Brasileiro 
__________________________________________ 
Motivo: Não indicou a quantidade mínima de segmentos a 
serem contemplados no festival. 

Fernando da Silva Ferreira 

LAB-0451-TRAB 
Festival Play 
__________________________________________ 
Motivo: Faltou comprovante atual de residência. 

Camila Côrtes Sanches 

LAB-0636-TRAB 
Festival E_mo_ção 
__________________________________________ 
Motivo: Faltou comprovante atual de residência. 

Sávio Francisco D'Agostino 

 
São José do Rio Preto, 02 de dezembro de 2020. 
Valdeci Pedro Ganga 
Secretário Municipal de Cultura 
 



B-5Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
03 de dezembro de 2020

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

O presente Memorial tem por finalidade descrever os perímetros urbanos situados no MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO. 

ÁREA “1” 

Tem início no ponto 1 LAT. 020°47'24; LONG. 049°18'13" (N 7700173.472, E 676562.508); deste segue com a 
seguinte descrição: azimute 168º36’05 e distância 285,10 metros até o ponto 2 LAT. S020°47'33"; LONG. 
W049°18'11" (N 7699893.999, E 676618.852), toma azimute de 76°12'24" e distância de 804,41 metros até o ponto 
3 LAT. S020°47'26"; LONG. W049°17'44" (N 7700085.789, E 677400.068), toma azimute de 179°21'14" e 
distância de 1.396m,54 metros até o ponto 4 LAT. S020°48'12"; LONG. W049°17'43" (N 7698689.342, E 
677415.816), toma azimute de 248°08'59" e distância de 403,17 metros até o ponto 5 LAT. S020°48'17"; LONG. 
W049°17'56" (N 7698539.289, E 677041.609), toma azimute de 301°41'32" e distância de 1.166,67 metros até o 
ponto 6 LAT. S020°47'57"; LONG. W049°18'31" (N 7699152.210, E 676048.906), toma azimute de 195°01'08" e 
distância de 695,33 metros até o ponto 7 LAT. S020°48'19"; LONG. W049°18'37" (N 7698480.632, E 
675868.722), toma azimute de 282°38'23" e distância de 314,16 metros até o ponto 8 LAT. S020°48'17"; LONG. 
W049°18'47" (N 7698549.377, E 675562.174), toma azimute de 198°51'11" e distância de 420,09 metros até o 
ponto 9 LAT. S020°48'30"; LONG. W049°18'52" (N 7698151.826, E 675426.426), toma azimute de 208°48'22" e 
distância de 1.330,68 metros até o ponto 10 LAT. S020°49'08"; LONG. W049°19'14" (N 7696985.810, E 
674785.238), toma azimute de 117°48'16" e distância de 1.155,03 metros até o ponto 11 LAT. S020°49'25"; 
LONG. W049°18'38" (N 7696447.040, E 675806.912), toma azimute de 206°58'16" e distância de 634,54 metros 
até o ponto 12 LAT. S020°49'44"; LONG. W049°18'48" (N 7695881.518, E 675519.124), toma azimute de 
200°54'44" e distância de 870,02 metros até o ponto 13 LAT. S020°50'10"; LONG. W049°18'58" (N 
7695068.806, E 675208.579), toma azimute de 162°15'39" e distância de 1.650,05 metros até o ponto 14 LAT. 
S020°51'01"; LONG. W049°18'40" (N 7693497.213, E 675711.319), toma azimute de 154°28'01" e distância de 
1.377,37 metros até o ponto 15 LAT. S020°51'41"; LONG. W049°18'19" (N 7692254.364, E 676305.007), toma 
azimute de 76°17'56" e distância de 69,75 metros até o ponto 16 LAT. S020°51'41"; LONG. W049°18'17" (N 
7692270.886, E 676372.777), toma azimute de 158°55'30" e distância de 153,54 metros até o ponto 17 LAT. 
S020°51'45"; LONG. W049°18'15" (N 7692127.618, E 676427.988), toma azimute de 68°22'02" e distância de 
120,42 metros até o ponto 18 LAT. S020°51'44"; LONG. W049°18'11" (N 7692172.012, E 676539.927), toma 
azimute de 151°33'47" e distância de 1.095,82 metros até o ponto 19 LAT. S020°52'15"; LONG. W049°17'53" (N 
7691208.414, E 677061.746), toma azimute de 252°52'54" e distância de 628,41 metros até o ponto 20 LAT. 
S020°52'21"; LONG. W049°18'13" (N 7691023.443, E 676461.175), toma azimute de 154°45'05" e distância de 
697,84 metros até o ponto 21 LAT. S020°52'42" LONG. W049°18'03" (N 7690392.276, E 676758.835), toma 
azimute de 276°07'34" e distância de 152,48 metros até o ponto 22 LAT. S020°52'41"; LONG. W049°18'08" (N 
7690408.548, E 676607.228), toma azimute de 287°33'13" e distância de 122,38 metros até o ponto 23 LAT. 
S020°52'40"; LONG. W049°18'12" (N 7690445.457, E 676490.547), toma azimute de 333°10'59" e distância de 
825,09 metros até o ponto 24 LAT. S020°52'16"; LONG. W049°18'25" (N 7691181.813, E 676118.315), toma 
azimute de 259°26'21" e distância de 190,77 metros até o ponto 25 LAT. S020°52'17"; LONG. W049°18'32" (N 
7691146.848, E 675930.778) , toma azimute de 167°16'51" e distância de 68,98 metros até o ponto 26 LAT. 
S020°52'20"; LONG. W049°18'31" (N 7691079.559, E 675945.966), toma azimute de 258°32'49" e distância de 
96,35 metros até o ponto 27 LAT. S020°52'20"; LONG. W049°18'34" (N 7691060.427, E 675851.537), toma 
azimute de 321°58'57" e distância de 229,44 metros até o ponto 28 LAT. S020°52'14"; LONG. W049°18'39" (N 
7691241.186, E 675710.224), toma azimute de 235°48'36" e distância de 79,83 metros até o ponto 29 LAT.  

S020°52'16"; LONG. W049°18'42" (N 7691196.326, E 675644.190), toma azimute de 324°21'44" e distância de 
258,65 metros até o ponto 30 LAT. S020°52'09"; LONG. W049°18'47" (N 7691406.539, E 675493.483), toma 
azimute de 052°20'48" e distância de 76,15 metros até o ponto 31 LAT. S020°52'08"; LONG. W049°18'45" (N 
7691453.054, E 675553.769), toma azimute de 320°56'05" e distância de 846,07 metros até o ponto 32 LAT. 
S020°51'46"; LONG. W049°19'04" (N 7692109.968, E 675020.571), toma azimute de 313°22'16" e distância de 
509,01 metros até o ponto 33 LAT. S020°51'35"; LONG. W049°19'17" (N 7692459.514, E 674650.564), toma 
azimute de 223°59'10" e distância de 130,47 metros até o ponto 34 LAT. S020°51'38"; LONG. W049°19'20" (N 
7692365.640, E 674559.956), toma azimute 200°50'53" e distância de 459,03 metros até o ponto 35 LAT. 
S020°51'52"; LONG. W049°19'25" (N 7691936.665, E 674396.592), toma azimute 199°18'45" e distância de 
672,66 metros até o ponto 36 LAT. S020°52'13"; LONG. W049°19'33" (N 7691301.857, E 674174.131), toma 
azimute de 233°25'36" e distância de 161,49 metros até o ponto 37 LAT. S020°52'16"; LONG. W049°19'37" (N 
7691205.633, E 674044.440), toma azimute de 226°49'06" e distância de 793,18 metros até o ponto 38 LAT. 
S020°52'34"; LONG. W049°19'57" (N 7690662.850, E 673466.064), toma azimute de 222°48'23" e distância de 
806,17 metros até o ponto 39 LAT. S020°52'53"; LONG. W049°20'16" (N 7690071.403, E 672918.256), toma 
azimute de 217°08'18" e distância de 415,01 metros até o ponto 40 LAT. S020°53'04"; LONG. W049°20'24" (N 
7689740.563, E 672667.695), toma azimute de 155°23'15" e distância de 933,18 metros até o ponto 41 LAT. 
S020°53'32"; LONG. W049°20'10" (N 7688892.163, E 673056.348), toma azimute de 85°01'27" e distância de 
1.870,67 metros até o ponto 41A LAT. S20°53'26"; LONG. W49°19'06" (N 7689054.418, E 674919.970), toma 
azimute de 206°30'24" e distância de 492,21 metros até o ponto 41B LAT. S20°53'40"; LONG. W49°19'13" (N 
7688613.946, E 674700.297), toma azimute de 266°54'03" e distância de 1.571,79 metros até o ponto 41C LAT. 
S20°53'44"; LONG. W49°20'08" (N 7688528.969, E 673130.807), toma azimute de 153°37'49" e distância de 
416,44 metros até o ponto 41D LAT. S20°53'56"; LONG. W49°20'01" (N 7688155.863, E 673315.772), toma 
azimute de 240°57'37" e distância de 308,54 metros até o ponto 41E LAT. S20°54'01"; LONG. W49°20'10" (N 
7688006.093, E 673046.021), toma azimute de 297°13'34" e distância de 826,83 metros até o ponto 41F LAT. 
S20°53'49"; LONG. W49°20'36" (N 7688384.370, E 672310.802), toma azimute de 283°33'00" e distância de 
1.351,86 metros até o ponto 41G LAT. S20°53'39"; LONG. W49°21'22" (N 7688701.103, E 670996.565), toma 
azimute de 214°48'41" e distância de 1.640,28 metros até o ponto 42 LAT. S020°54'23"; LONG. W049°21'54" (N 
7687354.380, E 670060.168), toma azimute de 337°53'26" e distância de 257,32 metros até o ponto 43 LAT. 
S020°54'15"; LONG. W049°21'57" (N 7687592.782, E 669963.317), toma azimute de 010°53'14" e distância de 
11,24 metros até o ponto 44 LAT. S020°54'15"; LONG. W049°21'57" (N 7687603.816, E 669965.439), toma 
azimute de 348°10'56" e distância de 1.115,42 metros até o ponto 45 LAT. S020°53'39"; LONG. W049°22'05" (N 
7688695.597, E 669737.003), toma azimute de 235°37'11" e distância de 541,57 metros até o ponto 46 LAT. 
S020°53'49"; LONG. W049°22'21" (N 7688389.779, E 669290.038), toma azimute de 285°13'29" e distância de 
139,64 metros até o ponto 47 LAT. S020°53'48"; LONG. W049°22'25" (N 7688426.451, E 669155.295), toma 
azimute de 282°23'57" e distância de 177,41 metros até o ponto 48 LAT. S020°53'47"; LONG. W049°22'31" (N 
7688464.545, E 668982.020), toma azimute de 282°46'10" e distância de 208,30 metros até o ponto 49 LAT. 
S020°53'46"; LONG. W049°22'38" (N 7688510.586, E 668778.868), toma azimute de 232°07'12" e distância de 
881,78 metros até o ponto 50 LAT. S020°54'02"; LONG. W049°23'15" (N 7688029.128, E 667704.286), toma 
azimute de 278°59'59" e distância de 383,31 metros até o ponto 51 LAT. S020°54'12"; LONG. W049°23'17" (N 
7687718.981, E 667663.575), toma azimute de 187°28'41" e distância de 312,81 metros até o ponto 52 LAT. 
S020°54'13"; LONG. W049°23'22" (N 7687695.239, E 667497.619), toma azimute de 261°51'30" e distância de 
167,65 metros até o ponto 53 LAT. S020°54'09"; LONG. W049°23'22" (N 7687810.577, E 667505.325), toma 
azimute de 3°49'21" e distância de 115,60 metros até o ponto 54 LAT. S020°54'08"; LONG. W049°23'29" (N 
7687820.427, E 667310.565), toma azimute de 272°53'43" e distância de 195,01 metros até o ponto 55 LAT. 
S20°53'52"; LONG. W49°23'26" (N 7688340.224, E 667388.470), toma azimute de 8°31'26" e distância de  

