
Diário Oficial de São José do Rio Preto

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVII - N° 5.166 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Sexta-feira, 15 de janeiro de 2021

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

Divulgação
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Prefeito Edinho aprovou plano

Divulgação

Saúde prevê que vacinação 
em Rio Preto começa dia 20

CONTRA A COVID

O prefeito Edinho Araújo 
aprovou na manhã desta 
quinta-feira (14) o Plano Mu-
nicipal de Imunização contra 
Covid-19. À tarde o Comitê 
de Saúde realizou uma live 
detalhando como funcionará 
a vacinação, que inicialmente 
tem início marcado para a 
próxima quarta-feira, dia 20. 
A data combina com a anun-
ciada pelo governo federal na  
manhã de ontem. Pág.A5

HCM lança 
portal inédito 

de ensino 
à distância

Próxima semana 
começa com seis 

novos radares 
em avenidas

Rio Preto terá 37 rada-
res fixos a partir da 0h de 
segunda-feira (18), quando 
seis novos medidores de 
velocidade passam a ope-
rar em avenidas da cidade.
Os locais foram escolhidos 
levando em conta os aciden-
tes ocorridos e a velocidade 
média praticada.     Pág.A2

O Governo do Estado de São Paulo 
realizará nesta sexta-feira (15) a 
reclassificação de fases do Plano 
São Paulo. Ontem às 19h o Seade 

Ocupação de UTIs 
passa dos 70%; 

reclassificação é hoje
atualizou os números e a ocupação 
das UTIs ultrapassou o limite de 
70%, o que pode mandar a região 
hoje para a Fase Laranja. Pàg.A5

HOJE ÀS 19H
PRF lança campanha de conscientização 

para ciclistas que usam a BR-153
A Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto faz nesta sexta-feira (15) o lançamento do projeto “Com-
partilhe a Rodovia” que visa a conscientização no trânsito de quem utiliza a bicicleta na BR 153. O 
lançamento será na entrada do condomínio Portal do Sul, em Bady Bassitt, próximo ao Km 75. Pág.A2

Divulgação

Teatro Municipal vai receber 
R$ 5 milhões em investimentos

A reforma tem valor previsto 
de mais de R$ 5 milhões e vai 
durar 10 meses. O Teatro possui 
360 lugares e será construído 
um anexo para abrigar a Secre-

taria de Cultura, área adminis-
trativa, novos banheiros e nova 
bilheteria. O saguão também será 
ampliado e a fachada renovada, 
com bolsões de estacionamento 

para acomodar o maior número 
de veículos possível. As obras 
começam na próxima semana. 
Ontem foi assinada ordem de 
serviço.                         Pag.A3

Abstenção no 
vestibular da 

Famerp cresce

Pág. A3

Prefeitura 
confecciona 

carnês de IPTU; 
reajuste é 4,52%

O vestibular da Famerp regis-
trou um aumento no número de 
ausentes na edição deste ano. A 
taxa de abstenção foi de 10,4% 
no primeiro dia de avaliação e de 
14,2% no segundo dia. Pág.A5

Folder de divulgação da campanha

Teste em massa 
detecta 17 presos 
com Sífilis e HIV
Campanha realizada no sis-

tema prisional de Rio Preto em 
dezembro detectou 17 presos 
com HIV e Sífilis. Testagem em 
massa ocorreu nos três presí-
dios.                        Pág.A4

Estudante é 
assaltada saindo 
de aula da Unesp

Uma estudante de 22 anos 
foi assaltada e perdeu o ce-
lular quando saía da aula da 
Unesp, por volta de 16h30. Ela 
foi abordada por dois ladrões 
numa motocicleta.      Pág.A4Maquete do Teatro de Rio Preto, que passará por reforma e ampliação durante dez meses

A Funfarme inaugura 
nesta sexta-feira (15) às 
8h, o 1º portal de educa-
ção a distância gratuito 
do Hospital da Criança 
e Maternidade. Pág.A5
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Avenidas ganham seis novos 
radares na próxima semana
Rio Preto terá 37 rada-

res fixos a partir da 0h de 
segunda-feira (18), quan-
do seis novos medidores 
de velocidade passam a 
operar gerando multa para 
quem ultrapassar a veloci-
dade permitida.

De acordo com a as-
sessoria da Secretaria de 
Trânsito, os locais foram 
escolhidos levando em 
conta os acidentes ocorri-
dos e a velocidade média 
praticada pelos motoris-
tas, tanto de carros quanto 
de motos. A redução dos 
acidentes varia muito con-
forme o fluxo de veículos, 
mas, ainda de acordo com 
a assessoria da pasta, é 
sempre superior a 50%, 
chegando a zerar em al-
guns casos.

Os radares devem ser 
aferidos a cada 12 me-
ses, ou seja, uma vez por 

ano, no entanto, devido à 
situação de pandemia, este 
prazo está suspenso.

Na Avenida Sebastião 
Tavares da Silva, altura do 
número 1133, sentido bair-
ro-centro, a velocidade má-
xima permitida vai ser de 
50 km. Na mesma avenida, 
porém em sentido oposto e 
na altura do número 1111, 
a velocidade será de 40km.

A movimentada Avenida 
dos Estudantes também 
vai ganhar um novo radar, 
próximo ao número 2023, 
sentido bairro-centro, com 
velocidade máxima de 50 
km. Com a mesma velo-
cidade, a Avenida Antônio 
Marques de Oliveira, senti-
do bairro-centro, na altura 
do número 3514, também 
foi escolhido para ter o 
novo radar.

Com velocidade de 
60km por hora, teremos 
os radares nas Avenidas 
Juscelino K. de Oliveira e 
Bady Bassit.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

SÃO 37 EM RIO PRETO

Secretaria de Trânsito informa que seis novos radares em avenidas de Rio Preto 
começam funcionar na segunda-feira

Guilherme BATISTA

REGIÃO

Empreendedorismo, capa-
citação, qualificação, inovação, 
tecnologia, turismo, inclusão 
produtiva e acesso ao mercado 
- esse é o Programa Catanduva 
Empreendedora 2021 que será 
lançado nesta sexta-feira, dia 
15, a partir das 14 horas, na 
Associação Comercial e Empre-
sarial de Catanduva (ACE).

A iniciativa é do Sebrae em 
parceria com a Prefeitura de Ca-
tanduva, ACE, Sindicato Rural, 
Sincomercio e Banco do Povo. 
Além do empreendedorismo, o 
encontro busca o desenvolvi-
mento e a retomada da econo-
mia local, diante dos efeitos da 
pandemia do novo coronavírus.

A reunião integra todas as 
lideranças da cidade para dis-
cutir as ações relacionadas ao 
empreendedorismo e a cultura 
empreendedora, além do desen-
volvimento econômico em Ca-
tanduva.  Na ocasião, o Sebrae 
irá apresentar todas as ações e 
soluções existentes para o apoio 
da gestão municipal.

Serviço
Programa Catanduva Empre-

endedora 2021
Dia: 15 de janeiro, a partir 

das 14 horas
Local: Associação Comercial 

e Empresarial de Catanduva 
(ACE) -  rua Alagoas, 137 - 
Centro

Catanduva lança 
programa de 
incentivo ao 

empreendedorismo
Da REDAÇÃO

LANÇAMENTO HOJE
Ciclistas são foco de campanha da PRF na BR 153

A Polícia Rodoviária Federal 
de Rio Preto faz nesta sexta-feira 
(15) o lançamento do projeto 
“Compartilhe a Rodovia” que visa 
a conscientização no trânsito de 
quem utiliza a bicicleta como 
meio de transporte para loco-
moção diária, prática esportiva 
ou até mesmo de lazer, princi-
palmente no período noturno.

O lançamento do projeto 
às 19h será na entrada do 
condomínio Portal do Sul, em 
Bady Bassitt, próximo ao Km 
75, com objetivo de reforçar e 
conscientizar grupos de ciclistas 
que utilizam a rodovia ou trechos 
urbanos sobre regras de seguran-
ça, a importância de manter a 
bicicleta com a manutenção em 
dia e sinalizada durante à noite. 

Além das orientações durante 
a ação, os participantes também 
receberão coletes refletivos da 
concessionária que administra 
o trecho da BR 153 na região, 
a Triunfo. 

O “Compartilhe a Rodovia”, 
que irá contar com outras ações 
ao longo do trecho paulista da 
BR-153, também faz parte do 
Operação Rodovida 2020/2021, 
da PRF, que vai até o dia 21 de 
fevereiro.

Apesar de o Código de Trân-
sito Brasileiro permitir a prática 
de ciclismo nas rodovias, a 
recomendação é sempre evitar 
pedalar pelos acostamentos. 

“O acostamento deve ser 
usado somente em caso de 
emergência, como uma pane, 
em um veículo. Fora isso, você 
não deve utilizar o acostamento 
de maneira nenhuma, porque 
é uma área de risco, perigosa, 
sobretudo de uma rodovia mo-
vimentada como a BR-153/SP, 
com tráfego intenso de veículos 
pesados, como caminhões”, 
afirma o gerente de Operações 
e Segurança Viária da concessio-
nária, Vlademir Barradel.

Orientações - A concessio-
nária reforça a importância da 
adoção de medidas simples de 
segurança pelos ciclistas que 
contribuem para uma locomoção 
mais segura, como: evitar peda-
lar próximo de veículos, utilizar 
sempre os equipamentos de 
segurança (capacete, joelheira, 
luvas, campainhas, óculos de 
proteção e retrovisor), usar rou-
pas claras ou coloridas, além de 
luzes na dianteira, traseira e no 
pedal da bicicleta para ajudar na 
sinalização noturna.

Ao longo da BR-153/SP, os 
ciclistas também podem contar 

com sete bases de atendimento 
ao usuário localizadas em Nova 
Granada, São José do Rio Pre-
to, Ubarana, Guaiçara, Marília, 
Ocauçu e Ribeirão do Sul. As 
bases funcionam 24 horas por 
dia, sete dias na semana.

Dados importantes - Segundo 
a Associação Brasileira de Me-
dicina de Tráfego (Abramet), de 
2010 ao primeiro semestre de 
2020, 13.718 ciclistas morreram 
no trânsito após se envolverem 
em algum acidente, sendo 60% 
deles em atropelamentos. De 
acordo com dados do Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH) 
e do Sistema de Informação de 
Mortalidade (SIM), ambos do 
Ministério da Saúde, mostram 
a urgência de ações que levem 
ao uso seguro da bicicleta como 
meio de transporte.

No período analisado, o nú-
mero de atendimentos hospi-
talares desse tipo de acidente 
aumentou 57%, passando de 
1.024, em 2010, para 1.610, 
em 2019. Até junho de 2020, 
pelo menos 690 internações 
foram registradas no SUS. Ainda 
segundo o levantamento, 84% 
dos ciclistas internados eram do 
sexo masculino e metade dos 
ciclistas internados tinham entre 
20 e 49 anos de idade.

Da REPORTAGEM

Folder de divulgação 
da campanha que 
tem lançamento hoje 
às 19h, em Bady
Bassitt

Participantes também receberão 
coletes refletivos da concessionária 
que administra o trecho da BR 153 na 
região, a Triunfo

MUNDO ANIMAL EMPREGO

Balcão tem 56 vagas 
de consultor

O Balcão de Empregos 
de Rio Preto está ofe-
recendo 366 vagas de 
trabalho nesta quinta-feira 
(14). Entre as principais 
delas estão: consultor de 
vendas (56), vendedor 
(28), auxiliar de limpeza 
(10), operador de caixa 
(10), corretor de seguros, 
repositor (5), entre outros.

Há também oportu-
nidades de estágio dis-
poníveis. As principais 
são: atendimento (14), 
administração (2), T.I. (1), 
letras (1), publicidade e 

propaganda (1), designer 
gráfico (1), recepção (1), 
redator (1) e social media 
(1). O Balcão ainda conta 
com 17 vagas para quem 
busca o primeiro emprego 
e 5 oportunidades para 
estudantes do ensino mé-
dio.

Os interessados podem 
se cadastrar por meio do 
site www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos. Por 
ele, os trabalhadores po-
dem enviar currículos e 
se candidatar às vagas, 
assim como os contra-
tantes podem anunciar as 
oportunidades.

Vinicius LIMA 

Veterinário fala de otite e alergia alimentar nos Pets

Os pets também podem 
apresentar  alergia alimentar 
segundo o veterinário Ivan 
Luis da Silva, de Rio Preto. “O 
quadro surge mais frequente 
devido a conservantes e outros 
componentes químicos presen-
tes em rações industrializadas”, 
afirma.

Ivan também diz que a 
alergia alimentar nos pets 
pode aparecer até por conta 
de proteínas da carne bovina. 
Sobre os sintomas o veterinário 
alerta quando o cão ou gato 
se coçar até se ferir e também 
são comuns disfunções gas-
trointestinais como vômitos e 
diarreias.

Para prevenção o especia-

lista diz que além do cuidado 
ao escolher as marcas de ração 
é necessária a higienização 
adequada do comedouro do 
animal. “Se for de plástico de-
ve-se ter mais cuidado ainda, 
pois os de alumínio costumam 
gerar menos problemas de 
contaminação”, orienta.

O tratamento, segundo Ivan, 
em geral, é necessário sus-
pender a ração costumeira por 
especiais ou mesmo refeições 
caseiras, mas com a devida 
orientação do veterinário.

Outra doença comum nos 
pets, segundo o especialista, 
é a Otite também conhecida 
como inflamação de ouvido que 
pode ser originada por infec-
ções, parasitas, fungos ou até 
mesmo pela presença de cera. 

“Caso não seja tratada, pode 
evoluir para um quadro mais 
grave, como uma meningite ou 
mesmo infecção generalizada”, 
alerta.

O médico ainda afirma que 
a infecção também pode fazer 
surgir uma secreção amarelada 
ou mais escura e de odor de-
sagradável.

A prevenção segundo o 
veterinário é durante o banho, 
proteger as orelhas do pet, 
além de limpar a parte externa 
do ouvido, tomando cuidado 
para não machucá-lo. Outra re-
comendação é ao tomar muito 
vento ao passear com o pet de  
carro com a cabeça para fora da 
janela, também pode provocar 
uma inflamação no ouvido do 
animal.

Janaina PEREIRA

Dr Ivan veterinário

Arquivo PESSOAL
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LEGISLATIVO

Governo suspende ICMS para hortifrutis e energia rural

A proposta retira os produ-
tos hortifrutigranjeiros e energia 
rural do decreto que aumenta o 
ICMS em 4%. Esta suspensão 
também beneficiou os insumos 
de produtos agropecuários para 
a produção de alimentos e me-
dicamentos genéricos, quando 
o governador decidiu, perante 
as manifestações do setor 
agrícola contra o aumento, na 
semana passada.