525,60 metros até o ponto 55A LAT. S20°53'36"; LONG. W49°23'30" (N 7688825.335, E 667283.499), toma 
azimute de 347°47'25" e distância de 496,34 metros até o ponto 55B LAT. S20°53'36"; LONG. W49°23'42" (N 
7688814.550, E 666935.628), toma azimute de 268°13'28" e distância de 348,04 metros até o ponto 55C LAT. 
S20°53'27"; LONG. W49°23'44" (N 7689105.275, E 666884.795), toma azimute de 350°04'56" e distância de 
295,14 metros até o ponto 55D LAT. S20°53'25"; LONG. W49°23'36" (N 7689157.746, E 667127.564), toma 
azimute de 77°48'14" e distância de 248,37 metros até o ponto 55E LAT. S20°53'18"; LONG. W49°23'41" (N 
7689364.957, E 666965.335), toma azimute de 321°56'31" e distância de 263,16 metros até o ponto 55F LAT. 
S20°53'20"; LONG. W49°23'47" (N 7689312.269, E 666813.588), toma azimute de 250°51'10" e distância de 
160,63 metros até o ponto 55G LAT. S20°53'14"; LONG. W49°23'59" (N 7689519.129, E 666447.735), toma 
azimute de 299°29'05" e distância de 420,28 metros até o ponto 55H LAT. S20°53'00"; LONG. W49°24'05" (N 
7689927.696, E 666284.778), toma azimute de 338°15'19" e distância de 439,87 metros até o ponto 55I LAT. 
S20°52'03"; LONG. W49°24'04" (N 7691694.377, E 666345.133), toma azimute de 1°57'24" e distância de 
1.767,71 metros até o ponto 55J LAT. S20°51'55"; LONG. W49°24'13" (N 7691931.922, E 666086.425), toma 
azimute de 312°33'29" e distância de 351,22 metros até o ponto 55K LAT. S20°52'07"; LONG. W49°24'50" (N 
7691581.211, E 664994.579), toma azimute de 252°11'33" e distância de 1.146,79 metros até o ponto 55L LAT. 
S20°52'27"; LONG. W49°25'06" (N 7690976.301, E 664546.753), toma azimute de 216°30'48" e distância de 
752,64 metros até o ponto 55M LAT. S20°53'03"; LONG. W49°24'59" (N 7689863.573, E 664736.072), toma 
azimute de 170°20'39" e distância de 1.128,72 metros até o ponto 55N LAT. S20°53'13"; LONG. W49°25'03" (N 
7689538.967, E 664615.164), toma azimute de 200°25'45" e distância de 346,39 metros até o ponto 56 LAT. 
S020°53'13"; LONG. W049°25'03" (N 7689538.967, E 664615.164), toma azimute de 321°34'37" e distância de 
976,46 metros até o ponto 57 LAT. 215°42'29"; LONG. W049°25'24" (N 7690303.970, E 664008.330), toma 
azimute de 215°42'29" e distância de 1.640,31 metros até o ponto 58 LAT. S20°53'32"; LONG. W49°25'57" (N 
7688972.033, E 663050.950), toma azimute de 312º23’28” e distância de 79,52 metros até o ponto 58A LAT. 
S20°53'31"; LONG. W49°25'59" (N 7689025.642, E 662992.222), toma azimute de 334º13’47” e distância de 
520,43 metros até o ponto 59 LAT. S020°53'16"; LONG. W049°26'07" (N 7689494.312, E 662765.959), toma 
azimute de 328º00’15” e distância de 106,93 metros até o ponto 60 LAT. S020°53'13"; LONG. W049°26'09" (N 
7689584.996, E 662709.302), toma azimute de 020°40'15" e distância de 570,51 metros até o ponto 61 LAT. 
S020°52'55"; LONG. W049°26'02" (N 7690118.777, E 662910.691), toma azimute de 027°42'23" e distância de 
281,50 metros até o ponto 62 LAT. S020°52'47"; LONG. W049°25'57" (N 7690368.003, E 663041.572), toma 
azimute de 080°37'33" e distância de 169,82 metros até o ponto 63 LAT. S020°52'46"; LONG. W049°25'52" (N 
7690395.663, E 663209.125), toma azimute de 059°26'46" e distância de 370,22 metros até o ponto 64 LAT. 
S020°52'40"; LONG. W049°25'41" (N 7690583.865 , E 663527.942), toma azimute de 030°25'52" e distância de 
392,51 metros até o ponto 65 LAT. S020°52'29"; LONG. W049°25'34" (N 7690922.306, E 663726.752), toma 
azimute de 357°47'51" e distância de 275,69 metros até o ponto 66 LAT. S020°52'20"; LONG. W049°25'34" (N 
7691193.678, E 663716.314), toma azimute de 277°41'46" e distância de 47,24 metros até o ponto 67 LAT. 
S020°52'20"; LONG. W049°25'36" (N 7691204.116, E 663669.346), toma azimute de 277°41'46" e distância de 
97,42 metros até o ponto 68 LAT. S020°52'19"; LONG. W049°25'39" (N 7691217.162, E 663572.800), toma 
azimute de 267°12'26" e distância de 107,11 metros até o ponto 69 LAT. S020°52'19"; LONG. W049°25'43" (N 
7691211.944, E 663465.817), toma azimute de 007°02'45" e distância de 234,00 metros até o ponto 70 LAT. 
S020°52'12"; LONG. W049°25'42" (N 7691444.176, E 663494.520), toma azimute de 335°04'18" e distância de 
408,59 metros até o ponto 71 LAT. S020°52'00"; LONG. W049°25'48" (N 7691814.703, E 663322.303), toma 
azimute de 032°58'10" e distância de 115,08 metros até o ponto 72 LAT. S020°51'57"; LONG. W049°25'46" (N 
7691911.249, E 663384.928), toma azimute de 105°08'31" e distância de 1.349,15 metros até o ponto 73 LAT. 
S020°52'08"; LONG. W049°25'01" (N 7691558.836, E 664687.240), toma azimute de 013°48'32" e distância de 
205,09 metros até o ponto 74 LAT. S020°52'01"; LONG. W049°24'59" (N 7691758.001, E 664736.192), toma 

 

azimute de 018°47'48" e distância de 227,86 metros até o ponto 75 LAT. S020°51'54"; LONG. W049°24'57" (N 
7691973.708, E 664809.611), toma azimute de 334°36'05" e distância de 367,69 metros até o ponto 76 LAT. 
S020°51'44"; LONG. W049°25'02" (N 7692305.856, E 664651.905), toma azimute de 042°54'46" e distância de 
258,71 metros até o ponto 77 LAT. S020°51'37"; LONG. W049°24'56" (N 7692495.331, E 664828.055), toma 
azimute de 349°26'35" e distância de 46,25 metros até o ponto 78 LAT. S020°51'36"; LONG. W049°24'57" (N 
7692540.798, E 664819.582), toma azimute de 254°25'29" e distância de 848,86 metros até o ponto 79 LAT. 
S020°51'43"; LONG. W049°25'25" (N 7692312.877, E 664001.896), toma azimute de 266°34'33" e distância de 
369,16 metros até ponto 80 LAT. S020°51'44"; LONG. W049°25'38" (N 7692290.828, E 663633.393), toma 
azimute de 003°35'24" e distância de 61,79 metros até o ponto 81 LAT. S020°51'42"; LONG. W049°25'37" (N 
7692352.492, E 663637.262), toma azimute de 270°38'24” e distância de 342,04 metros até o ponto 82 LAT. 
S020°51'42"; LONG. W049°25'49" (N 7692356.313, E 663295.241), toma azimute de 003°56'05" e distância de 
171,54 metros até o ponto 83 LAT. S020°51'37"; LONG. W049°25'49" (N 7692527.445, E 663307.011), toma 
azimute de 027°48'46" e distância de 455,79 metros até o ponto 84 LAT. S020°51'24"; LONG. W049°25'42" (N 
7692930.578, E 663519.675), toma azimute de 354°43'34" e distância de 86,36 metros até o ponto 85 LAT. 
S020°51'21"; LONG. W049°25'42" (N 7693016.567, E 663511.737), toma azimute de 282°24'06" e distância de 
517,43 metros até o ponto 86 LAT. S020°51'17"; LONG. W049°26'00" (N 7693127.693, E 663006.382), toma 
azimute de 002°17'26" e distância de 99,30 metros até o ponto 87 LAT. S020°51'14"; LONG. W049°25'59" (N 
7693226.912, E 663010.351), toma azimute de 012°46'17" e distância de 101,74 metros até o ponto 88 LAT. 
S020°51'11"; LONG. W049°25'59" (N 7693326.131, E 663032.840), toma azimute de 028°19'13" e distância de 
296,44 metros até o ponto 89 LAT. S020°51'02"; LONG. W049°25'54" (N 7693587.090, E 663173.472), toma 
azimute de 114°03'33" e distância de 498,43 metros até o ponto 90 LAT. S020°51'09"; LONG. W049°25'38" (N 
7693383.889, E 663628.605), toma azimute de 029°50'53" e distância de 306,30 metros até o ponto 91 LAT. 
S020°51'00"; LONG. W049°25'33" (N 7693649.562, E 663781.052), toma azimute de 048°16'14" e distância de 
131,18 metros até o ponto 92 LAT. S020°50'57"; LONG. W049°25'30" (N 7693736.874, E 663878.949), toma 
azimute de 068°45'24" e distância 433,48 metros até o ponto 93 LAT. S020°50'52"; LONG. W049°25'16" (N 
7693893.939, E 664282.976), toma azimute de 33º46’23” e distância de 30,83 metros até o ponto 94 LAT. 
S020°50'51"; LONG. W049°25'15" (N 7693919.565, E 664300.113), toma azimute de 354º21’22” e distância de 
55,67 metros até o ponto 95 LAT. S020°50'49"; LONG. W049°25'15" (N 7693974.969, E 664294.638), toma 
azimute de 22º42’30” e distância de 220,31 metros até o ponto 95A LAT. S020°50'43" ; LONG. W049°25'12" (N 
7694178.198, E 664379.685), toma azimute de 29º19’11” e distância de 174,94 metros até o ponto 95B LAT. 
S020°50'38" ; LONG. W049°25'10" (N 7694330.727, E 664465.350), toma azimute de 309º03’24” e distância de 
469,08 metros até o ponto 95C LAT. S20°50'28" ; LONG. W049°25'22"  (N 7694626.291, E 664101.094), toma 
azimute de 223º31’18” e distância de 719,62 metros até o ponto 96 LAT. S020°50'45"; LONG. W049°25'39" (N 
7694104.485, E 663605.545), toma azimute de 333º27’38” e distância de 420,46 metros até o ponto 97 LAT. 
S020°50'33"; LONG. W049°25'46" (N 7694480.643, E 663417.676), toma azimute de 334°43'02" e distância de 
92,61 metros até o ponto 98 LAT. S020°50'30"; LONG. W049°25'47" (N 7694564.384, E 663378.123), toma 
azimute de 356°04'43" e distância de 328,85 metros até o ponto 99 LAT. S020°50'20"; LONG. W049°25'48" (N 
7694892.468, E 663355.633), toma azimute de 354°46'28" e distância de 42,17 metros até o ponto 100 LAT. 
S020°50'18"; LONG. W049°25'48" (N 7694934.459, E 663351.793), toma azimute de 103°16'56" e distância de 
319,42 metros até o ponto 101 LAT. S020°50'21"; LONG. W049°25'37" (N 7694861.074, E 663662.667),toma 
azimute de 015°17'45" e distância de 660,64 metros até o ponto 102 LAT. S020°50'00"; LONG. W049°25'32" (N 
7695498.314, E 663836.947), toma azimute de 055°00'03" e distância de 59,35 metros até o ponto 103 LAT. 
S020°49'59"; LONG. W049°25'30" (N 7695532.354, E 663885.563), toma azimute de 320°05'55" e distância de 
257,23 metros até o ponto 104 LAT. S020°49'52"; LONG. W049°25'36" (N 7695729.687, E 663720.560), toma 
azimute de 318°20'20" e distância de 285,66 metros até o ponto 105 LAT. S020°49'46"; LONG. W049°25'42" (N  