O pedido para manter os 
produtos hortifrutigranjeiros e 
energia rural com as mesmas 
isenções é uma reivindicação 
da Frente Parlamentar de Agro-
negócios de São Paulo, presidi-
da pelo deputado estadual Ita-

mar Borges. “O Governador está 
sendo sensível com o impacto 
que a elevação do ICMS nos 
alimentos vai provocar na vida 
das pessoas, principalmente 
na mesa dos mais humildes”, 
explica o parlamentar.

“O propósito de todas essas 
negociações encabeçadas pela 
Frente é que o Agro fique 100% 
de fora da reforma fiscal, não 
havendo alteração em nada 
que se refira a alimentos, o 
que impactaria diretamente na 
população”, finaliza Itamar.

Na contramão desta sus-
pensão de aumento, temos a 
autorização, por parte também 
do Governo, do aumento de 
207% nos impostos dos veícu-
los usados.

Andressa ZAFALON

Boletos do IPTU
A Prefeitura de Rio Preto começou nesta semana a confecção 

de 220 mil carnês de IPTU para serem entregues aos proprie-
tários de imóveis. Segundo o secretário da Fazenda, Martinho 
Ravazzi (foto), os boletos serão entregues com uma antecedência 
de até cinco dias antes do vencimento da primeira parcela. O 
reajuste do imposto terá como base o IPCA medido de janeiro 
a dezembro de 2020, 4,52%. “Não houve qualquer aumento 
real, apenas o reajuste da inflação do ano passado”, esclareceu 
o secretário. O pagamento em conta única, com desconto de 
5%, terá de ser efetuado até 15 de março, quando também 
vencerá a primeira parcela. No parcelamento, o contribuinte terá 
10 meses para pagar o imposto, a exemplo de anos anteriores. 
Ainda de acordo com o secretário Marinho, a receita do IPTU, 
no exercício de 2021, está estimada em R$ 194,2 milhões.

Última hora
A Prefeitura anunciou 

para 1° de fevereiro o co-
meço das aulas na rede de 
ensino. O governo quer obter 
opinião dos pais dos alunos. 
Isso ocorreu no ano passado 
e mais de 74% decidiram 
para a interrupção das aulas 
por causa da covid-19. Foi 
um erro! Se tivesse reduzido 
o período de aula e o nú-
mero de alunos por classe, 
dava para ter continuado 
com segurança. Conversa 
aleatória mostra que os 
pais continuam divididos. Se 
manter a decisão dos pais, o 
caos será ampliado. Agora, 
não pode deixar tudo para a 
última hora!

Doria mantém isenções
O governador João Doria (PSDB) atendeu reivindicação 

da Frente Parlamentar SP-AGRO e garantiu que irá manter 
as isenções a hortifrutigranjeiros e energia rural. A Frente 
defende ainda que não haja nenhuma alteração no setor 
de alimentação para evitar a impactar financeiramente à 
população. “O governo está sendo sensível com o impacto 
que a elevação do ICMS nos alimentos vai provocar na vida 
das pessoas, principalmente na mesa dos mais humildes”, 
disse o deputado Itamar Borges (MDB). Aliás, na semana 
passada, agricultores de várias regiões produtivas do Estado 
fizeram manifestação usando maquinários contra a proposta 
de aumento do imposto defendido pelo governador. “O nosso 
objetivo e que estamos pleiteando é que o agro fique 100% de 
fora da reforma fiscal que o governo está fazendo”, concluiu 
o parlamentar emedebista.

Pistola
Se a pistola de vacinação 

estivesse em uso o governo 
federal não estaria enfren-
tando a falta de insumos 
para imunizar a população. 
Com uma única pistola – era 
chamada de papa-fila – dava 
para vacinar milhares de 
pessoas por dia. Por causa 
do vírus da aids, a pistola foi 
abolida pelas autoridades 
de saúde para evitar a pro-
pagação da aids e de outras 
doenças. Hoje, é uma agulha 
e uma seringa para cada indi-
víduo. Recentemente o presi-
dente Bolsonaro autorizou a 
importação de pistolas (não 
para vacinar) e se esqueceu 
das agulhas e das seringas.

Lenga-lenga
O governo do estado 

anuncia hoje a nova reclassi-
ficação das regiões no Plano 
São Paulo para reduzir as in-
fecções pela covid-19. Mais 
de 10 milhões de vacinas es-
tão à espera de braços para 
serem imunizados. Enquanto 
isso, a Anvisa, com interfe-
rência do governo central, 
demora para chancelar a 
Coronavac. A discriminação 
à vacina continua pelos 
negacionistas. Não adianta 
negar, por enquanto, é a 
única que tem. Sem imuni-
zação geral vai ficar nesse 
lega-lenga e o vírus avança. 
O País precisa de governo e 
menos fake news!

Comprar
O comentarista político 

Valdo Cruz, da Globo News, 
contou que um político dis-
se, em Brasília, que pagaria 
R$ 10 mil se tivesse vacina à 
venda nas clínicas privadas. 
O nome do político milioná-
rio não foi declinado. Agora, 
milhares de pessoas com 
poder aquisitivo também 
iriam fazer o mesmo. O 
governo, inclusive, vetou a 
possibilidade de empresas 
comprarem vacinas para 
imunizar seus funcionários. 
O presidente da Fiesp, Paulo 
Skaf, concordou que é o Mi-
nistério da Saúde é que tem 
de adotar os critérios para 
evitar o descontrole.

Risco
Como o governo federal não se preparou para a campa-

nha de vacinação contra a covid-19, por exemplo, aquisição 
de insumos, alguns especialistas profetizam que estados e 
municípios poderão ter vacina, porém, corre o risco de não 
começar a imunizar a população com rapidez por falta de 
agulha e seringa. Sete estados estão nesta situação caótica. 
O governo promete abastecer com insumos, os estados em 
dificuldade, até a próxima quarta-feira. Como promete uma 
coisa pela manhã e à tarde tudo muda, não dá para confiar!

Reforma de teatro 
é autorizada e vai 

custar R$ 5 milhões
Fechado para o público 

desde 2019, o Teatro Muni-
cipal Humberto Sinibaldi será 
reformado para adequação e 
ampliação do local. A reforma 
será física e estrutural, já que 
existem rachaduras em várias 
áreas, ameaçando assim a es-
trutura do prédio. Além disso, 
problemas na pintura, na parte 
hidráulica, elétrica e sistema 
de ar-condicionado também 
estão comprometidos.

De acordo com o executivo 
o projeto visa suprir todas as 
necessidades de uso e repa-
ros, entregando assim, um 
equipamento público de acor-
do com as demandas de uma 
cidade do porte de Rio Preto. 
“Temos que investir na reade-
quação, reforma estrutural, 
melhoria e modernização de 
nossos prédios para que eles 
estejam adequados e seguros 
para o uso da população e 
acompanhem o desenvolvi-
mento da cidade”, desta o 
Prefeito Edinho Araújo.

A reforma tem valor previs-
to de mais de R$5 milhões e 
vai durar 10 meses. O Teatro 
possui 360 lugares e será 
construído um anexo para 
abrigar a Secretaria de Cultu-
ra, área administrativa, novos 

banheiros e nova bilheteria. O 
saguão também será ampliado 
e a fachada renovada, com bol-
sões de estacionamento para 
acomodar o maior número de 
veículos possível.

Para os artistas, uma sala 
de aquecimento será constru-
ída, além de dois depósitos 
para cenários na parte superior 
do prédio. Os camarins, que 
eram em anexos, serão derru-

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

TRIBUTAÇÃO

Presidente da Câmara garante 
que cidade vai abrir leitos

Em uma reunião que acon-
teceu nesta quinta-feira (14), o 
presidente da Câmara, vereador 
Pedro Roberto, afirmou que Rio 
Preto terá 40 novos leitos para 
Covid. “É uma ação Municipal 
e teremos mais leitos”, afirmou 
durante a primeira reunião das 
comissões especiais de traba-
lho em combate ao coronavírus.

Outras ações também fo-
ram decididas nesta reunião, 
como, por exemplo, o convite 
ao Secretário de Saúde, Aldê-
nis Borim, para se reunir nesta 
sexta-feira (15) com os verea-
dores, para discutirem as ações 
que estão sendo feitas em re-
lação à pandemia, bem como, 
sobre o plano de vacinação 
da cidade. O convite foi aceito 
pelo Secretário e a reunião foi 
maraca para às 9h desta sexta, 
no auditório da Câmara.

Um segundo passo da Co-
missão de Saúde, é visitar as 
unidades que atendem pacien-
tes com suspeitas de Covid, 
para entenderem o porquê está 
havendo tantas reclamações 
neste sentido. “70% de atendi-
mento do meu gabinete é sobre 
saúde. Não podemos permitir 
que fechem mais UBS’s, como 
a da Vila Toninho e Santo An-
tônio, pois a população precisa 

desses locais para serem aten-
didos de outras doenças”, expli-
ca a coordenadora da Comissão 
Especial de Saúde.

A Comissão ainda decidiu 
que vai convidar os gestores da 
Santa Casa e Hospital de Base 
para uma conversa e, assim, re-
ceberem informações de como 
está o processo de atendimento 
nestes locais. Estes dois hospi-
tais são os únicos que atendem 
pacientes do SUS (Sistema 
Único de Saúde).

De acordo com o discurso 
do vereador Bruno Moura, que 
também é membro da Comis-
são de Saúde, a parte de cima 
do Ielar está toda reformada 
e adaptada para uma clínica. 
“Eu conheço o dono atual e 
posso conversar com ele para 
pensarmos em uma maneira de 
beneficiar o Município através 
destas instalações que estão lá 
agora”, explica o vereador.

Pedro Roberto, presidente 
da Frente Parlamentar e da 
Câmara, já pediu ao vereador 
Bruno Moura que agende uma 
visita ao local para conhecer e 
ver essas possibilidades.

Por fim, os vereadores pre-
sentes decidiram que é ne-
cessário fazer uma audiência 
pública convidando também, 
num primeiro momento, os 
representantes dos hospitais 

Andressa ZAFALON particulares de Rio Preto e, 
posteriormente, num segundo 
momento, convidar os represen-
tantes dos sindicatos de saúde 
e servidores.

Além destas ações, e pa-
ralelas a elas, a Comissão 
também quer detalhes do Plano 
de Vacinação Municipal, para 
que analisem e, se necessário, 
sugiram ideias para melhorar 
ainda mais. “Nosso intuito não é 
atrapalhar o Poder Público, mas 
sim acompanhar e dar ideias de 
melhoras em todos os setores”, 
explica a coordenadora da Co-
missão, Karina Caroline.

Para a Comissão é neces-
sário primeiro sugar todas as 
informações do Secretário da 
Saúde, para depois elaborar 
um documento e mandar pro 
Executivo. “Eles falam que vão 
fechar as UBS’s, inclusive a 
do São Francisco, por falta de 
profissionais da saúde, mas 
qual o número de funcionários 
atualmente? Qual era o número 
de funcionários no começo da 
pandemia? Estamos há quase 
um ano nessa situação, algo 
precisa ter evoluído”, enfatiza 
Pedro.

Estavam presentes na reu-
nião, além de Pedro Roberto, 
Bruno Moura e Karina Caroline, 
os vereadores Bruno Marinho, 
Odélio Chaves e Robson Ricci.

Divulgação

RIO PRETO

CULTURA

bados e reconstruídos em novo 
formato.

Uma grande novidade será 
a construção de uma área 
de convivência interna a céu 
aberto com vegetação. A re-
modelação vai ser total, com 
troca de telhado, pintura geral, 
novos sistemas elétricos e de 
ar-condicionado e ainda um 
gerador para o local.

Para Pedro Ganga, Secre-

Maquete mostra como ficará o tatro após a refrorma e ampliação

tário de Cultura, “Além desse 
investimento na reforma e 
ampliação, o Teatro também 
receberá quase R$1 milhão 
em equipamentos de som, ilu-
minação e feitos, que já estão 
comprados, entregues e serão 
instalados com o término da 
obra”, finaliza Ganga. A ordem 
de serviço para a reforma foi 
assinada pelo Prefeito na tarde 
desta quinta-feira (14).

Divulgação

A Escola do Legislativo, 
comandada pela jornalista 
Maria Stella Calças realiza 
nesta quinta e sexta a “In-
tegração e Nivelamento” 
de novos vereadores e 
servidores da Câmara Mu-
nicipal para a Legislatura 
2021/2024.

A iniciativa visa apre-
sentar aos vereadores e 
assessores a estrutura 
administrativa e legislati-
va da Câmara Municipal, 
com orientações para uti-
lização do Siave (sistema 
interno para protocolo de 
documentos legislativos), 
assim como informações 
sobre o Regimento Inter-
no e a Lei Orgânica do 
Município.

A iniciativa de capa-
citação de assessores e 
parlamentares teve início 
em 2017, e integra as 
atividades previstas na 
criação da Escola do Le-
gislativo.

Vereadores 
conhecem 

estrutura da 
Câmara para 
integração

Thiago PASSOS 
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BOI FRANCÊS 
Animal de estima-
ção furtado em Rio 
Preto foi encontra-
do pela polícia em 
Sales, antes de ser 
abatido, após ser 
vendido por 
R$ 5 mil. Boi já 
está com os donos 
rio-pretenses.

A-4

EM DEZEMBRO

Campanha em presídios de Rio Preto 
detecta 17 detentos com HIV e Sífilis

Dez detentos foram diag-
nosticados com sífilis e sete 
com HIV durante a Campanha 
Nacional de Testagem de HIV e 
Sífilis “Fique Sabendo – 2020” 
no sistema prisional de Rio Pre-
to. Os testes foram realizados 
entre os presos do Centro de 
progressão Penitenciária (CPP), 
Centro de detenção Provisória 
(CDP) e do Centro de ressocia-
lização Feminino (CRF).

Os testes foram realizados, 
em dezembro, usando técnicas 
por fluído oral e punção digital 
para HIV e testagens rápidas 
para detecção de sífilis.

De acordo com a Secretaria 
da Administração Penitenciária 
(SAP), no CPP 63 presos fize-
ram o teste por punção. Destes, 
sete testaram positivo para sífilis 
e estão sendo tratados na área 
de enfermagem do presídio, de 
acordo com o protocolo estabe-
lecido para a doença. Nenhum 
testou positivo para HIV.

No caso do CRF, dos 75 tes-
tes aplicados, foram detectados 
três casos de sífilis: duas presas 
estão em tratamento e uma 
terceira irá começar após sair 
do período de isolamento, isso 
ocorre após a saída temporá-
ria. Para HIV, nenhum teste foi 
positivo. A SAP destacou ainda 
que algumas reeducandas já são 
incluídas com exames realizados 
recentemente e, por isso, a dire-
ção aguarda o prazo legal para 
repeti-los. O exame foi realizado 
por meio de punção digital.

Já no CDP da mesma cidade, 
sempre que há suspeita após 
atendimento médico, é solici-
tada a realização de testes por 
amostra de sangue. Observamos 
que, no momento de inclusão 
dos presos, eles comunicam o 
setor de saúde sobre a enfermi-
dade. Atualmente, sete detentos 
têm HIV e recebem medicação 
ministrada pela Equipe de Saúde 
do CDP. Quando é necessário 
realizar outros exames, o ree-
ducando é levado para labora-
tórios do município mediante 
agendamento. Não há detentos 

Sue PETEK
redacao@dhoje.com.br

Teste foram realizados em dezembro passado

Divulgaçãorecolhidos no local com sífilis.
A ação faz parte do Dezem-

bro Vermelho, mês dedicado à 
conscientização para o trata-
mento precoce da síndrome da 
imunodeficiência adquirida e de 
outras infecções sexualmente 
transmissíveis. A campanha 
realizada no presídio busca, 
portanto, promover o acesso 
dos reeducandos aos exames e 
obter diagnóstico prévio dessas 
doenças.

Fundação Casa - Devido 
à pandemia de Covid-19, a 
Fundação casa não foi com-
templada para a 13ª edição 
da Campanha Nacional de 
Testagem de HIV e Sífilis “Fi-
que Sabendo – 2020” pelo 
Complexo de Doenças Crônicas 
Transmissíveis da Secretaria da 
Saúde de Rio Preto.

Por conta disso, em articu-
lação com a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, foi proposto 
que a enfermeira do centro 
socioeducativo realizasse uma 
capacitação no Complexo para 
a aplicação de testes rápidos 

de HIV, sífilis e hepatite. Assim, 
seria possível organizar ação de 
testagem com os adolescentes 
que cumprem a medida socio-
educativa. O treinamento da 
enfermeira teve início na última 
terça-feira (05) e ainda ocorre 
na unidade.

É importante ressaltar que 
os adolescentes que cumprem 
medida socioeducativa, me-
diante demandas específicas de 
saúde, são encaminhados para 
avaliação e atendimento de 
profissionais da Rede Municipal 
de Saúde de Rio Preto, a qual o 
Complexo de Doenças Crônicas 
e Transmissíveis pertence.

Os exames não são obrigató-
rios. Há na Fundação Caca um 
Programa de Prevenção Combi-
nada para as Infecções Sexual-
mente Transmissíveis (IST), que 
tem por objetivo padronizar as 
ações em relação ao manejo 
das práticas de promoção e 
educação em saúde. O progra-
ma realiza rodas de conversa 
para os adolescentes de forma 
a sensibilizá-los da necessidade 
de testagem para as ISTs.

Divulgação DETIDO
Motorista embriagado 
derruba semáforos na 

região dos Damhas

Um homem foi preso por 
embriaguez ao volante na 
madrugada desta quinta-feira 
(14) por volta das 0h na região 
dos Damhas.   

A Polícia foi acionada via 
Copom e se deslocou até o 
local para averiguar um aci-
dente de trânsito.

Segundo consta no bole-
tim de ocorrência o auxiliar 
de serviços gerais de 47 anos  
estava trafegando pela Rua 
Nadima Damha, apresen-
tava sinais de embriaguez e 
havia chocado seu veículo  
derrubando um semáforo de 
pedestres e batido em outro.

Quando a Polícia chegou 
no local, a Unidade de Res-
gate já estava prestando os 
primeiros socorros ao homem. 
Ao conversar com ele a polícia 

identificou olhos avermelha-
dos, fala pastosa, andar cam-
baleante e um cheiro forte de 
álcool. O homem se recusou a 
realizar o teste de bafômetro.

Ele foi encaminhado ao 
UPA – Unidade de Pronto 
Atendimento - do Tangará 
onde ficou em observação 
sob escolta policial. Na UPA foi 
solicitado novamente o teste 
de bafômetro e mais uma vez 
o auxiliar de serviços gerais 
se recusou.

O veículo uma Belina Del 
Rey precisou ser retirada do 
local com a ajuda de um 
guincho, pois com a batida 
parou de funcionar. O homem 
permanecerá detido pois a 
prisão foi em flagrante mas 
passou a ser preventiva, o 
caso foi registrado na Central 
de Flagrantes como embria-
guez ao volante.

Janaína PEREIRA 

Divulgação

OSWALDO TADEU GRECO, natu-
ral de Catanduva/SP, faleceu aos 71 
anos de idade. Era  divorciado da Sra. 
Marilda Lois e deixa os fi lhos Daniel, 
Rafael e Ana Beatriz. Foi sepultado no 
dia 14/01/2021, às 17:30, saindo seu 
féretro do velório do Jardim da Paz 
para cemitério Parque Jardim da Paz.

GENI LOPES DE ALMEIDA, natural 
de Uchoa/SP, faleceu aos 64 anos de 
idade. Era casada com o Sr. Alvino 
Benedito de Almeida e deixa os fi lhos 
Alessandro Lopes, Suzana Lopes 
e Alex Lopes. Foi sepultado no dia 
14/01/2021, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever 
para cemitério São João Batista.

ANTONIA MARIA COLOMBELLI, 
natural de Piracicaba/SP, faleceu aos 
83 anos de idade. Era viúva do Sr. 
Achilles Fernando Catapani Abelaira e 
deixa os fi lhos Maria Fernanda e Achil-
les. Foi sepultada no dia 13/01/2021, 
às 17:30, saindo seu féretro do velório 

  FALECIMENTOS

INSEGURANÇA
Estudante tem celular roubado saindo da Unesp

Uma estudante de 22 
anos foi vítima de roubo na 
tarde desta quarta-feira (13), 
na Rua Cristovão Colombo, 
no bairro Vila Dias, próximo 
a faculdade Unesp.

Por volta de 16h30 estava 
saindo da Faculdade Unesp 
quando foi abordada por dois 
ladrões em uma motocicleta, 
onde o passageiro desceu do 
veículo e mediante ameaça 
com uma faca anunciou o 
assalto dizendo para a vítima 

passar todos os pertences 
que possuía com ela. A vítima 
entregou o aparelho celular.

Segundo informações 
do boletim de ocorrência, a 
vítima não anotou a placa 
do veículo, mas disse que 
a motocicleta era de cor 

vermelha e por eles estarem 
de capacete não conseguiu 
ver o rosto dos bandidos, 
apenas de recorda que era 
de cor branca, baixo e não 
apresentava tatuagem apa-
rente. A polícia vai investigar 
o caso.

Sue PETEK

Dupla é presa por 
tráfico em casa do 

Santo Antônio

Um homem e uma mulher 
foram presos no bairro Santo 
Antônio  em Rio Preto nesta 
quarta-feira(13) por volta das 
17h por tráfico de entorpecen-
tes. A polícia militar foi aciona-
da para verificar a ocorrência e 
ao chegar no local encontrou a 
mulher de 25 anos no interior 
do imóvel que correu para o 
banheiro. Os policiais realiza-
ram buscas e encontraram seis  
porções de maconha, no sofá 
da casa mais duas porções 
embaixo do encosto.

Já  no telhado, embaixo da 
calha foi encontrado um pe-
daço maior da droga. Na sala 
da casa havia seis aparelhos 
celulares.

Interrogada pelos PMs a 
mulher disse que morava no 
imóvel mas que negou a pro-
priedade das drogas. No local 
a PM também identificou um 
homem de 26 anos em frente 
ao portão sem camisa, que 
tentou fugir mas foi captura-
do. Ele estava com 9 pedaços 
de maconha no bolso de sua 
bermuda e a quantia de R$50 
em dinheiro.

Questionado pelos policiais 
o homem confessou o crime de 
tráfico de drogas que venderia 
a droga por R$50 e que o di-
nheiro encontrado com ele era  

proveniente da venda.
Ainda na residência foram 

abordadas mais duas pessoas, 
um adolescente de 17 anos e 
outro jovem de 19 anos, mas 
nada de ilícito com eles foram 
encontrado.  Os dois infor-
maram que estavam na casa 
apenas jogando videogame. O 
adolescente afirmou que não 
sabia que a mulher é envolvida 
com drogas. O rapaz de 19 
anos confessou que é usuário 
de drogas.

A mulher e o homem foram 
presos em flagrante pelo crime 
de tráfico de drogas e encami-
nhados a Delegacia Seccional 
de Polícia. O adolescente e o 
rapaz foram liberados. O caso 
foi registrado na Central de 
Flagrantes como drogas sem 
autorização ou desacordo.

Janaína PEREIRA 

PM FLAGROU IA DESCER
Passageira fica com braço 
preso na porta de ônibus

Uma passageira de 57 anos 
ficou com o braço preso na 
porta de ônibus. O acidente 
ocorreu na quarta-feira (13), às 
15h30 na Avenida Silvio Dela 
Roveri próximo ao Atacadão 
Naranjo.

A auxiliar de limpeza com-
pareceu à Central de Flagran-
tes da polícia para registrar 
boletim de ocorrência. A vítima 
informou que estava o trans-
porte coletivo da empresa, 
onde realizou o trajeto do Ter-
minal Rodoviário até o jardim 
Yolanda. Ao chegar ao ponto de 
ônibus próximo ao Naranjo, foi 

descer do ônibus, mas a porta 
fechou e prendeu o seu braço 
direito.

Ela já estava no solo, porém 
subiu novamente na beirada 
do degrau, com o braço pre-
so, batendo na porta, pois o 
motorista havia acelerado o 
ônibus. Após ouvir o barulho 
provocado pela auxiliar, o mo-
torista parou o veículo e abriu 
a porta, momento em que ela 
desceu do transporte público. 
Posteriormente a auxiliar sentiu 
dores no braço e joelho e foi 
por meios próprios até a Uni-
dade de pronto Atendimento 
(UPA) da Vila, onde constatou 
as lesões.

Sue PETEK

Divulgação

do Jardim da Paz para cemitério Par-
que Jardim da Paz.

RAIMUNDO FRANCISCO DOS 
SANTOS,  natural de Lagarto/SE fale-
ceu aos 78 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Marivalda dos Santos e 
deixa os fi lhos Margarete, Reinaldo, 
Bernardete, Maria Alice e Izaias. Foi 
sepultada no dia 14/01/2021, às 
13:30, saindo seu féretro do velório 
da Capela do Prever para cemitério 
São João Batista.

CARMELLA LOURENÇATO DA 
SILVA, natural de Cedral/SP faleceu 
aos 89 anos de idade. Era viúva do Sr. 
João Hipólito da Silva e deixa os fi lhos 
Maria de Jesus, João Francisco, Paulo 
Marcos, Elcio Hipólito (falecido), Mario 
Antonio (falecido) e José Luiz (faleci-
do). Foi sepultada no dia 14/01/2021, 
às 13:00, saindo seu féretro do velório 
da Capela do Prever para cemitério 
municipal de Bady Bassitt.

Arquivo DHOJE
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Disfunção sexual 
e infertilidade

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

A disfunção sexual e a infertilidade são coisas 
diferentes. Infelizmente muitos homens ainda 
relacionam infertilidade e impotência de forma 
equivocada, associando o desempenho sexual 
com a capacidade de ter filhos e criando pre-
conceitos que podem prejudicar o tratamento. É 
perfeitamente possível que um homem com uma 
vida sexual muito ativa e satisfatória seja infértil, 
da mesma forma que as disfunções sexuais não 
necessariamente afetam a qualidade do sêmen e 
sua capacidade de fertilização.

A disfunção sexual pode relacionar-se com a 
infertilidade quando ela está impedindo que as 
relações sexuais aconteçam de forma que os es-
permatozoides sejam depositados dentro da vagina.

As principais disfunções sexuais são a disfunção 
erétil e os transtornos de ejaculação.

Causas da disfunção sexual

As causas de disfunção sexual podem ser orgâ-
nicas ou psicológicas e muitas vezes ambas estão 
ligadas. A idade e o peso contribuem para aumentar 
o risco de impotência. Depois dos 40 anos mais 
de 50% dos homens começam a sofrer disfunções 
eréteis; entre obesos a taxa pode chegar a 60%.

– Disfunção erétil: pode estar associada tanto 
com uma diminuição da libido quanto com proble-
mas vasculares ou neurológicos.

– Falha na ejaculação: Tratamento com anti-
depressivos ou psicofármacos e lesão na medula 
espinal podem provocar falha na ejaculação. Nos 
casos onde há dificuldade de ejaculação durante o 
coito em homens saudáveis, normalmente é pos-
sível produzir sêmen mediante masturbação para 
um eventual tratamento de reprodução humana tal 
como inseminação artificial ou fertilização in vitro.

– Ejaculação retrógrada: consistem em que 
durante a ejaculação, os espermatozoides do sê-
men tomam outro caminho em direção à bexiga. 
O sistema nervoso autônomo, uma intervenção da 
próstata ou inclusive alguns medicamentos podem 
ser a causa dessa disfunção.

Fator psicológico da disfunção sexual

Existem casos onde a causa da disfunção sexual 
masculina não é física, ou que a origem é física, 
mas foi agravada por fatores psicológicos. A ansie-
dade costuma ser uma grande vilã dos problemas 
de ereção ou ejaculação e pode estar associada 
ao medo ao fracasso, preocupação excessiva com 
fatores sociais, laborais ou da própria relação. A 
falta de desejo também pode ser indício de dis-
função sexual.

Tratamento da disfunção sexual

Reconhecer e tratar a disfunção sexual é impor-
tante para ter uma vida sexual satisfatória e tam-
bém para não comprometer a fertilidade. Existem 
medicamentos e terapias apropriadas para cada 
caso.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médi-
co ginecologista e obstetra, pós-graduado em 
Reprodução Humana

Divulgação

COVID

Segundo planejamento, Rio Preto terá 29 locais de 
vacinação, sistema drive trhu e dose começam ser 
aplicadas dia 20

Saúde lança plano e diz que vacinação 
começa no próximo dia 20 em Rio Preto
O prefeito Edinho Araújo 

aprovou na manhã desta quin-
ta-feira (14) o Plano Municipal 
de Imunização contra Covid-19. 
À tarde o Comitê de Saúde rea-
lizou uma live detalhando como 
funcionará a vacinação, que 
inicialmente tem início marcado 
para a próxima quarta-feira, 
dia 20.

A campanha envolverá 420 
trabalhadores , 29 pontos fixos, 
sistema de drive-thru e postos 
e equipes volantes.

O sistema drive thru funcio-
nará no Recinto de Exposição 
de segunda a sábado, das 9h às 
17h. Haverá também dois pos-
tos fixos na Swift e Eco Santo 
Antônio, de segunda a sábado, 
das 8h às 18h, além das 26 
unidades de saúde.