7695943.102, E 663530.673), toma azimute de 304°06'41" e distância de 642,85 metros até o ponto 106 LAT. 
S020°49'34"; LONG. W049°26'01" (N 7696303.617, E 662998.422), toma azimute de 309°47'25" e distância de 
896,98 metros até o ponto 107 LAT. S020°49'16"; LONG. W049°26'25" (N 7696877.663, E 662309.191), toma 
azimute de 042°18'58" e distância de 239,74 metros até o ponto 108 LAT. S020°49'10"; LONG. W049°26'19" (N 
7697054.934, E 662470.587), toma azimute de 026°32'28" e distância de 250,96 metros até o ponto 109 LAT. 
S020°49'02"; LONG. W049°26'16" (N 7697279.447, E 662582.726), toma azimute de 285°39'40" e distância de 
298,75 metros até o ponto 110 LAT. S020°49'00"; LONG. W049°26'26" (N 7697360.092, E 662295.070), toma 
azimute de 273°22'46" e distância de 497,39 metros até o ponto 111 LAT. S020°48'59"; LONG. W049°26'43" (N 
7697389.412, E 661798.543), toma azimute de 036°58'20" e distância de 53,90 metros até o ponto 112 LAT. 
S020°48'58"; LONG. W049°26'42" (N 7697432.474, E 661830.959), toma azimute de 051°53'01" e distância de 
629,31 metros até o ponto 113 LAT. S020°48'45"; LONG. W049°26'25" (N 7697820.923, E 662326.075), toma 
azimute de 27º34’51” e distância de 211,22 metros até o ponto 113A LAT. S020°48'39"; LONG. W049°26'21" (N 
7698008.144, E 662423.871),toma azimute de 351º10’10” e distância de 413,90 metros até o ponto 114 LAT. 
S020°48'26"; LONG. W049°26'24" (N 7698417.133, E 662360.332), toma azimute de 359°23'29" e distância de 
832,57 metros até o ponto 115 LAT. S020°47'58"; LONG. W049°26'24" (N 7699249.657, E 662351.490), toma 
azimute de 329°44'30" e distância de 912,86 metros até o ponto 116 LAT. S020°47'33"; LONG. W049°26'40" (N 
7700038.154, E 661891.497), toma azimute de 237°12'17" e distância de 376,22 metros até o ponto 117 LAT. 
S020°47'40"; LONG. W049°26'51" (N 7699834.379, E 661575.244), toma azimute de 357°12'17" e distância de 
809,08 metros até o ponto 118 LAT. S020°47'13"; LONG. W049°26'53" (N 7700642.768, E 661541.845), toma 
azimute de 068°38’42” e distância de 324,80 metros até o ponto 119 LAT. S020°47'09"; LONG. W049°26'42" (N 
7700761.043, E 661844.346), toma azimute de 341º03’40" e distância de 142,66 metros até o ponto 119A LAT. 
S20°47'05"; LONG. W49°26'44" (N 7700895.981, E 661798.044), toma azimute de 356º50’32” e distância de 
479,65 metros até o ponto 120 LAT. S20°46'50"; LONG. W49°26'45" (N 7701374.905, E 661771.621), toma 
azimute de 237°17'02" e distância de 1.636,20 metros até o ponto 121 LAT. S20°47'19"; LONG. W49°27'32" (N 
7700490.576, E 660394.985), toma azimute de 292º12’38” e distância de 60,28 metros até o ponto 121A LAT. 
S20°47'18"; LONG. W49°27'34" (N 7700513.361, E 660339.182), toma azimute de 10º03’33” e distância de 
147,16 metros até o ponto 121B LAT. S20°47'13"; LONG. W49°27'33" (N 7700658.262, E 660364.886), toma 
azimute de 27º16’36” e distância de 952,59 metros até o ponto 121C LAT. S20°46'46"; LONG. W49°27'19" (N 
7701504.930, E 660801.449), toma azimute de 31º09’33” e distância de 132,95 metros até o ponto 121D LAT. 
S20°46'42"; LONG. W49°27'16" (N 7701618.702, E 660870.241), toma azimute de 43º15’52” e distância de 
123,54 metros até o ponto 121E LAT. S20°46'39"; LONG. W49°27'13" (N 7701708.660, E 660954.908), toma 
azimute de 29º44’41” e distância de 255,98 metros até o ponto 122 LAT. S20°46'32"; LONG. W49°27'09" (N 
7701930.911, E 661081.908), toma azimute de 349º08’56” e distância de 270,87 metros até o ponto 122A LAT. 
S20°46'23"; LONG. W49°27'11" (N 7702196.935, E 661030.915), toma azimute de 10º29’29” e distância de 
202,64 metros até o ponto 123 LAT. S20°46'17"; LONG. W49°27'10" (N 7702396.191, E 661067.814), toma 
azimute de 40º35’08” e distância de 937,42 metros até o ponto 123A LAT. S20°45'53"; LONG. W49°26'49" (N 
7703108.103, E 661677.684) toma azimute de 33º53’13” e distância de 213,54 metros até o ponto 123B LAT. 
S20°45'47"; LONG. W49°26'45" (N 7703285.374, E 661796.747), toma azimute de 14º34’27” e distância de 
136,69 metros até o ponto 124 LAT. S20°45'43"; LONG. W49°26'44" (N 7703417.666, E 661831.143), toma 
azimute de 351º17’34” e distância de 297,11 metros até o ponto 125 LAT. S20°45'34"; LONG. W49°26'45" (N 
7703711.354, E 661786.164), toma azimute de 5º07’27” e distância de 587,28 metros até o ponto 126 LAT. 
S20°45'14"; LONG. W49°26'44" (N 7704296.290, E 661838.618), toma azimute de 46º57’15” e distância de 
490,07 metros até o ponto 127 LAT. S20°45'04"; LONG. W49°26'31" (N 7704630.804, E 662196.764), toma 
azimute de 60º11’47” e distância de 294,03 metros até o ponto 128 LAT. S20°44'59"; LONG. W49°26'23" (N 
7704776.946, E 662451.905), toma azimute de 47º56’11” e distância de 596,70 metros até o ponto 129 LAT.  

S020°44'46"; LONG. W049°26'07" (N 7705176.712, E 662894.898), toma azimute de 343°29'00" e distância de 
373,96 metros até o ponto 130 LAT. S020°44'34"; LONG. W049°26'11" (N 7705535.244, E 662788.583), toma 
azimute de 20°13'13" e distância de 912,77 metros até o ponto 131 LAT. S020°44'06"; LONG. W049°26'01" (N 
7706391.758, E 663104.062), toma azimute de 247°38'35" e distância de 177,18 metros até o ponto 132 LAT. 
S020°44'08"; LONG. W049°26'06" (N 7706324.364, E 662940.202), toma azimute de 270°07'54" e distância de 
690,15 metros até o ponto 133 LAT. S020°44'08"; LONG. W049°26'30" (N 7706325.952, E 662250.050), toma 
azimute de 232°54'04" e distância de 903,98 metros até o ponto 134 LAT. S020°44'26"; LONG. W049°26'55" (N 
7705780.675, E 661529.036), toma azimute de 317°12'58" e distância de 1.016,10 metros até o ponto 135 LAT. 
S020°44'02"; LONG. W049°27'19" (N 7706526.410, E 660838.871), toma azimute de 350°05'06" e distância de 
532,89 metros até o ponto 136 LAT. S020°43'45"; LONG. W049°27'22" (N 7707051.341, E 660747.115), toma 
azimute de 88°05'20" e distância de 630,90 metros até o ponto 137 LAT. S020°43'44"; LONG. W049°27'01" (N 
7707072.381, E 661377.661), toma azimute de 335°49'09" e distância de 1.295,09 metros até o ponto 138 LAT. 
S020°43'06"; LONG. W049°27'19" (N 7708253.834, E 660847.171), toma azimute de 44°05'48" e distância de 
1.286,42 metros até o ponto 139 LAT. S020°42'36"; LONG. W049°26'49" (N 7709177.696, E 661742.351), toma 
azimute de 118°20'31" e distância de 779,42 metros até o ponto 140 LAT. S020°42'48"; LONG. W049°26'25" (N 
7708807.678, E 662428.344), toma azimute de 160°28'00" e distância de 743,11 metros até o ponto 141 LAT. 
S020°43'10"; LONG. W049°26'16" (N 7708107.340, E 662676.805), toma azimute de 103°05'46" e distância de 
656,93 metros até o ponto 142 LAT. S020°43'15"; LONG. W049°25'54" (N 7707958.488, E 663316.653), toma 
azimute de 176°08'20" e distância de 550,15 metros até o ponto 143 LAT. S020°43'33"; LONG. W049°25'52" (N 
7707409.589, E 663353.700), toma azimute de 91°27'23" e distância de 496,19 metros até o ponto 144 LAT. 
S020°43'33"; LONG. W049°25'35" (N 7707396.979, E 663849.728), toma azimute de 106°39'51" e distância de 
536,11 metros até o ponto 145 LAT. S020°43'38"; LONG. W049°25'17" (N 7707243.241, E 664363.326), toma 
azimute de 84°33'16" e distância de 2.234,51 metros até o ponto 146 LAT. S020°43'30"; LONG. W049°24'01" (N 
7707455.295, E 666587.754), toma azimute de 6°57'57" e distância de 362,02 metros até o ponto 147 LAT. 
S020°43'19"; LONG. W049°23'59" (N 7707814.641, E 666631.660), toma azimute de 297°06'17" e distância de 
535,74 metros até o ponto 148 LAT. S020°43'11"; LONG. W049°24'16" (N 7708058.736, E 666154.755), toma 
azimute de 351°16'02" e distância de 373,18 metros até o ponto 149 LAT. S020°42'59"; LONG. W049°24'18" (N 
7708427.592, E 666098.096), toma azimute de 72°43'18" e distância de 379,00 metros até o ponto 150 LAT. 
S020°42'55"; LONG. W049°24'05" (N 7708540.162, E 666459.994), toma azimute de 29°48'27" e distância de 
1.413,16 metros até o ponto 151 LAT. S020°42'15"; LONG. W049°23'42" (N 7709766.358, E 667162.456), toma 
azimute de 81°00'28" e distância de 172,89 metros até o ponto 152 LAT. S020°42'14"; LONG. W049°23'36" (N 
7709793.380, E 667333.219), toma azimute de 177°15'59" e distância de 314,44 metros até o ponto 153 LAT. 
S020°42'24"; LONG. W049°23'35" (N 7709479.298, E 667348.215), toma azimute de 108°45'05" e distância de 
369,30 metros até o ponto 154 LAT. S020°42'28"; LONG. W049°23'23" (N 7709360.583, E 667697.911), toma 
azimute de 120°02'38" e distância de 196,82 metros até o ponto 155 LAT. S020°42'31"; LONG. W049°23'17" (N 
7709262.045, E 667868.284), toma azimute de 131°08'09" e distância de 149,86 metros até o ponto 156 LAT. 
S020°42'34"; LONG. W049°23'13" (N 7709163.462, E 667981.148), toma azimute de 170°52'10" e distância de 
976,80 metros até o ponto 157 LAT. S020°43'06"; LONG. W049°23'07" (N 7708199.044, E 668136.152), toma 
azimute de 83°36'16" e distância de 402,60 metros até o ponto 158 LAT. S020°43'04"; LONG. W049°22'54" (N 
7708243.891, E 668536.246), toma azimute de 128°46'57" e distância de 133,45 metros até o ponto 159 LAT. 
S020°43'07"; LONG. W049°22'50" (N 7708160.302, E 668640.275), toma azimute de 140°09'13" e distância de 
584,02 metros até o ponto 160 LAT. S020°43'21"; LONG. W049°22'37" (N 7707711.911, E 669014.475), toma 
azimute de 110°42'52" e distância de 760,32 metros até o ponto 161 LAT. S020°43'30"; LONG. W049°22'12" (N 
7707442.976, E 669725.645), toma azimute de 145°34'33" e distância de 300,92 metros até o ponto 162 LAT. 
S020°43'38"; LONG. W049°22'06" (N 7707194.758, E 669895.759), toma azimute de 94°46'33" e distância de 