“Além disso teremos os 
postos volantes nos hospitais 
e também vamos programar 
vacinações em dias específicos 
para os núcleos da Esperança: 
Santa Clara, Santa Catarina, 
Alvorada e Vila Azul. Também 
teremos equipes para vacinar 
os idosos acamados”, comen-
tou Michela.

Assim como no Plano Es-
tadual, idosos e trabalhadores 
da saúde serão o público-alvo 
na primeira etapa da campa-
nha. Segundo a Secretaria de 
Saúde, Rio Preto conta 60.398 
pessoas acima dos 60 anos, 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

sendo que a imunização deverá 
começar pelos idosos com mais 
de 75 anos (16.032 pessoas).

Além disso, o levantamento 
da Saúde mostra que mais da 
metade dos idosos na cidade 
estão na região central ou na 
região HB. “Nesses locais nós 
precisamos ter um olhar especial 
em relação às estratégias e pon-
tos de vacinação para melhor 
atendê-los”, afirmou a gerente 
de imunização Michela Barcelos.

No caso dos trabalhadores 
da saúde, a população estimada 
que deverá receber a vacina é 
de 21 mil pessoas. “Não vaci-
naremos apenas os profissionais 
de saúde, mas sim todas as 
pessoas envolvidas dentro dos 
atendimentos dos serviços de 
saúde”, afirmou Michela.

Com isso, auxiliares de lim-
peza, cozinheiros, profissionais 
de educação física, motoristas, 
recepcionistas e qualquer outra 
pessoa que atue nos serviços 
de saúde serão vacinados. Os 
profissionais que atuam em 
hospitais ou na rede municipal 
serão imunizados no próprio 
local de trabalho, enquanto que 
os trabalhadores de clínicas 
particulares deverão ir até um 
dos postos de vacinação.

Michela ainda citou que no 
Plano Nacional há também pre-
visão de imunização de outros 
públicos como pessoas com 
deficiência, população privada 
de liberdade, funcionários do sis-
tema prisional, professores, for-

ças de segurança e salvamento, 
caminhoneiros, trabalhadores do 
transporte coletivo e pessoas 
com comorbidades.

“De acordo com a quantida-
de de doses serão definidas as 
prioridades, com embasamento 
científico e técnico, que é vaci-

nar as pessoas onde haverá o 
maior impacto na redução de 
casos e internações”, comentou 
a gerente. Se todas as pessoas 
do grupo citados forem incluí-
das, a imunização na primeira 
etapa poderá passar de 120 mil 
pessoas em Rio Preto.

Divulgação

PLANO SÃO PAULO
Ocupação de UTIs passa de 70%; reclassificação é hoje

O Governo do Estado de 
São Paulo realizará nesta 
sexta-feira (15) a reclassifi-
cação de fases do Plano São 
Paulo. A mudança, que deve-
ria ocorrer somente no dia 5 
de fevereiro, foi antecipada 
devido ao aumento de casos 

de Covid-19.
Rio Preto pode ser uma 

das regiões que vai regressar 
para a fase laranja. Segundo 
a última atualização do Seade 
(Sistema Estadual de Análise 
de Dados e Estatísticas), às 
19h desta quinta-feira (14), 
a região estava com 70,2% 

de ocupação nos leitos de 
UTI, estourando o limite má-
ximo permitido pelo Plano 
São Paulo, que é 70%.  Com 
isso, hoje corre o risco de ser 
rebaixada para a Fase Laranja, 
o que impõe  mais restrições 
ao comércio e intensifica o 
iisolamento social.

Vinicius LIMA Divulgação

LUTO
Cardiologista Oswaldo Greco morre aos 71 anos
Faleceu nesta quinta-feira 

(14) o médico cardiologista 
doutor Oswaldo Tadeu Greco, 
aos 71 anos.  Ele estava in-
ternado desde dezembro, no 
Hospital Beneficência Portu-
guesa de Rio Preto.

Segundo amigos próxi-
mos, Greco sentiu-se mal 
após o Natal e apresentou 
alguns sintomas de gripe, 
como tosse e testou positivo 

dois dias depois para Co-
vid-19. Foi internado, ficou 
na UTI - Unidade de Terapia 
Intensiva - onde permaneceu 
intubado.

Segundo o médico Nilton 
Carlos Spínola Machado, 
que também é cardiologista 
e amigo próximo de Greco - 
eles trabalharam por 30 anos 
juntos no IMC - Instituto de 
Moléstias Cardiovasculares 
- e também como professor 

na Famerp por muitos anos.
Greco se formou em me-

dicina pela Famerp em 1973, 
era especialista em cardio-
logia, marcapasso e terapia 
celular.

Nilton afirma que os ami-
gos e familiares estão  muito 
tristes por conta da sua per-
da. “Ele tinha muito medo de 
pegar Covid, mas as compli-
cações levaram nosso queri-
do Greco”, lamenta.

Janaina PEREIRA Divulgação

INÉDITO VUNESP
HCM lança portal de 
educação a distância

A Funfarme inaugura nesta 
sexta-feira (15) às 8h, o 1º 
portal de educação a distância 
gratuito do Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM) destina-
do ao compartilhamento de 
informações com familiares e 
profissionais da área de cardio-
patias congênitas (problemas 
no coração). O evento será 
realizado de forma online, por 
transmissão via YouTube.

Alocado em uma sala no 
HCM, o estúdio CardioPedBra-
sil tem seu nome em home-
nagem ao Professor Sírio Has-
sem Sobrinho, por sua grande 
contribuição para a cardiologia 
pediátrica que transformou 
Rio Preto em referência nessa 
área da medicina. O médico 
foi professor da Famerp e um 
dos fundadores do Incor (Ins-
tituto de Cardiologia) em Rio 
Preto. Ele faleceu no dia 12 
de setembro de 2020 devido 
a Covid-19.

O portal será dedicado 
totalmente ao tratamento das 
crianças com problemas no co-

ração e contará com lives, pod-
casts semanais com familiares 
dos pacientes com cardiopatia 
para o esclarecimento das dú-
vidas mais frequentes sobre a 
doença, além de aulas técnicas 
diariamente para profissionais 
de saúde.

Mais - Segundo a assesso-
ria, o HCM já realizou mais de 
5.000 cirurgias em crianças 
com cardiopatias congênitas 
desde 2013. 

O HCM possui também 
parceria internacional com a 
fundação americana Children’s 
Heart Link. O conhecimento re-
sultante da parceria é compar-
tilhado com outras instituições 
de saúde de todo o mundo. 
Todos os procedimentos reali-
zados pelo Serviço de Cirurgia 
Cardiovascular Pediátrica da 
Funfarme/HCM são catalogados 
pela Children’s Heart Link e en-
viados para a universidade de 
Harvard, nos Estados Unidos, e 
ficam à disposição de médicos 
do mundo inteiro que queiram 
acessar o prontuário para salvar 
vidas com o mesmo problema.

Vinicius LIMA

Cresce abstenção no 
vestibular da Famerp

O vestibular da Famerp, 
realizado nos dias 12 e 13 de 
janeiro, registrou um aumento 
no número de ausentes na 
edição deste ano. A taxa de 
abstenção foi de 10,4% no 
primeiro dia de avaliação e de 
14,2% no segundo dia, com 
3.813 vestibulandos ausentes 
no total.

Na edição passada, a Vu-
nesp registrou uma taxa de abs-
tenção de 7,2% e de 11% no 
primeiro e segundo dia de prova, 
respectivamente, com 3.185 
alunos ausentes. Com isso, o 
vestibular de 2021 registrou um 
crescimento 19,7% no número 
de faltantes. Proporcionalmen-
te, o número de ausentes 
também é maior, considerando 
que foram 17.513 inscritos em 
2020 contra 15.389 neste ano.

Dentre os 11.576 estudan-
tes que fizeram a prova nesta 
semana estava Felipe Sarreta 
Celaro, 18 anos, que opinou 
sobre a dificuldade da prova. 
“O vestibular da Famerp neste 
ano estava bem parecido com 

os dos anos passados, apesar 
de eu ter achado um pouco 
mais fácil. Questões como 
biologia, química e física não 
fugiram muito do que eles es-
tavam acostumados a cobrar, 
mas neste ano eles cobraram 
também muitas questões de 
atualidades”, afirmou.

O tema da redação neste 
ano foi “Publicação na internet 
de casos de violência contra 
mulher: entre o incentivo à 
denúncia e a exposição do 
acusado”. A estudante Tawany 
Varela, 17 anos, fez a prova 
aprovou o tema. “Achei super 
atual, até porque atualmente é 
muito difícil alguém não estar na 
internet. Vemos muitos casos de 
exposição, mas não é discutido 
os benefícios e malefícios que 
pode ocorrer. Acho um tema 
importante a ser discutido e de-
veria ser mais falado”, afirmou.

O gabarito da vestibular da 
Famerp já está disponível no 
site da Vunesp. O curso de me-
dicina possui uma relação de 
182 candidatos por vaga. O de 
enfermaria tem 4,3 por vaga. Já 
psicologia, são 27,8 por vaga.

Vinicius LIMA



SOCIAL Jornal

ANIVERSÁRIOS 

ESSES, OS ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA: 15, sexta-feira: 
Dia Mundial do Compositor, 
aniversário de Guarujá (1873), 
Nasceu EM Atlanta, na Geórgia, 
m 1929, o ativista político e 
pastor batista, Martin Luther 
King Jr, consagrado pelos seus 
trabalhos em prol dos direitos 
civis. Morreu assassinado 
em Memphis, no Tennessee 
em 1968, aos 39 anos.
Cidinha Corrêa de Mello, Iara 
Regina Ferrari Nunes,imortal 
da Arlec,Maria Helena Curti; 
Solange Cálio, Juçara Coimbra 
Dória. 16, sábado: Beto Lofrano, 
Eduardo Frederico Araújo,Jô 
Soares, Juliane Raduan Dias 
Âmbar, Norberto Buzzini. 17, 
domingo: nasceu em Milk 
Strett, Boston, Massachussets 
em 1706, o diplomata e cientista 
Benjamin Franklin,inventor do 
pára-raios. Morreu em 1790, 
aos 84 anos, na Filadélfia, 
Pensylvania, José Dalmo de 
Araújo. 18, segunda-feira: 
Fábio Guerra,Gustavo Marques 
dos Santos, Kevin Costner, 
Magda Cotrofe,Virgílio Dalla Pria 
Neto, Walter José Verdi,Denilson 
Marzocchi.19,terça-feira: 
Nasceu o poeta e escritor 
Edgard Allan Poe, em Boston, 
Massachussets e morreu em 
Baltimor, Maryland, em 1849, 
aos 40 anos. Nasceu em 1839 
em Provence, na França, o 
pintor pós-impressionista Paul 
Cèzanne, que morreu em 
Provence em 1906, aos 67 
anos. Nasceu  em Porth Arthur, 
em 1943, a cantora e multi-
instrumentista Janis Joplin, 
considerada a rainha do rock ‘n 
roll, que morreu em 1970 em 
Hollyood, Los Angeles, aos 27 
anos. Nasceu em Vitória, Espírito 
Santo em 1942, a cantora Nara 
Leão, um dos símbolos da 
Bosa-Nova, que morreu no Rio 
em 1989, aos 47 anos. Kevin 
Kaiser, presidente da Acirp; 
Leandro Affini Bagdassaryan, 
Marcelo Junqueira Von Gal, 
Meco Fleury, Thiago Lacerda, 
morreu aos 36 anos a cantora 
Elis Regina. 20, quarta-feira: 
Dia do Farmacêutico, Dia de 
São Sebastião- padroeiro do 
Rio de Janeiro, nasceu em 
Surubim, José Abelardo Barbosa 
de Medeiros, o Chacrinha, um 
dos maiores comunicadores 
e apresentadores da tevê 
brasileira. Morreu em 1988 no 
Rio de Janeiro aos 71 anos.  
Bráulio Arroyo Vitagliano,Bruna 
Tavares ,C lauden i r  Conte, 
Hamilton Farinazzo, João Batista 
Salomão Júnior, Luciana Soares 
de Souza, Nenê Bianchini de 
Oliveira Santos. 21, quinta-
feira:  Geena Davis,Cl ic ia 
Theodoro, José Vicente Arroyo 
Vitagliano, Walter Dias Júnior. 

* 
PRÊMIO

Eduardo Cabral e Luciana Baruselli Cabral, passaram o Natal 
jubilosos. Sua filha Victória recebeu este ano, o XVI Prêmio 
Ambima de Mercado de Capitais, que tem por finalidade incentivar 
a produção acadêmica sobre o segmento, pela sua pesquisa no 
mestrado em Direito Comercial na Faculdade de Direito da USP com 
o tema “Securitização de créditos públicos- aspectos de mercado 
de capitais”. Parabéns!

     A Churrascaria Gaúcha II, 
que durante a pandemia andou 
fechada no período noturno, 
voltou a servir jantar.

    Casam-se amanhã no 
cartório, o matogrossense 
Aécio Rodrigues e a rio-
pretense Stéphanie de Mello 
Scandiuzzi com almoço após no 
restaurante do Quinta do Golfe.

     A cantora Lady Gaga cantará 
o hino nacional dos Estados 
Unidos durante a cerimônia de 
posse de Joe Biden. A cantora 
e atriz Jennifer Lopez também 
terá uma participação no 
evento.

     Para além da cerimônia 
de posse, que deve começar 
por volta de 13h30 do dia 
20, os três principais canais 
de TV aberta do país deverão 
transmitir em horário nobre um 
programa especial apresentado 
pelo ator Tom Hanks. 

    Será lançada no segundo 
semestre de 2021,pela editora 
Companhia das Letras, a 
biografia de João Gilberto, 
escrita por Zuza Homem de 
Mello.

     Geraldo Alkmin começa a 
costurar a sua candidatura ao 
governo do Estado em 2022. 
Mas vai ter que enfrentar um 
nome hoje de grande peso: 
o do vice-governador Rodrigo 
Garcia. 

* 

* 

UTIS LOTADAS

O advogado José Roberto Polotto, que testou positivo para 
o Covid 19, foi levado às pressas de helicóptero para ser 
internado no Sírio e Libanês em São Paulo na semana passada. 
Mas as alas de UTIs que recebem exclusivamente pacientes 
com Covid e a Unidade Semi-Intensiva (com 45 leitos) daquele 
nosocômio estavam com 100% de sua capacidade ocupada e 
já havia fila de pacientes de outros estados esperando leitos 
nelas. José Roberto Polotto foi internado no Hospital 9 de Julho. 

E LA NAVE VÁ

Informa meu colega jornalista, 
Rodrigo Lima, em sua coluna 
política, que nem bem sentou-
se no trono da Secretaria 
de Esportes e o novo titular, 
Fábio Marcondes- que tomou 
posse há 13 dias -já mandou 
bala. Apesar de estarmos em 
período de isolamento social 
determinado pela pandemia, 
em  que  a s  a t i v i d ade s 
esportivas estão paradas, ele 
chegou com sede: já abriu 
uma licitação para a aquisição 
de 10,5 mil medalhas,1.020 
bolas, 408 troféus entre os 
quais troféus de até 2 metros 
de altura. Afe!

BABY  

Os advogados Gerson Magoga 
Sodré e Silvinha Ragazzi Sodré 
estão festejando. Ganharam dia 
7 de janeiro, uma netinha, filha 
de Stefano e Fernanda Sodré, 
que recebeu o nome de Luiza.

São José do Rio Preto, sexta-feira
15 de janeiro de 2021

CASA NOVA 

Beto e Rosane Beolchi Tavares mudaram-se daquela mansão 
em frente ao Senac, cenário de memoráveis  e emblemáticas 
festas da história social de nossa cidade nos Anos 60 e 70, 
para uma casa no Débora Cristina. A casa da Jorge Tibiriçá 
será transformada numa clínica de fisioterapia.

* 

COVID - 19

Se você tem dúvidas sobre as 
vacinas do Covid-19, poderá 
saná-las assistindo hoje, dia 15, 
de meio-dia às 13 horas à live 
com os professores doutores 
Irineu Luiz Maia, Lilia Nigro Maia e 
Maurício Nogueira, no facebook: 
@HospitaldeBaseRioPreto e 
Instagram: @hospitaldebaserp. 
Você ficará sabendo se quem 
já teve Covid pode tomar a 
vacina; se as vacinas podem 
dar reações perigosas; quanto 
tempo ficaremos imunizados e 
qual a eficácia do Coronavac.

A-6

NETINHA

O vice-presidente do Clube 
Monte Líbano, Paulo Voltarelli 
e a mulher, Neube Voltarelli, 
estão seguindo hoje para São 
Paulo, pisando em nuvens, 
distraídos como diriam Orestes 
Barbosa e Dorival Caymmi, em 
Chão de Estrelas. Vão estrear 
neste finde, como avós. Nasce 
na capital, a netinha Eva, filha 
de João Paulo Conde e Ariane 
Voltarelli Conde.

Durante encontro no Harmonia Tênis Clube, o médico 
Carlos Benedito Verona e a arquiteta Ana Silvia Casagrande

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

Elsinho Mouco, 
que está che-
gando de férias 
no vilarejo de 
Santo André, 
uma praia isola-
da na Costa do 
Descobrimento, 
na Bahia, onde 
esteve com a 
família curtindo 
paz total no ré-
veillon, prepara-
-se para aterris-
sar em Rio Pre-
to. O local fica a 
27 km de Porto 
Seguro e para 
quem tem medo 
de Coronavirus, 
é um point ideal

* 

* 

PERDA TOTAL

Ulisses Ramalho, secretário municipal de Serviços Gerais, 
quando vistoriava esta semana, os estragos ocasionados por 
uma tempestade, foi colhido por uma enchente do Córrego 
dos Macacos e sua Mercedes Benz foi arrastada, dando PT. A 
seguradora deverá dar-lhe um carro novo.



DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 

9° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 471/19 – Contrato: PRE/0346/19
Contratada: LM Serv. de Agendamento de Mão de Obra 
Eireli
Nos termos da cláus. 6ª, item 6.5, fi ca o contrato supramen-
cionado reajustado em aproximadamente 3,19788%, corres-
pondente ao índice do IPC-SP (FIPE) apurado no período de 
set/19 a ago/20. SMO.
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de preços nº 02/20 – Contrato: TOP/0012/20
Contratada: Madri iski – Construções Eireli
Fica retifi cado a redação do preâmbulo do 1º e do 2º termo 
aditivo, do contrato supramencionado, tendo vista erro de 
estereotipia. Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca 
prorrogado por mais 30 dias, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMAA. Antonio P. P. Junior
EXTRATO 
9° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 257/18 – Contrato: PRE/0103/18
Contratada: Staffs Recursos Humanos Ltda
Nos termos da cláus. 6ª, item 6.5, fi ca o contrato supramen-
cionado reajustado em aproximadamente 2,37901%, corres-
pondente ao índice do IPC-SP (FIPE) apurado no período de 
jun/19 a mai/20. SME. Fabiana Z. de Azevedo.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 04/21 
Objeto: aquisição de caixas térmicas (tamanhos diversos) 
para o transporte de vacinas que serão aplicadas na popu-
lação para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente da disseminação do 
“CORONAVIRUS”. 
Contratada: ANZOL DE OURO ARTIGOS DE CAÇA E PES-
CA LTDA LTDA – CNPJ: 59.992.693/0001-99
– Empenho nº 652/21 – R$49.915,00 – Entrega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 442/2020
ATA Nº 0043/21
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados na 
REMUME - Valores Unitários – Item 16 - R$2,150; Item 31 – 
R$10,450 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação  Nº 01/2021
Contrato: DIL/0002/21
CONTRATADA: MARA SILVIA PEZINATO EPP.
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza predial em 
ambientes hospitalares e administrativos no combate ao 
COVID-19, com fornecimento de mão de obra e de todos os 
produtos, materiais e equipamentos necessários a sua exe-
cução. Valor Total R$162.682,92 – SMS - Prazo de vigência: 
180 dias

Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira

15 de janeiro de 2021

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO – REDESIGNAÇÃO DE DATA
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° 556/2020, PROCESSO 14.184/2020, objetivando a 
contratação de empresa para serviços no ramo de mecânica, 
funilaria, pintura, tapeçaria e solda de autos a serem presta-
dos em veículos da Frota Municipal. Secretaria Municipal de 
Administração.. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 29/01/2021, 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 
509/2020 – PROCESSO Nº 13.923/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de saneantes e fi -
tas regentes. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 18/01/2021 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Adriana Tápparo – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
488/2020 – PROCESSO Nº 13.828/2020 
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática.  Secreta-

ria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 18/01/2021 às 
15:00hs para continuidade dos trabalhos. Adriana Tápparo – 
Pregoeira

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

PORTARIA N.º 34.830 DE 13 DE JANEIRO DE 2021
DESIGNA, HUMBERTO MARTINS SCANDIUZZI, para 
exercer a Função de Assistente Técnico - FG.102.1 na Coor-
denadoria de Manutenção das Áreas Públicas, Praças e Jar-
dins da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, constante 
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pe-
las Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 
538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alte-
rações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente, retroagindo os efeitos desta a 07 de janeiro 
de 2021.
PORTARIA N.º 34.831 DE 13 DE JANEIRO DE 2021
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer 
as GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, retroagindo os efei-
tos desta a 04 de janeiro de 2021, conforme segue:
ALINE CORREA DE OLIVEIRA CASACA, para exercer a 
Função de Assessoria Administrativa, no Gabinete da Secre-
taria Municipal de Comunicação Social, criada pelo artigo 30 
da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente.  
EDEMILSON JOSE SOARES JUNIOR, para exercer a Fun-
ção de Chefi a de Seção, na Seção de Cerimoniais da Secre-
taria Municipal de Comunicação Social, criada pelo artigo 4º 
da Lei Complementar n.º 402/2013, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente.  
PATRICIA LORENZINO, para exercer a Função de Chefi a de 
Seção, na Seção de Apoio Técnico Administrativo da Secre-
taria Municipal de Comunicação Social, criada pelo artigo 4º 
da Lei Complementar n.º 402/2013, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente.  
PORTARIA N.º 34.832 DE 13 DE JANEIRO DE 2021
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer 
as GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, retroagindo os efei-
tos desta a 04 de janeiro de 2021, conforme segue:
ANE CRISTINA VILA RANGEL, para exercer a Função 
de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento 
Administrativo da Diretoria de Apoio às Ações Sociais e de 
Solidariedade do Gabinete do Prefeito, constante do Anexo I 
da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 
583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações pos-
teriores, fazendo jus a retribuição remuneratória correspon-
dente.  
ROSANGELA REGINA DA COSTA, para exercer a Função 
de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento 
Administrativo e de Execução Orçamentária do Gabinete 
do Prefeito, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 
598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente.  
FATIMA VALERIA MATTOS DE MORAES, para exercer a 
Função de Assistente Técnico - FG.102.1, no Gabinete do 
Prefeito, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 
598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente.  
VALDERNICE BOTOSSI TRINDADE, para exercer a Função 
de Assistente Técnico - FG.102.1, no Gabinete do Prefeito, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, al-
terada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente.  
CIRLEI BELCHIOR OLIVEIRA ELEOTERIO, para exercer a 
Função de Assessoria Administrativa, no Gabinete do Prefei-
to, criada pelo artigo 18 da Lei Complementar n.º 230/2007 e 
alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remunerató-
ria correspondente.  
PORTARIA N.º 34.833 DE 13 DE JANEIRO DE 2021
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer 

as GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, retroagindo os efeitos 
desta a 04 de janeiro de 2021, conforme segue:
PEDRO OLIVA FILHO, para exercer a Função de Inspetor 
Fiscal de Posturas, na Inspetoria Fiscal de Posturas na Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negó-
cios de Turismo, criada pelo artigo 35 da Lei Complementar 
n.º 309/2010.
GISELDA MARIA CASCONI, para exercer a Função de Che-
fe de Departamento - FG.101.6, no Departamento Adminis-
trativo e de Execução Orçamentária da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, 
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020 e alterações posteriores.
SILVANA MARA NEVES DE ALMEIDA FREITAS, para 
exercer a Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, 
no Departamento de Administração dos Bolsões Comerciais 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores.
PORTARIA N.º 34.834 DE 13 DE JANEIRO DE 2021
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer 
as GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, retroagindo os efeitos 
desta a 04 de janeiro de 2021, conforme segue:
DOUGLAS CESARETTI DE FREITAS, para exercer a Fun-
ção de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamen-
to Administrativo e de Execução Orçamentária da Secretaria 
Municipal do Cultura, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente.  
GISELE MARGARIDA CARMINATTI, para exercer a Função 
de Assistente Técnico - FG.102.1, no Gabinete da Secretaria 
Municipal de Cultura, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente.  
SILVINHA DE CAMPOS, para exercer a Função de Chefe 
de Setor, no Setor de Expediente da Secretaria Municipal 
de Cultura, criada pelo artigo 33 da Lei Complementar n.º 
230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente.  
PORTARIA N.º 34.835 DE 13 DE JANEIRO DE 2021
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer 
as GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, retroagindo os efeitos 
desta a 04 de janeiro de 2021, conforme segue:
JULIANA CONCEICAO DA SILVA REGO, para exercer a 
Função de Assistente Técnico - FG.102.1, na Coordenadoria 
de Desenvolvimento Econômico e Pesquisas da Secretaria 
Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 
598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente.
PAULO PAULIN BENZATTI, para exercer a Função de As-
sistente Técnico - FG.102.1, na Coordenadoria de Desenvol-
vimento Econômico e Pesquisas da Secretaria Municipal de 
Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, 
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente.
PORTARIA N.º 34.836 DE 13 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, a servidora de carreira JUCILANE ANDRADE 
SOBRINHO, para ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE 
DE GABINETE DO SECRETÁRIO - CD.101.2, lotada na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, constante do 
Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os 
efeitos desta a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.837 DE 13 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, a servidora de carreira AMENA ALCANTARA 
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FERRAZ CURY, para ocupar o Cargo em Comissão – CHE-
FE DE COORDENADORIA - CD.101.2, lotada na Coorde-
nadoria de Apoio Institucional da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 
598/2019, retroagindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 
2021.
PORTARIA N.º 34.838 DE 13 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, a servidora de carreira DANIELLA CASSIA CAL-
GARO SOUZA, para ocupar o Cargo em Comissão – CHE-
FE DE GABINETE DO SECRETÁRIO - CD.101.2, lotada na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, constante do Anexo I 
da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta 
a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.839 DE 13 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, o servidor de carreira EDERVAL JOSE DE SOU-
ZA, para ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR 
ESPECIAL - CA.102.3, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 
598/2019, retroagindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 
2021.

PORTARIA N.º 34.840 DE 13 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, GABRIELA RIBEIRO, para ocupar o Cargo em 
Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA - CD.101.2, 
lotada na Coordenadoria de Planejamento, Acompanhamen-
to e Administração Financeira da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 
598/2019, retroagindo os efeitos desta a 04 de janeiro de 
2021.
PORTARIA N.º 34.841 DE 13 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, ROGERIO PERUSSINI DE SOUZA, para ocupar 
o Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, 
lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, constante 
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pe-
las Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os 
efeitos desta a 04 de janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.844 DE 14 DE JANEIRO DE 2021
EXONERA, RONALDO BITENCOURT DUTRA, do Cargo 
em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA – CD.101.2, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, al-
terada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 
541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotado na Co-
ordenadoria Administrativa da PROCURADORIA-GERAL 
DO MUNICÍPIO, nomeado pela Portaria n.º 34.792 de 06 de 
janeiro de 2021, surtindo os efeitos desta a partir de 14 de 
janeiro de 2021.
PORTARIA N.º 34.845 DE 14 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, o servidor de carreira RONALDO BITENCOURT 
DUTRA, para ocupar o Cargo em Comissão – DIRETOR DA 
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - CD.101.3, lotado na Dire-
toria Geral da Escola de Gestão Pública do GABINETE DO 
PREFEITO, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 
598/2019, surtindo os efeitos desta a partir de 14 de janeiro 
de 2021.
PORTARIA N.º 34.846 DE 14 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA, CARLOS ALEXANDRE FETT, para ocupar o Car-
go em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA ACADÊ-
MICA - CD.101.2, lotado na Coordenadoria Acadêmica da 
Escola de Gestão Pública do GABINETE DO PREFEITO, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, al-
terada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 
541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, surtin-
do os efeitos desta a partir de 14 de janeiro de 2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.791
DE 14 DE JANEIRO DE 2021.

Estabelece a Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteci-
mento como órgão responsável pela gestão e administração 
do Mercado Municipal.
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, VI; da Lei Orgânica deste 
Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica atribuída à Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento a administração do Mercado Municipal, em 
cumprimento ao art. 2º da Lei nº 13.681, de 14 de dezembro 
de 2020. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 14 de janeiro de 
2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO
LUÍS ROBERTO THIESI
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 18.792
DE 14 DE JANEIRO DE 2021.