 

1.461,53 metros até o ponto 163 LAT. S020°43'41"; LONG. W049°21'16" (N 7707073.078, E 671352.213), toma 
azimute de 355°07'01" e distância de 875,54 metros até o ponto 164 LAT. S020°43'13"; LONG. W049°21'19" (N 
7707945.440, E 671277.687), toma azimute de 302°07'54" e distância de 874,02 metros até o ponto 165 LAT. 
S020°42'58"; LONG. W049°21'44" (N 7708410.303, E 670537.538), toma azimute de 12°12'18" e distância de 
250,36 metros até o ponto 166 LAT. S020°42'50"; LONG. W049°21'43" (N 7708655.007, E 670590.467), toma 
azimute de 34°51'33" e distância de 106,45 metros até o ponto 167 LAT. S020°42'47"; LONG. W049°21'41" (N 
7708742.356, E 670651.310), toma azimute de 20°17'54" e distância de 373,75 metros até o ponto 168 LAT. 
S020°42'36"; LONG. W049°21'36" (N 7709092.893, E 670780.967), toma azimute de 130°59'09" e distância de 
1.249,85 metros até o ponto 169 LAT. S020°43'02"; LONG. W049°21'03" (N 7708273.153, E 671724.442), toma 
azimute de 98°22'28" e distância de 396,96 metros até o ponto 170 LAT. S020°43'04"; LONG. W049°20'50" (N 
7708215.340, E 672117.165), toma azimute de 87°00'59" e distância de 822,55 metros até o ponto 170A LAT. 
S20°43'02"; LONG. W49°20'21" (N 7708258.156, E 672938.601), toma azimute de 178°16'48" e distância de 
1.718,94 metros até o ponto 171 LAT. S020°43'58"; LONG. W049°20'19" (N 7706539.995, E 672990.194), toma 
azimute de 87°40'47" e distância de 1.363,17 metros até o ponto 172 LAT. S020°43'56"; LONG. W049°19'32" (N 
7706595.181, E 674352.247), toma azimute de 151°44'55" e distância de 342,87 metros até o ponto 173 LAT. 
S020°44'05"; LONG. W049°19'26" (N 7706293.156, E 674514.540), toma azimute de 175°26'19" e distância de 
1.247,39 metros até o ponto 173A LAT. S20°44'46"; LONG. W49°19'22" (N 7705049.718, E 674613.744), toma 
azimute de 219°43'58" e distância de 191,33 metros até o ponto 174 LAT. S020°44'51"; LONG. W049°19'27" (N 
7704902.582, E 674491.447), toma azimute de 159°03'18" e distância de 705,02 metros até o ponto 175 LAT. 
S020°45'12"; LONG. W049°19'18" (N 7704244.145, E 674743.470), toma azimute de 74º54’31” e distância de 
370,34 metros até o ponto 175A LAT. S20°45'09"; LONG. W49°19'05" (N 7704340.565, E 675101.034), toma 
azimute de 2º36’30” e distância de 258,69 metros até o ponto 175B LAT. S20°45'00"; LONG. W49°19'05" (N 
7704598.988, E 675112.806), toma azimute de 120º41’38” e distância de 323,08 metros até o ponto 175C LAT. 
S20°45'06"; LONG. W49°18'55" (N 7704434.070, E 675390.626), toma azimute de 233º40’31” e distância de 
78,36 metros até o ponto 175D LAT. S20°45'07"; LONG. W49°18'57" (N 7704387.655, E 675327.496), toma 
azimute de 151º03’27” e distância de 97,16 metro até o ponto 175E LAT. S20°45'10"; LONG. W49°18'56" (N 
7704302.626, E 675374.517), toma azimute de 234º02’24” e distância de 275,72 metros até o ponto 176 LAT. 
S20°45'15"; LONG. W49°19'03" (N 7704140.720, E 675151.345), toma azimute de 175°39'50" e distância de 
339,92 metros até o ponto 177 LAT. S20°45'26"; LONG. W49°19'02" (N 7703801.776, E 675177.046), toma 
azimute de 084°54'02" e distância de 555,56 metros até o ponto 178 LAT. S20°45'24"; LONG. W49°18'43" (N 
7703851.157, E 675730.410), toma azimute de 179º33’43” e distância de 8,91 metros até o ponto 178A LAT. 
S20°45'25"; LONG. W49°18'43" (N 7703842.247, E 675730.478), toma azimute de 84º53’39” e distância de 
49,39 metros até o ponto 178B  LAT. S20°45'25"; LONG. W49°18'42" (N 7703846.643, E 675779.670), toma 
azimute de 38º09’28” e distância de 93,15 metros até o ponto 178C LAT. S20°45'22"; LONG. W49°18'40" (N 
7703919.888, E 675837.221), 157º21’38” e distância de 730,27 metros até o ponto 179 LAT. S20°45'44"; LONG. 
W49°18'30" (N 7703245.885, E 676118.325), toma azimute de 068°29'20" e distância de 233,15 metros até o ponto 
180 LAT. S20°45'41"; LONG. W49°18'22" (N 7703331.376, E 676335.233), toma azimute de 175°19'06" e 
distância de 309,80 metros até o ponto 181 LAT. S20°45'51"; LONG. W49°18'21" (N 7703022.613, E 
676360.519), toma azimute de 102°02'01” e distância de 208,36 metros até o ponto 182 LAT. S20°45'53"; LONG. 
W49°18'14" (N 7702979.174, E 676564.296), toma azimute de 152°35'16" e distância de 288,87 metros até o ponto 
183 LAT. S20°46'01"; LONG. W49°18'09" (N 7702722.743, E 676697.287), toma azimute de 239°37'42" e 
distância de 868,74 metros até o ponto 184 LAT. S20°46'15"; LONG. W49°18'35" (N 7702283.503, E 
675947.769), toma azimute de 222º23’54” e distância de 38,41 metros até o ponto 184A LAT. S20°46'16"; LONG. 
W49°18'36" (N 7702255.136, E 675921.868), toma azimute de 182º16’38” e distância de 118,00 metros até o 
ponto 185 LAT. S20°46'20"; LONG. W49°18'36" (N 7702137.224, E 675917.179), toma azimute de 217°08'36" e  

distância de 328,30 metros até o ponto 186 LAT. S20°46'29"; LONG. W49°18'43" (N 7701875.526, E 
675718.947), toma azimute 153°24'24" e distância de 572,54 metros até o ponto 187 LAT. S20°46'45"; LONG. 
W49°18'34" (N 7701363.560, E 675975.247), toma azimute de 153°44'08" e distância de 1.327,10 metros até o 
ponto 1 LAT. S020°47'24"; LONG. W049°18'13" (N 7700173.472, E 676562.508), ponto inicial desta descrição, 
encerrando uma área 241.934.787,30 metros quadrados. 
 

ÁREA “2” 
 
Tem início no ponto 188 LAT. S020°41'58"; LONG. W049°21'09" (N 7710231.956, E 671584.282); daí segue no 
azimute 101°46'18" e distância de 364,41 metros até o ponto 189 LAT. S020°42'01"; LONG. W049°20'57" (N 
7710157.612, E 671941.031); daí segue no azimute 159°07'40" e distância de 642,45 metros até o ponto 190 LAT. 
S020°42'20"; LONG. W049°20'48" (N 7709557.320, E 672169.927); daí segue no azimute 076°36'27" e distância 
de 102,81 metros até o ponto 191 LAT. S020°42'19"; LONG. W049°20'45" (N 7709581.132, E 672269.939); daí 
segue no azimute 171°23'22" e distância de 769,13 metros até o ponto 192 LAT. S020°42'44"; LONG. 
W049°20'41" (N 7708820.673, E 672385.090); daí segue no azimute 266°40'33" e distância de 537,62 metros até o 
ponto 193 LAT. S020°42'45"; LONG. W049°20'59" (N 7708789.498, E 671848.370); daí segue no azimute 
359°37'23" e distância de 142,39 metros até o ponto 194 LAT. S020°42'41"; LONG. W049º20’59” (N 
7708931.887, E 671847.433); daí segue no azimute 267°03'52" e distância 73,16 metros até o ponto 195 LAT. 
S020°42'41"; LONG. W049°21'02" (N 7708928.140, E 671774.365); daí segue no azimute 358°47'38" e distância 
de 267,04 metros até o ponto 196 LAT. S020°42'32"; LONG. W049°21'02" (N 7709195.120, E 671768.744); daí 
segue no azimute 087°42'34" e distância de 70,31 metros até o ponto 197 LAT. S020°42'32"; LONG. 
W049°21'00" (N 7709197.930, E 671839.002); daí segue no azimute 346°09'41" e distância de 1.064,94 metros até 
o ponto 188 LAT. S020°41'58"; LONG. W049°21'09" (N 7710231.956, E 671584.282), ponto inicial desta 
descrição, encerrando uma área de 643.781,58 metros quadrados.  
 