Fixa o preço mensal pela Concessão de Uso das Unidades 
Comerciais do Mercado Municipal, nos termos do art. 12 da 
Lei nº 13.681/2020.
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, VI; da Lei Orgânica deste 
Município;

D E C R E T A:  
Art. 1º Fica fi xado o preço mensal pela concessão de uso 
das Unidades Comerciais do Mercado Municipal, nos termos 
do artigo 12 da Lei nº 13.681, de 14 de dezembro de 2020, 
conforme o valor da UFM estabelecida para o presente ano 
fi scal. 
Art. 2º O preço mensal pela concessão de uso das bancas, 
boxes e células do Mercado Municipal será cobrado por m² 
(metro quadrado), fi cando assim estabelecido:
I – O valor mensal do m² pela concessão de uso dos boxes 
e células fi ca estabelecido em 50% (cinquenta por cento) da 
UFM corrente;
II – O valor mensal do m² pela concessão de uso das bancas 
fi ca estabelecido 70% (setenta por cento) do valor estabele-
cido para boxes e células. 
Art. 3º O valor do m² será corrigido anualmente, no mês de 
referência da assinatura do contrato, conforme o valor da 
UFM estabelecida para o ano e as regras para aplicação 
do índice contidas no artigo 12, da Lei nº 13.681, de 14 de 
dezembro de 2020 e seus incisos.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publica-
ção.  
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 14 de janeiro de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO
LUÍS ROBERTO THIESI
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 18.793
DE 14 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia Comissão Municipal de Licitação.
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.  Ficam nomeados para compor a Comissão Municipal 
de Licitação, os seguintes membros:
I - Presidente:
Wanderley Aparecido de Souza
II - Vice-Presidente
Mariana Correa Pedroso Fernandes
III - Membros:
a) Deisy Aparecida Ribeiro
b) Silvana Regina Baptistela
c) Thiago dos Reis Magalhães
IV - Suplentes:
a) Ana Paula Mendes Ehrenberg
b) Salete Cristina Martins
c) Sandra Cristina Dourado Neves Saeki 
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 13 de janeiro de 
2021.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 14 de janeiro de 2021; 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e, pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
24/2018 
CONCORRÊNCIA nº 03/2018 – PROC. nº 10/2018
Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICI-
PAÇÕES LTDA
Objeto: Readequação quantitativa sem acréscimo de valor 
à prestação de serviços de apoio às atividades operacionais 
do SeMAE, com fornecimento de mão de obra, equipamen-
tos e veículos.
Assinatura: 30.12.2020.
S.J. Rio Preto, 14.01.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 010 – 12.01.2021 
- RESOLVE: Art. 1.º - Fica prorrogado por 30 (trinta) dias 
úteis o prazo fi xado na Portaria 073/2020 para a Comissão 
Sindicante concluir seus trabalhos. Art. 2.º - Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito 
a partir de 18/01/2021. - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
CUMPRA-SE. - São José do Rio Preto, 12.01.2021 - NICA-
NOR BATISTA JUNIOR - Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE nº 011 – 12.01.2021 - 
Designa os membros da comissão permanente de licitações 
do SeMAE; A SUPERINTENDENTE DO SeMAE, usando das 
atribuições e competência que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n.º 130/2001, de 24 de agosto de 2001, com 
as alterações promovidas pela Lei Complementar n.º 265, 
de 06 de outubro de 2008 e CONSIDERANDO o disposto no 
inciso XVI, do art. 6º, da Lei 8.666/93 que prevê a existên-
cia de uma “comissão, permanente ou especial, criada pela 
Administração com a função de receber, examinar e julgar 
todos os documentos e procedimentos relativos às licita-
ções e ao cadastramento de licitantes”; CONSIDERANDO 
o disposto no §4º, do art. 51, da Lei de Licitações que prevê 
que “a investidura dos membros das Comissões permanen-
tes não excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da 
totalidade de seus membros para a mesma comissão no 
período subseqüente”. RESOLVE: Art. 1.º - DESIGNAR os 
servidores abaixo relacionados para integrar a COMISSÃO 
PERMANENTE de LICITAÇÕES do SeMAE, como MEM-
BROS TITULARES nos termos do inciso III, do §1º, do art. 
7º, da Lei Complementar n. 266, 06 de outubro de 2008, 
alterada pela Lei Complementar n. 375, de 02 de janeiro 

de 2013, fazendo jus respectiva gratifi cação: I - GUSTAVO 
HENRIQUE LOPES BENETI - Agente  administrativo – matrí-
cula n. 634 – lotado na Gerência de Planejamento, Projetos 
e Obras; II - FABRÍCIA MOLINA JUNQUEIRA FRANCO - 
Agente Administrativo – matrícula n. 652, lotada na Gerência 
Administrativo-Financeira; III – NADIR DORNELLES - Agente 
Administrativo – matrícula n. 757, lotada na Gerência Ad-
ministrativo-Financeira; IV – JACQUELINE LOURENCO 
DE BRITTO LISBOA - Agente Administrativo – matrícula n. 
1.014, lotada na Gerência Administrativo-Financeira; V – RA-
FAEL SANTOS LOPES – Analista Administrativo – matrícula 
n. 1.056, lotado na Gerência Administrativo-Financeira; VI 
– JULIANO BATISTA MOTA - Agente Administrativo – matrí-
cula n. 904, lotado na Gerência Administrativo-Financeira; e 
VII – JOSÉ RENATO OLIVEIRA SAHDO – Agente Adminis-
trativo – matrícula n. 545 – lotado na Gerência de Operação 
e Manutenção – Água. Art. 2º - DESIGNAR o(a) servidor(a) 
SÔNIA MARIA FRANCO DA SILVA GOMES – agente admi-
nistrativo – matrícula n. 192, lotada na Gerência Administra-
tivo-Financeira, para desempenhar(em) a atividade especial 
de PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES, nos 
termos do inciso II, §1º, do art. 7º, da Lei Complementar n. 
266, 06  de  outubro  de 2008, alterada pela Lei Complemen-
tar n. 375, de 02 de janeiro de 2013, fazendo jus à respectiva 
gratifi cação, fi cando como sua suplente, para substituí-la em 
caso de ausência ou impedimento, o servidor ALAN SINI-
BALDI CORNACHIONI - Agente Administrativo – matrícula 
n. 132, lotado na Gerência Administrativo-Financeira; Art. 
3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, gerando efeitos 
a partir de 1º de janeiro de 2021 e revogadas as disposições 
em contrário. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
São José do Rio Preto, 12.01.2021. - NICANOR BATISTA 
JUNIOR - Superintendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 14.01.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0665/2020

Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO DE AU-
TORIZAÇÃO PARA UTILIZAR O ANFITEATRO DA REPRE-
SA E LOCAL PRÓXIMO À PONTE”, a pedido de MICHELE 
FRANÇA LOPES FELTRIN, localizada na Rua Machado de 
Assis, 457 – Vila Santa Cruz - CEP: 15014-150 - São José 
do Rio Preto/SP, emitiu-se o Ofício 0665 IFP/SMAURB, em 
30 de novembro de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal de 
Posturas Edson Francisco da Silva Junior, informando seu 
indeferimento, pois segundo informação fi scal, a solicitação 
não possui tempo hábil para análise e parecer dos setores 
competentes. Conforme determina legislação municipal, 
as solicitações devem ocorrer com um mínimo de 10(dez) 
dias de antecedência. Publica-se o referido Ofício, uma vez 
que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
83774689 7 BR, acusando “não procurado”.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Abadia Helena de Souza Pereira -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Multa da Vigilância 
Sanitária (div 72) vencimento em 18/02/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “desconheci-
do (segundo Elisangela Romani)”, na data 09/01/2021.
São José do Rio Preto, 14 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Dair Hidalgo -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Indenização por Danos 
(div 387), vencimento 20/08/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 05/01/2021.
São José do Rio Preto, 14 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Daniel Cesar dos Santos -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de Indenização por Danos 
(div 387), vencimento 10/05/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 08/01/2021.
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São José do Rio Preto, 14 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Eunice dos Santos -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa do Meio Ambiente (div 
367) vencimento em 15/10/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não existe o 
número”, na data 04/01/2021.
São José do Rio Preto, 14 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Maria Benta Supermercados Eireli ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitá-
ria (div 72) vencimento em 18/02/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “,mudou-se 
(local vazio)”, na data 08/01/2021.
São José do Rio Preto, 14 de janeiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5442/2020

        Fica notifi cado, Rodrigo Nivaldo da Silva, proprietário 
do imóvel sito à Rua Diomar Retucci, nº 240, Quadra 09, 
Lote 04, Residencial Bom Sucesso, que em virtude de ter 
sido enviado a Notifi cação de Embargo nº  5442, datada em 
14/12/2020, assinada pelo fi scal Nazareno Marinho de Sou-
za Junior, tratando de construção em desacordo com a lei 
de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado (acréscimo 
residencial cobertura de laje incidindo sobre o recuo frontal), 
em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 
8.680/02, 8.712/02 e 10.537/09, sendo que foi devolvido  
pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 88346776  
7  BR  acusando "não procurado”.   
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
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, 14 de janeiro de 2021.
Nazareno Marinho de Souza Junior
Agente Fiscal de Posturas - Obras

NR REQUERENTE PROTOCOLO TIPO DECISÃO
1 Antonio Carlos Soares Pereira 2020308385 físico DEFERIDO
2 Dinalva Paulo da Costa Viegas 2020305457 físico DEFERIDO
3 Domingos José de Souza 2020299775 físico DEFERIDO
4 Imobiliária Figueiredo Ltda 20211710 físico DEFERIDO
5 Priscila Fernandes Bacho Dias Esteves 20216257 físico DEFERIDO
6 Silvia Helena Deliberto Feitosa 2020277996 físico DEFERIDO

São José do Rio Preto, 14 de janeiro de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL Nº 002/2021

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

BAR DO BARBA RIO PRETO LTDA 02069/20 50 UFM AIP-S-V 000030 
CAIC PERES DE ARAUJO 02159/20 20 UFM AIP-S-V 000023 
COMPACTO IMOBILIARIA LTDA 01727/20 60 UFM AIP-P-C 000132 
COPY FÁCIL COPIADORA LTDA ME 00436/20 60 UFM AIP-S-V 000039 
CRISTIANE A CAVALETTI CAMPISI ME 00809/20 40 UFM AIP-S-V 000038 
ENDOARTE CLINICA DE ENDONTIA S/C LTDA 01190/20 70 UFM AIP-S-V 000032 
FERNANDO HENRIQUE ROSSI 02156/20 20 UFM AIP-S-V 000025 
FRABAG’S PAPELARIA E BOLSAS RIO PRETO LTDA 01643/20 30 UFM AIP-P-A 000169 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 01115/20 70 UFM AIP-S-V 000033 

LEONARDO DE LIMA FONSECA PASSARELLI 02153/20 20 UFM AIP-S-V 000026 
LI JIANG BIJUTERIAS E PRESENTES 01723/20 30 UFM AIP-P-C 000133 
LORENA PERES DE ARAUJO 02158/20 20 UFM AIP-S-V 000024 
LUIZ CARLOS PARPINELLI DA SILVA 00831/20 40 UFM AIP-S-V 000035 
OLIVEIRA JUNIOR CASA DE REPOUSO LTDA 00949/20 300 UFM AIP-S-V 000034 
RENATO LARA JARRETA 02152/20 20 UFM AIP-S-V 000027 
SÃO JOAQUIM CASA DE REPOUSO LTDA 00898/20 200 UFM AIP-S-V 000031 
SIDNEY JOSE DELAZZARI & CIA LTDA ME 02076/20 40 UFM AIP-S-V 000028 
SILVIA REGINA GOMES DONATO 07050343803 02070/20 40 UFM AIP-S-V 000029 
SONIA APARECIDA GOES BAR 01652/20 20 UFM AIP-P-A 000176 
VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01446/20 100 UFM AIP-M-L 000079 
WU & WEI PRESENTES E UTILIDADES EIRELI ME 01725/20 100 UFM AIP-P-C 000134 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
ENDOARTE CLINICA DE ENDONTIA S/C 
LTDA 01190/20 2020000170141 AIF-S-V 000048 

SÃO JOAQUIM CASA DE REPOUSO LTDA 00898/20 2020000192721 AIF-S-V 000040 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
AMAURI PEDRO DA SILVA 05303606830 00532/21 AIF-S-V 000094 
ANA CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA 00529/21 AIF-A-N 000298 
CENTRO REGIONAL DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR DIA LTDA 00539/21 AIF-S-D 000093 
COLCHOES MAIS EIRELI 00540/21 AIF-M-L 000130 
I C CAMPOS LOPES COSMETICOS ME 00544/21 AIF-M-L 0000128 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOSÉ 
DE RIO PRETO 00538/21 AIF-S-E 000107 

KATIA OLIVEIRA DA SILVA 00533/21 AIF-S-D 000195 
MARLON MARQUES NUNES 00534/21 AIF-S-D 000194 
PLAZA AVENIDA SHOPPING 00536/21 AIF-S-D 000192 
PROJETEC EMPREENDIMENTOS LTDA 00537/21 AIF-S-V 000095 
RIBERFOODS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA 00535/21 AIF-S-D 000193 

SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA 00542/21 AIF-P-C 000264 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 00543/21 AIF-M-L 000131 
VINICIUS DE SOUZA EMENEGILDO 00541/21 AIF-P-C 000265 

 

 

SONIA APARECIDA GOES BAR 01652/20 2020000126698 AIF-P-A 000116 
 

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

ANDREIA GONÇALVES 
DE LIMA 12172406830 02091/17 

1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E 
OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 

CINCO CENTAVOS) 
NRM-S-D 000054 

CASA DE REPOUSO 
VIVER BEM LTDA 00607/17 

9.550,80 (NOVE MIL, QUINHENTOS E 
CINQUENTA REAIS E OITENTA 

CENTAVOS) 
NRM-S-D 000057 

J ACIR RIBEIRO ME 02086/17 
1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E 

OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 
CINCO CENTAVOS) 

NRM-S-D 000053 

PRISCILA CASSAVIA 
RIBEIRO 02404/17 2.070,75 (DOIS MIL, SETENTA REAIS E 

SETENTA E CINCO CENTAVOS) NRM-S-D 000055 

RAFAELA ROCHA POLEZI 
BORBA 00269/18 3.313,20 (TRÊS MIL, TREZENTOS E 

TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS) NRM-S-D 000052 

 
EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE INDEFERIDOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00607/17 2019000317157 AIP-S-D 000028 

 
São José do Rio Preto, 15 de Janeiro de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
TANABI

Prefeitura do Município de Tanabi. 

Chamada Pública n° 01/2021. Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos do Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar – PNAE e inscrição de produtores cadastrados 
nas categorias de “Agricultor Familiar” e de “Empreendedor 
Familiar Rural” ou suas organizações. Abertura dos enve-
lopes (sessão): 17 de fevereiro de 2021, as 14h. O edital 
poderá ser adquirido  na Prefeitura do Município de Tanabi, 
sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242, Centro, todos os dias úteis, 
das 09h as 15h ou pelo site  ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.
br, Tanabi, 14 de janeiro de 2021. João Paulo da Silveira – 
Técnico de Licitação;  Norair Cassiano da Silveira – Prefeito. 

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
AS 09:00 DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 NA SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO BA-
TISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA REALI-
ZADO O PROCESSO LICITATORIO 03/2021 NA MODALI-
DADE PREGAO PRESENCIAL 02/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL 
HOSPITALAR A SER USADO NO CENTRO DE SAUDE E 
PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE MIRASSO-
LANDIA, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITA-
ÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, 
www.mirassolandia.sp.gov.br - CELIA APARECIDA FIA-
MENGHI DOS SANTOS MATOS - PREFEITA MUNICIPAL. 
MIRASSOLANDIA 13 DE JANEIRO DE 2021.

Portaria n.º 2.982, de 14 de janeiro de 2021.

EMENTA: “Dispõe sobre a nomeação para o Emprego Pú-
blico em Comissão de Coordenador Municipal do Centro de 
Referência da Assistência Social – C.R.A.S.”.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Municí-
pio de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais e de acordo com as Leis Complementares 01/94, 
05/09 e 01/17, e Considerando:

1. A previsão legal do emprego de Coordenador Munici-
pal do Centro de Referência da Assistência Social – C.R.A.S. 
na Lei Complementar n.º 05/09;
2. A necessidade da nomeação de um responsável 
para o setor:

RESOLVE: 

Artigo 1.º - Fica nomeada, a partir desta data, a Srta. ALINY 
CHRISTINA SIMÕES, titular do RG n.º 48.845.594 e inscrita 
no CPF sob o n.º 426.779.238-07, para responder pelo Em-
prego Público em Comissão de Coordenador Municipal do 
Centro de Referência da Assistência Social – C.R.A.S.
Artigo 2.º - A nomeada perceberá seus vencimentos de acor-
do com a Lei Complementar n.º 01/2017. 
Artigo 3.º - Ao Coordenador Municipal do Centro de Referên-
cia da Assistência Social – C.R.A.S: 

I – a articulação do processo de implantação, execução, 
monitoramento, registro e avaliação das ações, usuários e 
serviços; 
II – a articulação com a rede de serviços sócio-assistenciais 
e das demais políticas sociais; 
III – a coordenação da execução das ações de forma a man-
ter o diálogo e a participação dos profi ssionais e das famílias 
inseridas nos serviços ofertados no CRAS e pela rede pres-
tadora de serviços no território; 
IV – a defi nição de critérios de inclusão, acompanhamento e 
desligamento das famílias, juntamente com os profi ssionais; 
V – a defi nição, junto com a equipe técnica dos meios e dos 
ferramentais teórico-metodológicos de trabalho com as famí-
lias, grupos de famílias e comunidade, buscando o aprimora-
mento das ações, o alcance de resultados positivos para as 
famílias atendidas e o fortalecimento teórico e metodológico 

do trabalho desenvolvido; 
VI – o monitoramento regular das ações de acordo com as 
diretrizes, instrumentos e indicadores pactuados; 
VII – o acompanhamento e avaliação do atendimento na 
rede social; 
VIII – a realização de reuniões periódicas com os profi ssio-
nais e estagiários, para a discussão dos casos, avaliação 
das atividades desenvolvidas, dos serviços ofertados e dos 
encaminhamentos efetivados; 
IX – o mapeamento, a articulação e a potencialização da 
rede sócio-assistencial no território de abrangência do 
CRAS;  
X – a promoção e a participação em reuniões periódicas 
com representantes da rede prestadora de serviços, visan-
do contribuir com o órgão gestor na articulação e avaliação 
relativa à cobertura da demanda existente no território, ao 
estabelecimento de fl uxos entre os serviços da Proteção 
Social Básica e Especial de Assistência Social e ao acompa-
nhamento dos encaminhamentos efetivados; 
XI – a orientação às instituições públicas e entidades de as-
sistência social no território de abrangência, em cumprimen-
to às normativas estabelecidas e legislações, quanto a: 
1) Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social e 
demais conselhos, de acordo com a atividade desenvolvida.
2) Qualidade dos serviços. 
 3) Critérios de acesso.
4) Fontes de fi nanciamento.
5) Legislação, normas e procedimentos para a concessão de 
atestado de registro e de certifi cado de entidades benefi cen-
tes de assistência social.
XII – a promoção e participação de reuniões periódicas com 
representantes de outras políticas públicas, visando articular 
a ação intersetorial no território; 
XIII – a elaboração de planos de ação; 
XIV – a participação de conselhos, fóruns e outros espa-
ços de controle social, com dados territoriais (indicadores, 
dinâmica populacional); da rede social, das famílias e dos 
atendimentos realizados); 
XV – o monitoramento dos serviços prestados às famílias, 
com a avaliação de resultados e impacto. 
Artigo 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
Publicação, revogando as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 14 de janeiro de 2021; 90.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação, na 
mesma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário

Decreto n.º 3.342, de 16 de dezembro de 2020.
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar 
na Lei Orçamentária Anual para Exercício de 2020, para os 
fi ns que especifi ca”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições 
legais,  
DECRETA: 
Artigo 1.º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito 
adicional suplementar na importância de R$1.210.600,00 
distribuídos as seguintes dotações:

020100 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
08.243.0007.2005.0000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO 
TUTELAR 
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   
    1.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
    1.000,00
 
020200 - FINANÇAS E CONTABILIDADE
28.843.0000.0011.0000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚ-
BLICA     
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES-
GATADA               20.000,00

04.123.0003.2006.0000 - MANUTENÇÃO DE FINANÇAS E 
CONTABILIDADE 
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA-
LHISTAS    5.000,00

020300  - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0007.2009.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   
    2.200,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                       
   17.000,00

020500  - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2019.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE 
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL             140.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA               1.500,00

10.301.0011.2023.0000 - MANUTENÇÃO DO BLOCO 
ATENÇÃO BÁSICA 
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL               25.000,00

10.305.0011.2021.0000  - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   
    5.400,00

020600  - EDUCAÇÃO BASICA
12.361.0004.2027.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL               11.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   
               30.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA             105.000,00
12.365.0004.2028.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
INFANTIL - CRECHE 
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   
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    5.000,00

12.365.0004.2029.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO IN-
FANTIL - PRÉ-ESCOLA     
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   
               18.000,00

020700  - FUNDO MANUT. DES.EDUC.BASICA-FUNDEB
12.361.0004.2035.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 
PESSOAL MAGISTÉRIO 60%..... 
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   
               90.000,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA-
LHISTAS             100.000,00

12.365.0004.2054.0000 – MANUT. DO FUNDEB – PES. MA-
GIST. 60% - INFANTIL – CRECHE 
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS    
    3.000,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA-
LHISTAS               45.000,00

12.365.0004.2055.0000 – MANUT. DO FUNDEB – PES. MA-
GIST. 60% - INF. - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA-
LHISTAS    6.000,00

020900  - CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
13.392.0006.2039.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
CULTURAIS 
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA    8.000,00

021000  - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
15.452.0005.2041.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS     
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA-
LHISTAS               20.000,00

25.752.0005.2042.0000 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA              87.000,00

021200 - SANEAMENTO
17.512.0005.2045.0000 - MANUTENÇÃO DO SANEAMEN-
TO BÁSICO 
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA            129.000,00

021400 - AGRICULTURA
20.606.0009.2047.0000 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTU-
RA       
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL                 500,00

021500  - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
04.122.0003.2048.0000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRA-
ÇÃO GERAL
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA       ____335.000,00
TOTAL.............................R$ 1.210.600,00

Artigo 2.º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será 
coberto com recursos provenientes de:

Anulação: 
020100  - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
08.243.0007.2005.0000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO 
TUTELAR
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL  2.000,00

020200 - FINANÇAS E CONTABILIDADE
04.123.0003.2006.0000 - MANUTENÇÃO DE FINANÇAS E 
CONTABILIDADE 
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL  5.000,00

09.271.0003.2007.0000 - CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDEN-
CIA SOCIAL
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   
    20.000,00

28.846.0000.0010.0000 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU-
TIVAS             40.000,00

28.846.0000.0012.000 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS    
                           10.000,00

020300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0007.2009.0000 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL             19.200,00

020500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2019.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE 
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   
   1.500,00

10.302.0011.2024.0000 - MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉ-
DIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
    11.000,00

10.303.0011.2025.0000 - MANUTENÇÃO DO BLOCO AS-
SISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
    10.000,00

10.305.0011.2021.0000 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
   2.600,00

10.305.0011.2021.0000 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA    800,00

020600  - EDUCAÇÃO BASICA

12.361.0004.2027.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUN-
DAMENTAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
     28.500,00

12.361.0004.2027.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUN-
DAMENTAL
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-
TE              11.100,00

12.365.0004.2028.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO IN-
FANTIL – CRECHE
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL             45.000,00

12.365.0004.2029.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO IN-
FANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL             21.900,00

020700 - FUNDO MANUT. DES.EDUC.BASICA-FUNDEB
12.361.0004.2035.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 
PESSOAL MAGISTÉRIO 60%
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL  17.400,00

12.361.0004.2036.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 40%
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL             20.000,00

12.361.0004.2036.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 40%
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA-
LHISTAS          11.000,00

12.365.0004.2054.0000 - MANUT. DO FUNDEB – PES. MA-
GIST. 60% - INFANTIL – CRECHE
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL   22.000,00

12.365.0004.2055.0000 - MANUT. DO FUNDEB – PES. MA-
GIST.60% - INFANTIL - PRÉ- 
 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL   168.500,00

12.365.0004.2055.0000 - MANUT. DO FUNDEB – PES. MA-
GIST. 60% - INFANTIL - PRÉ- 
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   
    14.000,00

12.365.0004.2056.0000 – MANUT. DO FUNDEB – ADMI-
NIST. GERAL 40% - INF. – CRECHE
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA-
LHISTAS        10.000,00

12.367.0004.2037.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 
AEE - 60%
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL            19.400,00

12.367.0004.2037.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - AEE 
- 60% 
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   
     12.700,00

020800  - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.306.0004.2038.0000 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE 
ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
   15.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            
                     195.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA   11.000,00

020900  - CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
13.392.0006.2039.0000  - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
CULTURAIS
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA-
LHISTAS   5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA               18.000,00

27.812.0006.2040.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
ESPORTIVAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
   10.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA  10.000,00

021000  - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
15.452.0005.2041.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL   89.000,00

15.452.0005.2041.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
    20.000,00

15.452.0005.2041.0000- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA FÍSICA             10.000,00

15.452.0005.2041.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA  14.000,00

15.452.0005.2041.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS....... 
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-
TE   5.000,00

021100 - SERVIÇOS DE ESTRADAS RODAGEM MUNICI-
PAL
26.782.0005.2044.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE ESTRADAS DE RODAGEM
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL    17.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA   18.000,00

021200 - SANEAMENTO
17.512.0005.2045.0000 - MANUTENÇÃO DO SANEAMEN-
TO BÁSICO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
     162.000,00

021400 - AGRICULTURA
20.606.0009.2047.0000 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTU-
RA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
     10.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA     6.000,00

021500 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
04.122.0003.2048.0000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRA-
ÇÃO GERAL
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA-
LHISTAS   20.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
    26.000,00

021600 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08.241.0007.2049.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MU-
NICIPAL DO IDOSO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
   10.000,00

08.241.0007.2049.0000  - MANUTENÇÃO DO FUNDO MU-
NICIPAL DO IDOSO
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA  __15.000,00
TOTAL........ 1.210.600,00

Artigo 3.º- Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 16 de dezembro de 2020; 
90.º Ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e Publicado por afi xação, no 
local de costume, na mesma data.

Luis Henrique Garcia
Secretário

Decreto n.º 3.345, de 16 de dezembro de 2020.

“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar 
na Lei Orçamentária Anual para Exercício de 2020, para os 
fi ns que especifi ca”.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições 
legais, 

DECRETA: 

Artigo 1.º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adi-
cional suplementar na importância de R$50.000,00 distribuí-
dos as seguintes dotações:

020300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0007.2016.0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA - FNAS
3.1.90.11.00  - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL        __50.000,00
TOTAL.....R$ 50.000,00

Artigo 2.º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será 
coberto com recursos provenientes de:

Anulação: 
020300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0007.2016.0000  - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA - FNAS
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-
TE    ___50.000,00
TOTAL .....................................................................................
................................R$ 50.000,00

Artigo 3.º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 16 de dezembro de 2020; 
90.º Ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e Publicado por afi xação, no 
local de costume, na mesma data.

Luis Henrique Garcia
Secretário

Decreto n.º 3.350, de 04 de janeiro de 2021.

“Dispõe sobre a Compatibilização da Programação Finan-
ceira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 
para o Exercício de 2021”.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no desempenho de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o disposto no caput do 
artigo 8.º e artigo 13 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de 
maio de 2000, 

D E C R E T A : 

ART. 1.º - A movimentação das dotações orçamen-
tárias dos órgãos, fundos e entidades integrantes do Poder 
Executivo, constantes da Lei n.º 2.570, de 30 de novembro 
de 2020, fi ca limitada aos valores constantes dos Anexos I e 
II, integrantes deste Decreto. 

ART. 2.º - A realização de despesas, incluindo consig-
nação de terceiros e restos a pagar, fará parte do presente 
cronograma e sua amortização ocorrerá mediante compatibi-
lização do montante arrecadado com o previsto constante do 
Anexo I deste Decreto. 
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Parágrafo único. Nos casos de descentralização de créditos 
orçamentários, o limite fi nanceiro correspondente será igual-
mente descentralizado, e se tratando de despesas à conta 
de recursos liberados pelo executivo municipal, o mesmo 
fará parte do cronograma mensal de desembolso. 

ART. 3.º - A liberação de recursos orçamentários terá 
por base os limites mensais de despesas fi xados no Anexo I 
deste Decreto. 

ART. 4.º - Fica o Prefeito Municipal, no âmbito de 
suas competências, autorizado a proceder ao remanejamen-
to total ou parcial dos saldos disponíveis em cada cota de 
despesa, de acordo com o fl uxo fi nanceiro apurado. 

ART. 5.º - Os créditos suplementares e especiais que 
vierem a ser abertos no exercício de 2021, bem como os 
créditos especiais reabertos, terão sua execução condiciona-
da aos limites fi xados à conta das fontes de recursos corres-
pondentes. 

ART. 6.º - Os repasses fi nanceiros destinados ao Po-
der Legislativo e seus créditos adicionais, serão entregues 
até o dia 20 (vinte) de cada mês, em conformidade com o 
disposto no artigo 29-A da Constituição Federal. 

ART. 7.º - Ao serviço de contabilidade da Prefeitura 
Municipal compete proceder a limitação de empenho, segun-
do os critérios fi xados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
quando ao fi nal de um bimestre, for verifi cada que a reali-
zação das receitas não poderá comportar o cronograma de 
desembolso para o mesmo período. 