ÁREA “3” 
 
Tem inicio no ponto 198 LAT. S020°43'17"; LONG. W049°21'46" (N 7707838.591, E 670479.822); daí segue no 
azimute 087°46'46" e distância de 759,45 metros até o ponto 199 LAT. S020°43'15"; LONG. W049°21'20" (N 
7707868.018, E 671238.697); daí segue no azimute 175°22'18" e distância de 464,73 metros até o ponto 200 LAT. 
S020°43'30"; LONG. W049°21'19" (N 7707404.808, E 671276.195); daí segue no azimute 235°47'55" e distância 
de 102,95 metros até o ponto 201 LAT. S020°43'32"; LONG. W049°21'21" (N 7707346.938, E 671191.046); daí 
segue no azimute 275°28'36" e distância de 267,74 metros até o ponto 202 LAT. S020°43'32"; LONG. 
W049°21'31" (N 7707372.491, E 670924.526); daí segue no azimute 316°20'44" e distância de 644,21 metros até o 
ponto 198 LAT. S020°43'17"; LONG. W049°21'46" (N 7707838.591, E 670479.822); ponto inicial desta 
descrição, encerrando uma área de 274.253,10 metros quadrados. 
 

ÁREA “4” 
 
Tem inicio no ponto 203 LAT. S020°43'14"; LONG. W049°20'18" (N 7707896.660, E 673026.093); daí segue no 
azimute 066°45'58" e distância de 1.104,39 metros até o ponto 204 LAT. S020°42'59"; LONG. W049°19'43" (N 
7708332.325, E 674040.917); daí segue no azimute 150°45'04" e distância de 247,68 metros até o ponto 205 LAT. 
S020°43'06"; LONG. W049°19'39" (N 7708116.221, E 674161.935); daí segue no azimute 247°41'10" e distância 
de 1.220,31 metros até o ponto 206 LAT. S020°43'22"; LONG. W049°20'18" (N 7707652.895, E 673033.009); 
daí segue no azimute 358°22'30" e distância de 243,86 metros até o ponto 203 LAT. S020°43'14"; LONG.  

W049°20'18" (N 7707896.660, E 673026.093), ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 275.213,90  
metros quadrados. 
 

ÁREA “5” 
 
Tem inicio no ponto 207 LAT. S020°42'27"; LONG. W049°20'20" (N 7709334.791, E 672994.016); daí segue no 
azimute 093°07'51" e distância de 247,59 metros até o ponto 208 LAT. S020°42'27"; LONG. W049°20'11" (N 
7709321.269, E 673241.232); daí segue no azimute 093°07'51" e distância de 476,32 metros até o ponto 209 LAT. 
S020°42'28"; LONG. W049°19'55" (N 7709295.255, E 673716.844); daí segue no azimute 183°36'30" e distância 
de 356,39 metros até o ponto 210 LAT. S020°42'40"; LONG. W049°19'56" (N 7708939.569, E 673694.415); daí 
segue no azimute 282°46'06" e distância de 189,61 metros até o ponto 211 LAT. S020°42'38"; LONG. 
W049°20'02" (N 7708981.475, E 673509.490), daí segue no azimute 269°47'02" e distância de 510,12 metros até o 
ponto 212 LAT. S020°42'39"; LONG. W049°20'20" (N 7708979.552, E 672999.370), daí segue azimute 
359°08'11" e distância de 355,28 metros até o ponto 207 LAT. S020°42'27"; LONG. W049°20'20" (N 
7709334.791, E 672994.016), ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 241.473,38 metros quadrados. 
 

ÁREA “6” 
 
Tem inicio no ponto 213 LAT. S020°42'09"; LONG. W049°20'20" (N 7709886.962, E 672986.832); daí segue no 
azimute 091°18'05" e distância de 1.031,82 metros até o ponto 214 LAT. S020°42'10"; LONG. W049°19'45" (N 
7709863.527, E 674018.386); daí segue no azimute 073°57'08" e distância de 302,13 metros até o ponto 215 LAT. 
S020°42'07"; LONG. W049°19'35" (N 7709947.048, E 674308.744); daí segue no azimute 184°52'59" e distância 
de 188,60 metros até o ponto 216 LAT. S020°42'13"; LONG. W049°19'35" (N 7709759.128, E 674292.690); daí 
segue no azimute 266°52'40" e distância de 112,75 metros até o ponto 217 LAT. S020°42'13"; LONG. 
W049°19'39" (N 7709752.987, E 674180.102); daí segue no azimute 178°41'53" e distância de 90,09 metros até o 
ponto 218 LAT. S020°42'16"; LONG. W049°19'39" (N 7709662.917, E 674182.149); daí segue no azimute 
271°55'50" e distância de 546,87 metros até o ponto 219 LAT. S020°42'16"; LONG. W049°19'58" (N 
7709681.341, E 673635.589), daí segue no azimute 187°25'53" e distância de 162,45 metros até o ponto 220 LAT. 
S020°42'21"; LONG. W049°19'58" (N 7709520.251, E 673614.577); daí segue no azimute 272°35'04" e distância 
de 621,22 metros até o ponto 221 LAT. S020°42'20"; LONG. W049°20'20" (N 7709548.263, E 672993.988); daí 
segue no azimute 358°47'22" e distância de 338,77 metros até o ponto 213 LAT. S020°42'09"; LONG. 
W049°20'20" (N 7709886.962, E 672986.832), ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 351.678,25 
metros quadrados. 
 

ÁREA “7” 
 
Tem inicio no ponto 222 LAT. S020°41'42"; LONG. W049°19'51" (N 7710698.721, E 673838.246); daí segue no 
azimute 094°23'55" e distância de 53,38 metros até o ponto 223 LAT. S020°41'43"; LONG. W049°19'49" (N 
7710694.627, E 673891.469), daí segue no azimute 143°12'05" e distância de 440,27 metros até o ponto 224 LAT. 
S020°41'54"; LONG. W049°19'40" (N 7710342.079, E 674155.194); daí segue no azimute 156°32'52" e distância 
de 294,04 metros até o ponto 225 LAT. S020°42'03"; LONG. W049°19'36" (N 7710072.326, E 674272.219); daí 
segue no azimute 185°17'24" e distância de 111,01 metros até o ponto 226 LAT. S020°42'06"; LONG. 
W049°19'36" (N 7709961.786, E 674261.984); daí segue no azimute 266°32'11" e distância de 779,30 metros até o 
ponto 227 LAT. S020°42'08"; LONG. W049°20'03" (N 7709914.704, E 673484.107); daí segue no azimute 
011°25'53" e distância de 354,29 metros até o ponto 228 LAT. S020°41'57"; LONG. W049°20'01" (N 
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7710261.963, E 673554.325); daí segue no azimute 019°13'23" e distância de 128,69 metros até o ponto 229 LAT. 
S020°41'53"; LONG. W049°19'59" (N 7710383.477, E 673596.695); daí segue no azimute 058°14'26" e distância 
de 202,23 metros até o ponto 230 LAT. S020°41'49"; LONG. W049°19'53" (N 7710489.923, E 673768.647); daí 
segue no azimute 018°26'06" e distância de 220,09 metros até o ponto 222 LAT. S020°41'42"; LONG. 
W049°19'51" (N 7710698.721, E 673838.246); ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 382.225,33 
metros quadrados. 
 

ÁREA “8” 
 
Tem inicio no ponto 231 LAT. S020°41'04"; LONG. W049°20'46" (N 7711906.467, E 672277.732); daí segue no 
azimute 106°32'43" e distância de 656,15 metros até o ponto 232 LAT. S020°41'10"; LONG. W049°20'24" (N 
7711719.613, E 672906.716); daí segue no azimute 178°01'30" e distância de 290,59 metros até o ponto 233 LAT. 
S020°41'19"; LONG. W049°20'23" (N 7711429.193, E 672916.730); daí segue no azimute 285°59'10" e distância 
de 713,99 metros até o ponto 234 LAT. S020°41'13"; LONG. W049°20'47" (N 7711625.830, E 672230.352); daí 
segue no azimute 008°58'21" e distância de 70,11 metros até o ponto 235 LAT. S020°41'11"; LONG. 
W049°20'47" (N 7711695.078, E 672241.286); daí segue no azimute 282°31'44" e distância de 50,40 metros até o 
ponto 236 LAT. S020°41'10"; LONG. W049°20'48" (N 7711706.012, E 672192.084); daí segue no azimute 
014°37'15" e distância de 43,32 metros até o ponto 237 LAT. S020°41'09"; LONG. W049°20'48" (N 
7711747.925, E 672203.017); daí segue no azimute 098°25'37" e distância de 49,74 metros até o ponto 238 LAT. 
S020°41'09"; LONG. W049°20'46" (N 7711740.636, E 672252.220); daí segue no azimute 008°44'46" e distância 
de 167,78 metros até o ponto 231 LAT. S020°41'04"; LONG. W049°20'46" (N 7711906.467, E 672277.732), 
ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 193.401,41 metros quadrados.  
 

ÁREA “9” 
 
Tem inicio no ponto 239 LAT. S020°41'33"; LONG. W049°18'09" (N 7710961.270, E 676809.716); daí segue no 
azimute 093°02'34" e distância de 194,40 metros até o ponto 240 LAT. S020°41'33"; LONG. W049°18'02" (N 
7710950.952, E 677003.838); daí segue no azimute 174°12'26" e distância de 178,91 metros até o ponto 241 LAT. 
S020°41'39"; LONG. W049°18'01" (N 7710772.952, E 677021.896); daí segue no azimute 276°28'45" e distância 
de 205,75 metros até o ponto 242 LAT. S020°41'38"; LONG. W049°18'08" (N 7710796.170, E 676817.455); daí 
segue no azimute 357°18'59" e distância de 165,28 metros até o ponto 239 LAT. S020°41'33"; LONG. 
W049°18'09" (N 7710961.270, E 676809.716); ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 33.970,39 
metros quadrados. 
 

ÁREA “10” 
 
Tem inicio no ponto 243 LAT. S020°41'08"; LONG. W049°17'53" (N 7711707.819, E 677267.174); daí segue no 
azimute 090°06'25" e distância de 70,38 metros até o ponto 244 LAT. S020°41'08"; LONG. W049°17'51" (N 
7711707.688, E 677337.551); daí segue no azimute 176°38'48" e distância de 738,80 metros até o ponto 245 LAT. 
S020°41'32"; LONG. W049°17'49" (N 7710970.154, E 677380.767); daí segue no azimute 079°51'15" e distância 
de 30,24 metros até o ponto 246 LAT. S020°41'32"; LONG. W049°17'48" (N 7710975.480, E 677410.529); daí 
segue no azimute 175°36'22" e distância de 1076,48 metros até o ponto 247 LAT. S020°42'07"; LONG. 
W049°17'45" (N 7709902.160, E 677493.004); daí segue no azimute 255°41'37" e distância de 205,32 metros até o 
ponto 248 LAT. S020°42'09"; LONG. W049°17'51" (N 7709851.424, E 677294.055); daí segue no azimute 
354°58'14" e distância de 1.112,24 metros até o ponto 249 LAT. S020°41'33"; LONG. W049°17'55" (N  

7710959.382, E 677196.547); daí segue no azimute 268°09'49" e distância de 73,74 metros até o ponto 250 LAT. 
S020°41'33"; LONG. W049°17'58" (N 7710957.019, E 677122.844); daí segue no azimute 357°05'12" e distância 
de 362,15 metros até o ponto 251 LAT. S020°41'21"; LONG. W049°17'59" (N 7711318.705, E 677104.438); daí 
segue no azimute 087°04'30" e distância de 181,45 metros até o ponto 252 LAT. S020°41'21"; LONG. 
W049°17'52" (N 7711327.964, E 677285.656); daí segue no azimute 357°12'52" e distância de 380,30 metros até o 
ponto 243 LAT. S020°41'08"; LONG. W049°17'53" (N 7711707.819, E 677267.174), ponto inicial desta 
descrição encerrando uma área de 348.368,83 metros quadrados. 
 

ÁREA “11” 
 
Tem inicio no ponto 253 LAT. S020°42'13"; LONG. W049°17'50" (N 7709736.907, E 677327.162); daí segue no 
azimute 075°45'08" e distância de 219,60 metros até o ponto 254 LAT. S020°42'11"; LONG. W049°17'43" (N 
7709790.955, E 677540.011); daí segue no azimute 171°53'54" e distância de 142,89 metros até o ponto 255 LAT. 
S020°42'15"; LONG. W049°17'42" (N 7709649.491, E 677560.148); daí segue no azimute 086°31'54" e distância 
de 332,93 metros até o ponto 256 LAT. S020°42'15"; LONG. W049°17'31" (N 7709669.631, E 677892.466); daí 
segue no azimute 174°52'48" e distância de 422,56 metros até o ponto 257 LAT. S020°42'28"; LONG. 
W049°17'29" (N 7709248.757, E 677930.176); daí segue no azimute 266°09'46" e distância de 110,69 metros até o 
ponto 258 LAT. S020°42'28"; LONG. W049°17'33" (N 7709241.350, E 677819.739); daí segue no azimute 
166°43'44" e distância de 111,29 metros até o ponto 259 LAT. S020°42'32"; LONG. W049°17'32" (N 
7709133.029, E 677845.287); daí segue no azimute 089°04'20" e distância de 165,66 metros até o ponto 260 LAT. 
S020°42'32"; LONG. W049°17'26" (N 7709135.712, E 678010.925), daí segue no azimute 173°42'49" e distância 
de 152,76 metros até o ponto 261 LAT. S020°42'37"; LONG. W049°17'26" (N 7708983.874, E 678027.651); daí 
segue no azimute 285°45'09" e distância de 150,08 metros até o ponto 262 LAT. S020°42'35"; LONG. 
W049°17'31" (N 7709024.618, E 677883.207); daí segue no azimute 191°50'55" e distância de 50,94 metros até o 
ponto 263 LAT. S020°42'37"; LONG. W049°17'31" (N 7708974.766, E 677872.749); daí segue no azimute 
272°22'09" e distância de 392,39 metros até o ponto 264 LAT. S020°42'37"; LONG. W049°17'45" (N 
7708990.986, E 677480.694); daí segue no azimute 000°23'30" e distância de 354,36 metros até o ponto 265 LAT. 
S020°42'25"; LONG. W049°17'45" (N 7709345.335, E 677483.115); daí segue no azimutes de 083°34'45" e 
distância de 90,84 metros até o ponto 266 LAT. S020°42'25"; LONG. W049°17'42" (N 7709355.494, E 
677573.382);daí segue no azimute 354°48'52" e distância de 113,24 metros até o ponto 267 LAT. S020°42'21"; 
LONG. W049°17'42" (N 7709468.272, E 677563.147); daí segue no azimute 267°32'27" e distância de 198,52 
metros até o ponto 268 LAT. S020°42'22"; LONG. W049°17'49" (N 7709459.754, E 677364.810); daí segue no 
azimute 358°01'10" e distância de 27,69 metros até o ponto 269 LAT. S020°42'21"; LONG. W049°17'49" (N 
7709487.428, E 677363.854); daí segue no azimute 263°45'36" e distância de 480,61 metros até o ponto 270 LAT. 
S020°42'22"; LONG. W049°18'05" (N 7709435.188, E 676886.093); daí segue no azimute 357°25'03" e distância 
de 320,38 metros até o ponto 271 LAT. S020°42'12"; LONG. W049°18'06" (N 7709755.239, E 676871.657); daí 
segue no azimute 101°20'23" e distância de 136,68 metros até o ponto 272 LAT. S020°42'13"; LONG. 
W049°18'01" (N 7709728.365, E 677005.666); daí segue no azimute 352°52'43" e distância de 76,81 metros até o 
ponto 273 LAT. S020°42'10"; LONG. W049°18'02" (N 7709804.584, E 676996.143); daí segue no azimute 
101°33'18" e distância de 337,87 metros até o ponto 253 LAT. S020°42'13"; LONG. W049°17'50" (N 
7709736.907, E 677327.162); ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 474.277,00 metros quadrados. 
 

ÁREA “12” 
  

Tem inicio no ponto 274 LAT. S020°43'15"; LONG. W049°18'34" (N 7707843.761, E 676044.510); daí segue no 
azimute 067°03'04" e distância de 257,47 metros até o ponto 275 LAT. S020°43'11"; LONG. W049°18'26" (N 
7707944.150, E 676281.598); daí segue no azimute 165°57'50" e distância de 247,74 metros até o ponto 276 LAT. 
S020°43'19"; LONG. W049°18'24" (N 7707703.802, E 676341.685); daí segue no azimute 248°45'11" e distância 
de 114,02 metros até o ponto 277 LAT. S020°43'20"; LONG. W049°18'27" (N 7707662.482, E 676235.414); daí 
segue no azimute 263°31'01" e distância de 142,08 metros até o ponto 278 LAT. S020°43'21"; LONG. 
W049°18'32" (N 7707646.440, E 676094.241); daí segue no azimute 345°51'15" e distância de 203,49 metros até o 
ponto 274 LAT. S020°43'15"; LONG. W049°18'34" (N 7707843.761, E 676044.510), ponto inicial desta 
descrição, encerrando uma área de 59.411,32 metros quadrados. 
 

ÁREA “13” 
 
Tem início no ponto 279 LAT. S020°43'45"; LONG. W049°19'13" (N 7706917.544, E 674898.412), daí segue no 
azimute 089°38'38" e distância de 310,55 metros até o ponto 280 LAT. S020°43'45"; LONG. W049°19'02" (N 
7706919.474, E 675208.953), daí segue no azimute 005°52'24" e distância de 115,29 metros até o ponto 281 LAT. 
S020°43'41"; LONG. W049°19'02" (N 7707034.154, E 675220.750), daí segue no azimute 096°38'43" e distância 
de 724,70 metros até o ponto 282 LAT. S020°43'44"; LONG. W049°18'37" (N 7706950.289, E 675940.585), daí 
segue no azimute 217°24'54" e distância de 805,46 metros até o ponto 283 LAT. S020°44'05"; LONG. 
W049°18'54" (N 7706310.550, E 675451.202), daí segue no azimute 277°52'17" e distância de 238,36 metros até o 
ponto 284 LAT. S020°44'04"; LONG. W049°19'02" (N 7706343.195, E 675215.083), daí segue no azimute 
265°59'01" e distância 283,68 metros até o ponto 285 LAT. S020°44'04"; LONG. W049°19'12" (N 7706323.325, 
E 674932.103), daí segue no azimute 358°08'13" e distância de 123,61 metros até o ponto 286 LAT. S020°44'00"; 
LONG. W049°19'12" (N 7706446.867, E 674928.084), daí segue no azimute 082°11'57" e distância de 76,15 
metros até o ponto 287 LAT. S020°44'00"; LONG. W049°19'09" (N 7706457.202, E 675003.527), daí segue no 
azimute 359°18'56" e distância de 360,34 metros até o ponto 288 LAT. S020°43'48"; LONG. W049°19'10" (N 
7706817.517, E 674999.222), daí segue no azimute 269°55'32" e distância de 98,99 metros até o ponto 289 LAT. 
S020°43'48"; LONG. W049°19'13" (N 7706817.388, E 674900.235), daí segue no azimute 358°57'24" e distância 
de 100,17 metros até o ponto 279 LAT. S020°43'45"; LONG. W049°19'13" (N 7706917.544, E 674898.412), 
ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 478.303,09 metros quadrados. 
 

ÁREA “14” 
 
Tem início no ponto 290 LAT. S020°44'36"; LONG. W049°18'28" (N 7705339.694, E 676184.342), daí segue no 
azimute 114°32'36" e distância de 274,57 metros até o ponto 291 LAT. S020°44'40"; LONG. W049°18'19" (N 
7705225.644, E 676434.099), daí segue no azimute 189°15'37" e distância de 174,06 metros até o ponto 292 LAT. 
S020°44'45"; LONG. W049°18'20" (N 7705053.854, E 676406.090), daí segue no azimute 273°49'41" e distância 
de 332,53 metros até o ponto 293 LAT. S020°44'44"; LONG. W049°18'32" (N 7705076.054, E 676074.302), daí 
segue no azimute 005°29'33 e distância de 208,43 metros até o ponto 294 LAT. S020°44'38"; LONG. 
W049°18'31" (N 7705283.530, E 676094.253), daí segue no azimute 058°03'34" e distância de 106,16 metros até o 
ponto 290 LAT. S020°44'36"; LONG. W049°18'28" (N 7705339.694, E 676184.342), ponto inicial desta 
descrição, encerrando uma área de 76.793,35 metros quadrados. 
 

ÁREA “15” 
 

 

Tem início no ponto 295 LAT. S020°49'43"; LONG. W049°17'22" (N 7695889.598, E 678005.335), daí segue no 
azimute 121°27'38" e distância de 212,19 metros até o ponto 296 LAT. S020°49'46"; LONG. W049°17'15" (N 
7695778.854, E 678186.332), daí segue no azimute 236°14'03" e distância de 1.343,12 metros até o ponto 297 
LAT. S020°50'11"; LONG. W049°17'54" (N 7695032.344, E 677069.772), daí segue no azimute 321°10'47" e 
distancia 138,00 metros até o ponto 298 LAT. S020°50'07"; LONG. W049°17'57" (N 7695139.860, E 
676983.264), daí segue no azimute 053°44'17" e distância de 1.267,57 metros até o ponto 295 LAT. S020°49'43"; 
LONG. W049°17'22" (N 7695889.598, E 678005.335), ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 
216.758,28 metros quadrados. 
 

ÁREA “16” 
 
Tem início no ponto 299 LAT. S020°51'05"; LONG. W049°18'00" (N 7693356.687, E 676860.378), daí segue no 
azimute 062°47'30" e distância de 536,40 metros até o ponto 300 LAT. S020°50'57"; LONG. W049°17'44" (N 
7693601.944, E 677337.428), daí segue no azimute 160°37'27" e distância de 1.190,74 metros até o ponto 301 
LAT. S020°51'34"; LONG. W049°17'30" (N 7692478.643, E 677732.469), daí segue no azimute 074°34'01" e 
distância de 255,52 metros até o ponto 302 LAT. S020°51'31"; LONG. W049°17'21" (N 7692546.639, E 
677978.773), daí segue no azimute 097°55'09" e distância de 165,10 metros até o ponto 303 LAT. S020°51'32"; 
LONG. W049°17'16" (N 7692523.892, E 678142.303), daí segue no azimute 177°21'08" e distância de 211,11 
metros até o ponto 304 LAT. S020°51'39"; LONG. W049°17'15" (N 7692313.006, E 678152.055), daí segue no 
azimute 177°52'04" e distância de 339,22 metros até o ponto 305 LAT. S020°51'50"; LONG. W049°17'15" (N 
7691974.021, E 678164.675), daí segue no azimute 177°52'04" e distância de 487,25 metros até o ponto 306 LAT. 
S020°52'06"; LONG. W049°17'14" (N 7691487.112, E 678182.802), daí segue no azimute 269°20'21" e distância 
de 457,95 metros até o ponto 307 LAT. S020°52'06"; LONG. W049°17'30" (N 7691481.830, E 677724.884), daí 
segue no azimute 343°16'34" e distância de 269,98 metros até o ponto 308 LAT. S020°51'58"; LONG. 
W049°17'33" (N 7691740.388, E 677647.195), daí segue no azimute 338°25'44" e distância de 286,52 metros até o 
ponto 309 LAT. S020°51'49"; LONG. W049°17'36" (N 7692006.837, E 677541.856), daí segue no azimute 
248°44'05" e distância de 81,81 metros até o ponto 310 LAT. S020°51'50"; LONG. W049°17'39" (N 
7691977.166, E 677465.618), daí segue no azimute 334°12'58" e distância de 368,25 metros até o ponto 311 LAT. 
S020°51'39"; LONG. W049°17'45" (N 7692308.750, E 677305.440), daí segue no azimute 334°12'58" e distância 
de 396,34 metros até o ponto 312 LAT. S020°51'28"; LONG. W049°17'51" (N 7692665.630, E 677133.042), daí 
segue no azimute 338°28'04" e distância de 742,90 metros até o ponto 299 LAT. S020°51'05"; LONG. 
W049°18'00" (N 7693356.687, E 676860.378), ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 1.229.081,37 
metros quadrados. 
 

ÁREA “17” 
 
Tem início no ponto 313 LAT. S020°52'47"; LONG. W049°18'45" (N 7690246.603, E 675528.648), daí segue no 
azimute 155°51'16" e distância de 318,27 metros até o ponto 314 LAT. S020°52'56"; LONG. W049°18'41" (N 
7689956.183, E 675658.836), daí segue no azimute 229°58'11" e distância de 288,76 metros até o ponto 315 LAT. 
S020°53'02"; LONG. W049°18'48" (N 7689770.452, E 675437.727), daí segue no azimute 319°54'59" e distância 
de 350,67 metros até o ponto 316 LAT. S020°52'54" ; LONG. W049°18'56" (N 7690038.754, E 675211.925, daí 
segue no azimute 056°43'30" e distância de 378,83 metros até o ponto 313 LAT. S020°52'47"; LONG. 
W049°18'45" (N 7690246.603, E 675528.648), ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 110.152,22 
metros quadrados. 
  

ÁREA “18” 
 
Tem início no ponto 317 LAT. S020°52'34"; LONG. W049°19'37" (N 7690651.784, E 674043.810), daí segue no 
azimute 109°31'15" e distância de 122,37 metros até o ponto 318 LAT. S020°52'35"; LONG. W049°19'33" (N 
7690610.895, E 674159.145), daí segue no azimute 180°17'10" e distância de 252,26 metros até o ponto 319 LAT. 
S020°52'44"; LONG. W049°19'33" (N 7690358.637, E 674157.886), daí segue no azimute 296°19'42" e distância 
de 71,59 metros até o ponto 320 LAT. S020°52'43"; LONG. W049°19'35" (N 7690390.387, E 674093.724), daí 
segue no azimute 206°27'03" e distância de 148,50 metros até o ponto 321 LAT. S020°52'47"; LONG. 
W049°19'37" (N 7690257.434, E 674027.578), daí segue no azimute 237°22'34" e distância de 33,68 metros até o 
ponto 322 LAT. S020°52'48"; LONG. W049°19'38" (N 7690239.275, E 673999.210), daí segue no azimute 
307°42'39" e distância de 144,72 metros até o ponto 323 LAT. S020°52'45"; LONG. W049°19'42" (N 
7690327.794, E 673884.724), daí segue no azimute 026°09'07" e distância de 360,94 metros até o ponto 317 LAT. 
S020°52'34"; LONG. W049°19'37" (N 7690651.784, E 674043.810), ponto inicial desta descrição, encerrando 
uma área de 65.162,81 metros quadrados. 
 

ÁREA “19” 
 
Tem início no ponto 324 LAT. S020°53'05"; LONG. W049°19'39" (N 7689717.695, E 673974.538), daí segue no 
azimute 085°13'51" e distância de 698,30 metros até o ponto 325 LAT. S020°53'02"; LONG. W049°19'15" (N 
7689775.754, E 674670.424), daí segue no azimute 142°17'07" e distância de 265,57 metros até o ponto 326 LAT. 
S020°53'09"; LONG. W049°19'09" (N 7689565.674, E 674832.879), daí segue no azimute 265°11'31" e distância 
de 971,41 metros até o ponto 327 LAT. S020°53'12"; LONG. W049°19'43" (N 7689484.252, E 673864.883), daí 
segue no azimute 352°34'07" e distância de 81,94 metros até o ponto 328 LAT. S020°53'10"; LONG. 
W049°19'43" (N 7689565.500, E 673854.286), daí segue no azimute 085°24'00" e distância de 125,18 metros até o 
ponto 329 LAT. S020°53'09"; LONG. W049°19'39" (N 7689575.539, E 673979.061), daí segue no azimute 
358°10'39" e distância de 142,23 metros até o ponto 324 LAT. S020°53'05"; LONG. W049°19'39" (N 
7689717.695, E 673974.538), ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 183.133,47 metros quadrados. 
 

ÁREA “20” 
 
Tem início no ponto 330 LAT. S020°53'49"; LONG. W049°20'36" (N 7688377.686, E 672304.719), daí segue no 
azimute 159°33'25" e distância de 124,65 metros até o ponto 331 LAT. S020°53'53"; LONG. W049°20'35" (N 
7688260.885, E 672348.257), daí segue no azimute 159°33'25" e distância de 457,20 metros até o ponto 332 LAT. 
S020°54'06"; LONG. W049°20'29" (N 7687832.478, E 672507.947), daí segue no azimute 240°39'36" e distância 
de 231,85 metros até o ponto 333 LAT. S020°54'10"; LONG. W049°20'36" (N 7687718.875, E 672305.841), daí 
segue no azimute 321°10'03" e distância de 250,96 metros até o ponto 334 LAT. S020°54'04"; LONG. 
W049°20'41" (N 7687914.372, E 672148.475), daí segue no azimute 323°14'25" e distância de 236,66 metros até o 
ponto 335 LAT. S020°53'58"; LONG. W049°20'46" (N 7688103.970, E 672006.845), daí segue no azimute 
047°25'12" e distância de 404,54 metros até o ponto 330 LAT. S020°53'49"; LONG. W049°20'36" (N 
7688377.686, E 672304.719), ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 165.987,47 metros quadrados. 
 

ÁREA “21” 
 
Tem início no ponto 336 LAT. S020°55'11"; LONG. W049°21'29" (N 7685870.498, E 670740.952), daí segue no 
azimute 319°43'22" e distância de 72,86 metros até o ponto 337 LAT. S020°55'09"; LONG. W049°21'31" (N  

7685926.082, E 670693.851), daí segue no azimute 335°57'56" e distância de 83,55 metros até o ponto 338 LAT. 
S020°55'07"; LONG. W049°21'32" (N 7686002.387, E 670659.823), daí segue no azimute 347°32'48" e distância 
de 102,32 metros até o ponto 339 LAT. S020°55'03"; LONG. W049°21'33" (N 7686102.295, E 670637.759), daí 
segue no azimute 351°12'34" e distância de 84,98 metros até o ponto 340 LAT. S020°55'01"; LONG. 
W049°21'34" (N 7686186.275, E 670624.772), daí segue no azimute 339°36'49" e distância de 132,03 metros até o 
ponto 341 LAT. S020°54'57"; LONG. W049°21'35" (N 7686310.040, E 670578.778), daí segue no azimute 
329°58'54" e distância de 147,02 metros até o ponto 342 LAT. S020°54'52"; LONG. W049°21'38" (N 
7686437.336, E 670505.229), daí segue no azimute 343°09'20" e distância de 89,85 metros até o ponto 343 LAT. 
S020°54'50"; LONG. W049°21'39" (N 7686523.328, E 670479.194), daí segue no azimute 037°30'43" e distância 
de 134,39 metros até o ponto 344 LAT. S020°54'46"; LONG. W049°21'36" (N 7686629.926, E 670561.025), daí 
segue no azimute 040°23'49" e distância de 142,42 metros até o ponto 345 LAT. S020°54'43"; LONG. 
W049°21'33" (N 7686738.386, E 670653.322), daí segue no azimute 038°38'40" e distância de 279,37 metros até o 
ponto 346 LAT. S020°54'35"; LONG. W049°21'27" (N 7686956.584, E 670827.784), daí segue no azimute 
138°02'00" e distância de 321,14 metros até o ponto 347 LAT. S020°54'43"; LONG. W049°21'19" (N 
7686717.806, E 671042.529), daí segue no azimute 038°03'08" e distância de 722,26 metros até o ponto 348 LAT. 
S020°54'24"; LONG. W049°21'04" (N 7687286.551, E 671487.718), daí segue no azimute 061°11'21" e distância 
de 45,29 metros até o ponto 349 LAT. S020°54'24"; LONG. W049°21'03" (N 7687308.380, E 671527.406), daí 
segue no azimute 083°01'54" e distância de 59,97 metros até o ponto 350 LAT. S020°54'23"; LONG. 
W049°21'01" (N 7687315.656, E 671586.937), daí segue no azimute 121°13'06" e distância de 97,28 metros até o 
ponto 351 LAT. S020°54'25"; LONG. W049°20'58" (N 7687265.234, E 671670.132), daí segue no azimute 
121°13'06" e distância de 132,44 metros até o ponto 352 LAT. S020°54'27"; LONG. W049°20'54" (N 
7687196.593, E 671783.391), daí segue no azimute 218°10'15" e distância de 1.686,77 metros até o ponto 336 
LAT. S020°55'11"; LONG. W049°21'29" (N 7685870.498, E 670740.952), ponto inicial desta descrição, 
encerrando uma área de 655.885,04 metros quadrados. 
 

ÁREA “22” 
 
Tem início no ponto 353 LAT. S020°54'30"; LONG. W049°22'48" (N 7687159.969, E 668472.384), daí segue no 
azimute 100°13'20" e distância de 108,76 metros até o ponto 354 LAT. S020°54'30"; LONG. W049°22'45" (N 
7687140.668, E 668579.420), daí segue no azimute 186°20'25" e distância de 525,27 metros até o ponto 355 LAT. 
S020°54'47"; LONG. W049°22'47" (N 7686618.610, E 668521.414), daí segue no azimute 109°39'14" e distância 
de 55,63 metros até o ponto 356 LAT. S020°54'48"; LONG. W049°22'45" (N 7686599.898, E 668573.806), daí 
segue no azimute 185°15'01" e distância de 347,63 metros até o ponto 357 LAT. S020°54'59"; LONG. 
W049°22'46" (N 7686253.731, E 668541.996), daí segue no azimute 310°36'05" e distância de 51,75 metros até o 
ponto 358 LAT. S020°54'58"; LONG. W049°22'47" (N 7686287.412, E 668502.702), daí segue no azimute 
347°28'16" e distância de 103,51 metros até o ponto 359 LAT. S020°54'55"; LONG. W049°22'48" (N 
7686388.455, E 668480.248), daí segue no azimute 289°10'44" e distância de 91,13 metros até o ponto 360 LAT. 
S020°54'54"; LONG. W049°22'51" (N 7686418.394, E 668394.174), daí segue no azimute 006°01'14" e distância 
de 745,69 metros até o ponto 353 LAT. S020°54'30"; LONG. W049°22'48" (N 7687159.969, E 668472.384), 
ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 99.222,11 metros quadrados. 
 

ÁREA “23” 
 
Tem início no ponto 361 LAT. S020°53'42"; LONG. W049°23'41" (N 7688652.265, E 666962.292), daí segue no 
azimute 082°31'35" e distância de 228,13 metros até o ponto 362 LAT. S020°53'41"; LONG. W049°23'33" (N 

 

7688681.938, E 667188.480), daí segue no azimute 186°39'28" e distância de 428,11 metros até o ponto 363 LAT. 
S020°53'54"; LONG. W049°23'35" (N 7688256.716, E 667138.847), daí segue no azimute 087°45'06" e distância 
de 216,60 metros até o ponto 364 LAT. S020°53'54"; LONG. W049°23'27" (N 7688265.214, E 667355.276), daí 
segue no azimute 188°04'29" e distância de 465,37 metros até o ponto 365 LAT. S020°54'09"; LONG. 
W049°23'30" (N 7687804.460, E 667289.909), daí segue no azimute 092°48'56" e distância de 152,74 metros até o 
ponto 366 LAT. S020°54'09"; LONG. W049°23'24" (N 7687796.958, E 667442.464), daí segue no azimute 
182°17'01" e distância de 844,78 metros até o ponto 367 LAT. S020°54'37"; LONG. W049°23'25" (N 
7686952.850, E 667408.801), daí segue no azimute 286°19'29" e distância de 395,35 metros até o ponto 368 LAT. 
S020°54'33"; LONG. W049°23'38" (N 7687063.975, E 667029.388), daí segue no azimute 351°43'07" e distância 
de 899,92 metros até o ponto 369 LAT. S020°54'04"; LONG. W049°23'43" (N 7687954.514, E 666899.769), daí 
segue no azimute 005°07'13" e distância de 700,55 metros até o ponto 361 LAT. S020°53'42"; LONG. 
W049°23'41" (N 7688652.265, E 666962.292), ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 631.240,71 
metros quadrados. 
 

ÁREA “24” 
 
Tem início no ponto 370 LAT. S020°55'22"; LONG. W049°21'38" (N 7685536.268, E 670480.737), daí segue no 
azimute 037°54'09" e distância de 423,58 metros até o ponto 371 LAT. S020°55'11"; LONG. W049°21'29" (N 
7685870.498, E 670740.952), daí segue no azimute 151°12'04" e distância de 66,91 metros até o ponto 372 LAT. 
S020°55'13"; LONG. W049°21'28" (N 7685811.861, E 670773.186), daí segue no azimute 157°33'57" e distância 
de 121,64 metros até o ponto 373 LAT. S020°55'16"; LONG. W049°21'27" (N 7685699.428, E 670819.607), daí 
segue no azimute 142°49'45" e distância de 204,76 metros até o ponto 374 LAT. S020°55'22"; LONG. 
W049°21'22" (N 7685536.268, E 670943.321), daí segue no azimute 210°52'59" e distância de 436,64 metros até o 
ponto 375 LAT. S020°55'34"; LONG. W049°21'30" (N 7685161.539, E 670719.201), daí segue no azimute 
290°10'08" e distância de 77,15 metros até o ponto 376 LAT. S020°55'33"; LONG. W049°21'32" (N 
7685188.140, E 670646.780), daí segue no azimute 354°17'23" e distância de 106,36 metros até o ponto 377 LAT. 
S020°55'30"; LONG. W049°21'33" (N 7685293.973, E 670636.198), daí segue no azimute 340°30'16" e distância 
de 121,99 metros até o ponto 378 LAT. S020°55'26"; LONG. W049°21'34" (N 7685408.968, E 670595.486), daí 
segue no azimute 324°11'01" e distância de 92,16 metros até o ponto 379 LAT. S020°55'23"; LONG. 
W049°21'36" (N 7685483.703, E 670541.553), daí segue no azimute 310°50'16" e distância de 80,39 metros até o 
ponto 370 LAT. S020°55'22"; LONG. W049°21'38" (N 7685536.268, E 670480.737), ponto inicial desta 
descrição, encerrando uma área de 158.853,90 metros quadrados. 

 

 
São José do Rio Preto – SP, 01 de Dezembro de 2020. 

A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fi m de 
gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a Vota-
ção APROVADOS na 42ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
01 de dezembro de 2020.
Ver. Anderson Branco
01. 1477/20: Para a CPFL Energia fazer manutenção 
ou a substituição urgentemente no transformador da Rua 
Antônio Guerino de Lourenço, esquina com a Rua Darci 
Schiavetto, no bairro Vila Elmaz, assim como as devidas ex-
plicações acerca das frequentes quedas de energia no local; 
Ver. Fábio Marcondes
02. 1478/20: de congratulações com Eder Lima Ro-
drigues Boucinha, pela excelente gestão do Condomínio 
Residencial Parque da Liberdade V;
03. 1479/20: de congratulações com os agentes Nunes 
e Mansini, da Guarda Civil Municipal de São José do Rio 
Preto – SP, pela exitosa diligência nesta madrugada do dia 
27 de novembro de 2020, quando foi realizada repressão de 
corrupção de menor e prostituição infantil, com apreensão 
de valores e drogas;
Ver. Francisco Sávio Ruel Júnior 
04. 1474/20: para a diretoria do SESI, para disponibilizar 
vaga para menor; 
Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto  
05. 1480/20: de congratulações aos Policiais Militares do 
9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia – BAEP de São 
José do Rio Preto, pela apreensão de 75 (setenta e cinco) 
quilos de maconha e a prisão de dois homens abordados no 
local onde a droga estava armazenada;
06. 1481/20: de congratulações e reconhecimento à 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do Tático 
Ostensivo Rodoviário – TOR, em nome dos policiais, SUB-
TEN. PM Tardiolli, CB PM Paulo Cesar, CB PM Tosati e SD 
PM Forcato, pelo sucesso em ocorrência, que culminou na 
prisão em fl agrante de uma pessoa e na apreensão de 18 
tabletes de maconha transportados em bagagem de passa-
geiro de linha de transporte regular;
Ver. Jean Dornelas  
07. 1488/20: de congratulações ao Dr. Paulo Pavarino, 
pelo excelente serviço prestado junto aos seus pacientes e 
pela dedicação em seu trabalho que muito agrega na socie-
dade rio-pretense;
08. 1489/20: de congratulações ao Dr. Pedro Francisco 
de Arruda, pelo excelente serviço prestado junto aos seus 
pacientes e pela dedicação em seu trabalho que muito agre-
ga na sociedade rio-pretense;
09. 1490/20: de congratulações ao cantor Jorge Gus-
tavo, pela dedicação em seu trabalho que muito agrega na 
sociedade rio-pretense;
10. 1491/20: de congratulações ao Marechal Bar, pela 
inauguração da empresa em nossa cidade;
Ver. Pedro Roberto 
11. 1485/20: à Companhia Paulista de Força e Luz 
(CPFL), para que informe as providências tomadas em rela-
ção as constantes quedas de energia nos bairros Jaguaré, 
Residencial Rio Preto 1 e Felicidade;
12. 1487/20: para a diretoria do SESI, para disponibilizar 
vaga para menor;
Ver. Renato Pupo
13. 1475/20: de congratulações com o Clube Monte 
Líbano de São José do Rio Preto, em comemoração aos 90 
anos de fundação;
14. 1492/20: ao Governo Federal, através do ministério 
competente, onde a Agência Nacional de Mineração (ANM) 
está vinculada, providenciar a contratação de mais fi scais, 
visando uma fi scalização mais efi caz nas 841 barragens 
existentes no país;
15. 1493/20: de congratulações com o Programa Arena 
News, em comemoração aos 10 anos de atividade na cidade 
de São José do Rio Preto;
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/20 REGISTRO DE PREÇOS Nº 
02/20 TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM PROCESSO SICOM Nº 27/20 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de escritório, conforme 
quantidades e especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do 
Edital. Pelo presente termo, HOMOLOGO o Processo Licitatório - SICOM nº 27/20 - 
Pregão Eletrônico n° 06/20, e as propostas adjudicadas das empresas com 
respectivos itens e valor global estimado: P Z CASTELLO, CNPJ nº 32.563.695/0001-
06, declarada vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 09, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 
31, 34, 36 e 37, no valor global estimado de R$ 3.184,00 (três mil cento e oitenta e 
quatro reais); GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME, CNPJ nº 
22.223.426/0001-47, declarada vencedora dos itens 06, 07, 08, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 
21,  22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 38 e 39, no valor global estimado de R$ 2.842,92 
(dois mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos); MARIA IRENE 
BUSO DA SILVA - ME, CNPJ nº 07.892.715/0001-45, declarada vencedora do item 
40, no valor global estimado de R$ 10.675,00 (dez mil seiscentos e setenta e cinco 
reais); V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME, CNPJ nº 05.808.979/0001-42, 
declarada vencedora dos itens 41 e 42, no valor global estimado de R$ 4.092,00 
(quatro mil e noventa e dois reais); e a empresa KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO 
E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, CNPJ nº 27.413.455/0001-95, declarada 
vencedora do item 43, no valor global estimado de R$ 13.000,00 (treze mil reais). 
SJRP, 02/12/20. Ver. PAULO ROBERTO AMBRÓSIO Presidente da Câmara 
Municipal. 
  
 
 