Parágrafo único. Excluem-se do limite, a execução de des-
pesas pertencentes aos seguintes grupos de dotação: 

I - Relativas aos grupos de despesa: 

a)  pessoal e encargos sociais;
b)  juros e encargos da dívida;
c)  amortização da dívida;

II - Destinadas aos pagamentos: 

a) as despesas decorrentes de sentenças judiciais 
transitadas em julgado; e
b) as despesas com fonte de recursos fi nanceiros es-
pecífi cos e obrigatórios. 

ART. 8.º - Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, com efi cácia a partir de 1.º de Janeiro de 
2021. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 04 de janeiro de 2021; 90.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e Publicado por afi xação, no 
local de costume, na mesma data.

Luis Henrique Garcia
Secretário

UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPE-
RATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES 

A UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COO-
PERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO convoca 
seus cooperados para comparecerem à Assembleia Geral 
Ordinária que fará realizar em sua sede à Rua Independên-
cia, 2651, Centro, São José do Rio Preto, São Paulo, no 
dia 25 de fevereiro de 2021, em regime misto: presencial e 
“on line”, às 15:00 horas em primeira convocação com 2/3 
(dois terços) de seus cooperados. Caso esse número não 
seja atingido reunir-se-ão em segunda convocação às 16:00 
horas com metade mais um de seus cooperados, ou em ter-
ceira convocação, às 17:00 horas com o mínimo de 10 (dez) 
cooperados, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA: 
 
Ordem do Dia a ser discutida em Assembleia Geral Ordiná-
ria.

I- Prestação de contas dos órgãos de administração com-
preendendo: o balanço geral do exercício de 2020, relatórios 
da contabilidade, demonstrativo de resultado e, relatórios 
da diretoria e demonstração de sobras e perdas; acompa-
nhada do parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria externa 
independente.
II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do 
exercício;
III - eleição dos componentes do Conselho Fiscal; e Conse-
lho de Administração
IV - Fixação do valor dos honorários, gratifi cações e cédula 
de presença dos membros do Conselho de Fiscal, Conselho 
de Administração e Diretoria;
V – Proposta de trabalho para o exercício de 2021.
VI – Analisar pedido de demissão e/ou associação da coo-
perativa
Para efeito de “quórum” de instalação, o número de asso-
ciados existentes com direito a voto é de 78 (Setenta e oito) 
cooperados(as)

São José do Rio Preto, 11 de Janeiro de 2021. 

JOSÉ CARLOS AFONSO CUGINOTTI
            DIRETOR PRESIDENTE

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SÃO HOSE 
DO RIO PRETO – SINCOMERCIO

EDITAL
VENCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATROAL 
2021
O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SÃO HOSE 
DO RIO PRETO – SINCOMERCIO, com base nos municí-
pios Adolfo,  Américo de Campos, Ariranha, Bady Bassitt, 
Buritama, Cedral, Cosmorama, Fernando Prestes, Floreal, 
General Salgado, Guapiacu, Ibirá, Icem, Ipiguá, José Bo-
nifácio, Macaubal, Mendonça,   Monte Aprazível, Nhande-
ara, Nova Aliança, Nova Granada, Palestina, Pindorama, 
Planalto, Potirendaba, Santa Adélia, São José do Rio Pre-
to, Tabapuã, Tanabi, Uchoa e Urupês, informa a todas as 
empresas integrantes da categoria econômica do comércio 
varejista e lojista em geral. Em Adolfo, Floreal, Icem e Men-
donça, comércio varejista e lojista em geral, com exclusão 
das categorias econômicas do comércio varejista de car-
nes frescas; de carvão vegetal e lenha; de fl ores e plantas 
ornamentais; de gêneros alimentícios; de material médico, 
hospitalar e científi co; de material elétrico e aparelhos eletro-
domésticos; de material ótico, fotográfi co e cinematográfi co; 
de pneumáticos; de peças e acessórios para veículos: de 
produtos farmacêuticos; de veículos automotores usados; 
dos feirantes e das empresas distribuidoras de gás liquefeito 
de petróleo e em Guapiacu, Bady-Bassitt e Ipiguá, comércio 
varejista e lojista em geral, com exclusão das categorias eco-
nômicas do comércio varejista de carnes frescas; de carvão 
vegetal e lenha; de fl ores e plantas ornamentais; de gêneros 
alimentícios; de material médico, hospitalar e científi co; de 
material elétrico e aparelhos eletrodomésticos; de material 
ótico, fotográfi co e cinematográfi co; de peças e acessórios 
para veículos; de produtos farmacêuticos; de veículos auto-
motores usados; dos feirantes e das empresas distribuidoras 
de gás liquefeito de petróleo , informa  que o vencimento da 
contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2021 
ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2021, de acordo com a 
tabela progressiva por faixa de capital social, nos termos dos 
artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Traba-
lho – CLT, observada as alterações promovidas pela Lei nº 
13.467/2017. Informações sobre valores da tabela e guias 
de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones 
(17) 3211-4141, por e-mail scvriopreto@yahoo.com.br ou por 
meio do site www.sincomercioriopreto.com.br. 

São Jose do Rio Preto(SP), 15 de janeiro de 2021.

Ricardo Eladio Di Lorenzo Arroyo
Presidente

JOCKEY CLUB DE S.J.DO RIO PRETO
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – EDITAL 

DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, fi cam os senhores associados do JO-
CKEY CLUB DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, convocados 
para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 
28 (vinte e oito de Janeiro de 2021 (Dois Mil e Vinte Um) ás 
20:00hrs (vinte horas), na sede da entidade, cita á Rua Ma-
rechal Deodoro, 3115, 2º Andar a fi m de deliberar a seguinte 
ordem do dia;
A) Conhecer, debater e deliberar sobre o relatório de contas 
do presidente, relativas ao respectivo biênio administrativo;
B) Eleição dos Órgãos da Administração, ou seja: Diretoria/
Executiva, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal, Comissão 
de Sede, Comissão do Hipódromo, Comissão de Corridas 
e Comissão do Hipismo. De acordo com parágrafo único do 
artigo 14 (quatorze) esta Assembleia se instalará em uma 
única convocação, com qualquer número de associados.
São José do Rio Preto, 12 de Janeiro de 2021
ISRAEL BENTO CARDOSO – RG: 6.251.601 – PRESIDEN-
TE
Publicar nos dias: 15/16/17

Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de 
São José do Rio Preto e Região

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIO
O Presidente do Sindicato dos Auxiliares de Administração 
Escolar de São José do Rio Preto e Região,  inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 02.032.866/0001-00, Entidade Sindical 
devidamente registrada no CNES do M.T.E, Registro Sindical 
nº  46000.011545/2007-27, com sede em Rua José do Car-
mo Lisboa n° 197, sala 01, Vila dos Bancários em São José 
do Rio Preto-SP  no uso dos poderes que lhe são conferidos 
pelo Estatuto Social, convoca todos os  auxiliares de admi-
nistração escolar da Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Ensino Médio, Ensino Superior, Técnico e Profi ssionalizante, 
Educação Especial, Cursos Supletivos, Educação de Jovens 
e Adultos, Cursos Preparatórios para Vestibulares da rede 
privada de ensino, sindicalizados, quites com suas obriga-
ções estatutárias, integrantes da categoria profi ssional, da 
base territorial dos municípios de Adolfo, Bady Bassitt, Bál-
samo, Cedral, Guapiaçu, Icém, Ipiguá, Jaci, José Bonifácio, 
Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Neves 
Paulista, Nipõa, Nova Aliança, Nova Granada, Olímpia, Onda 
Verde, Poloni, Potirendaba, São José do Rio Preto, Tanabi, 
Ubarana, Uchoa e União Paulista , para a Assembleia Geral 
Ordinária que se realizará no dia  19 de Janeiro de 2021, às 
15h00min, em primeira convocação com o quórum estatutá-
rio, e às  16h00min, em segunda convocação com qualquer 
número de presentes, na Rua José do Carmo Lisboa n° 197, 
sala 01, vila dos bancários, São José do Rio Preto-SP, para 
discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: 
a) Previsão Orçamentária para o ano de 2021;

São José do Rio Preto  06 de janeiro de 2021
Valdecir Zampolla Caetano
Presidente
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RATIFICAÇÃO 
(Artigo 26 da Lei nº 8.666/93) 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 
Processo nº 03/2021 
CONTRATADA: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de água e esgoto, para o prédio da 
Câmara Municipal e do arquivo público municipal. 
RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, o ato da Comissão Permanente de 
Licitação, que declarou como inexigibilidade de licitação a contratação dos serviços prestados pela 
Autarquia SeMAE, no valor global estimado de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais). 
São José do Rio Preto, 14 de janeiro de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO SICOM Nº 27/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2020 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de escritório, conforme quantidades e 
especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Ata nº 01/2021 
Contratada: P Z CASTELLO EPP – ME 
Itens/Valor unitário: 1-R$ 30,00; 2-R$ 28,50; 3-R$ 30,00; 4-R$ 28,50; 9-R$ 9,50; 12-R$ 431,00; 13-
R$ 215,50; 14-R$ 215,50; 15-R$ 342,00; 17-R$ 60,50; 23-R$ 255,00; 25-R$ 115,00; 27-R$ 185,00; 
29-R$ 23,80; 31-R$ 14,20; 34-R$ 925,00; 36-R$ 251,00 e 37-R$ 24,00. 
Total: R$ 3.184,00 (três mil, cento e oitenta e quatro reais). 
Ata nº 02/2021 
Contratada: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA - ME 
Itens/Valor unitário: 6-R$ 19,77; 7-R$ 23,40; 8-R$ 9,60; 10-R$ 5,47; 11-R$ 80,00; 16-R$ 210,00; 
18-R$ 23,28; 19-R$ 56,40; 20-R$ 20,40; 21-R$ 76,00; 22-R$ 24,00; 24-R$ 43,00; 26-R$ 1.230,00; 
28-R$ 188,70; 30-R$ 390,00; 32-R$ 14,90; 33-R$ 104,00; 35-R$ 98,00; 38-R$ 154,00 e 39-R$ 72,00. 
Total: R$ 2.842,92 (dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos). 
Ata nº 03/2021 
Contratada: MARIA IRENE BUSO DA SILVA – ME 
Item/Valor total: 40-R$ 10.675,00 (dez mil, seiscentos e setenta e cinco reais). 
Ata nº 04/2021 
Contratada: KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 
Item/Valor total: 43-R$ 13.000,00 (treze mil reais). 
Vigência: 12 meses. Data da assinatura: 11 de janeiro de 2021. Recursos orçamentários: 3390.30 
– Material de Consumo. Base Legal: Leis Federais nº10.520/02 e nº8.666/93, Decretos Municipais 
nº9.929/98, nº12.255/04, nº13.024/05 e nº13.552/07, Resolução nº1056/06 e Lei Complementar 
nº123/06. São José do Rio Preto, 14 de janeiro de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 

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:

JURANDIR OLIVEIRA NUNES e FABÍOLA TEIXEIRA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, porteiro, divorciado, nascido em 
Cuiabá, MT, no dia 01 de setembro de 1985, fi lho de OLÍCIO 
JOSÉ NUNES e de ANA BENEDITA DE OLIVEIRA NUNES. 
Ela, de nacionalidade brasileira, professora, divorciada, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia 18 de fevereiro de 1979, fi lha 
de LUIZ ROBERTO TEIXEIRA e de APARECIDA GARCIA 
TEIXEIRA. 

KEID SUSSUMO VESSONI TAGAMI e MILENA GONZAGA 
LAURENCIO. Ele, de nacionalidade brasileira, funcionário 
público municipal, solteiro, nascido em São José do Rio Pre-
to, SP, no dia 13 de maio de 1990, fi lho de PAULO TAKASHI 
TAGAMI e de IVETE APARECIDA VESSONI TAGAMI. Ela, 
de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em 
Cassilândia, MS, no dia 28 de fevereiro de 1993, fi lha de 
GENEVALDO LAURENCIO DE OLIVEIRA e de NILZA GON-
ZAGA DA SILVA DE OLIVEIRA. 

VICTOR DE JESUS TOSTA e REBECA SILVA DE SOUSA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, montador, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de setembro de 
1994, fi lho de IVAIR ALVES TOSTA e de LUCIMAR DE JE-
SUS PINTO. Ela, de nacionalidade brasileira, caixa, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de março 
de 2000, fi lha de DECIO ANTONIO DE SOUSA e de LUCI-
LAINE APARECIDA DA SILVA SEBASTIÃO DE SOUSA. 

VINÍCIUS BORGES NAVARRO e BÁRBARA PALAZZO 
CASTANHEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 10 de 
agosto de 1992, fi lho de SILVIO ANTONIO NAVARRO e de 
ROSENI BORGES NAVARRO. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, autonoma, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 02 de julho de 1994, fi lha de MARCOS DAMAS-
CENO FERRAZ CASTANHEIRA e de GIOVANA PALAZZO 
CASTANHEIRA. 

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,  14 de janeiro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
15 de janeiro de 2021

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
COMUNICADO DE ERRATA. Processo Seletivo nº 01/2021. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu, inscrita no CNPJ sob o nº 
45.728.326/0001-78, torna público, para conhecimento dos interessados, que retifica o edital de Convocação do Processo Seletivo nº 
01/2021 de 13.01.2021. Onde se lê: 4.1.3 A ENTREVISTA DE DESEMPENHO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO será agendada no ato de inscrição, 
de acordo com a ordem de inscrição e escolha do candidato, entre os dias 25,26,27,e 28 de janeiro de 2021. Leia-se: 4.1.3 A ENTREVISTA 
DE DESEMPENHO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO será agendada no ato de inscrição, de acordo com a ordem de inscrição e escolha do candidato, 
entre os dias 25,26,27,e 29 de janeiro de 2021 na EMEF Coronel José Batista de Lima, situada na Avenida Abraão José de Lima, 539 – 
Centro. Mantendo-se inalteradas as demais disposições. Prefeitura Municipal de Guapiaçu, 14 de Janeiro de 2021. COMISSÃO MUNICIPAL.

Editais de
PROCLAMAS

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

1. SILVIO PERPÉTUO MORETO e TYCIANA THOMÉ 
DE SOUZA BONFÁ, sendo ELE fi lho de OTAVIO MORETO 
e de VILMA LANDIM MORETO e ELA fi lha de FERNANDO 
CARLOS BONFÁ e de GISLAINE THOMÉ DE SOUZA BON-
FÁ;

2. WILLIAN DOUGLAS RODRIGUES ANDRIETTI e 
SHEILA REGINA DE ARRUDA, sendo ELE fi lho de JOSÉ 
ANDRIETTI e de MARIA APARECIDA RODRIGUES AN-
DRIETTI e ELA fi lha de AMBROSIO JESUÍNO DE ARRUDA 
e de SILVANA REGINA AMÉRICO; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedim


