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MORADORES DE RUA

Comércio quer mudar entrada do 
Bom Prato e sábado sem Área Azul

NA REGIÃO

Bady Bassitt 
tem primeiro 
caso de varíola 
de macacos
Nesta segunda-feira, 18, a 
Prefeitura de Bady Bassitt 
confirmou o primeiro caso 
da varíola dos macacos, 
em um homem de 33 anos.  
Este é o primeiro registro 
da doença no noroeste pau-
lista. De acordo com nota 
nas redes sociais, o homem 
havia viajado recentemente 
para a Argentina e São Pau-
lo. Após retornar da viagem 
procurou atendimento. 
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VIOLÊNCIA

Aniversariante 
e amigo são 
assassinados 
a tiros

MATÉRIA-PRIMA

Começam 
faltar 
remédios 
na rede

ETANOL

Redução de 
ICMS deve 
baixar mais 
o preço 

Segundo a secretaria de 
Saúde, o problema é a falta 
de matéria prima. Rio Pre-
to é uma das mais de duas 
mil cidades que respon-
deram a um questionário 
informando que a rede 
municipal está ficando sem 
remédios básicos e de uso 
contínuo distribuídos gra-
tuitamente, como Dipirona 
500 – comprimido, e tipos 
de amoxilina. 
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Após reduzir o ICMS da 
gasolina e do gás de cozi-
nha, o governo de São Paulo 
anunciou nesta segunda-
-feira (18) a diminuição do 
imposto do etanol, de 13,3% 
para 9,57%. “Essa ação deve 
reduzir o valor na bomba 
em 17 centavos. Fiquem de 
olho e acionem o Procon se 
o valor não cair”, anunciou 
o governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB) em uma rede 
social. POLÍTICA  Pág.3

MIRASSOL LÍDER
O Mirassol venceu o Floresta por 2 a 0 fora de casa e se 
isolou na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, 
com 29 pontos, três a mais que o vice-líder Paysandu, que 
tropeçou na rodada.   
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Bairros debatem orçamento de 2023

AUDIÊNCIAS

Começaram nesta segunda-feira, 18, e seguem até o dia 25, as audiências públicas 
para debater o orçamento de Rio Preto para 2023. As primeiras audiências foram 
nos bairros  São Deocleciano e Jardim Urano e no distrito de Engenheiro Schmitt. 
“As audiências incentivam a participação popular para definição de políticas pú-
blicas em todas as áreas, o que é fundamental para que o orçamento contemple as 
demandas da comunidade”, afirmou o vice prefeito e secretário de Planejamento 
Estratégico, Orlando Bolçone. POLÍTICA Pág.3

Marlom Mateus da Silva, 
de 27 anos, e João Euclides 
Maurício França, que fazia 
32 anos neste domingo, 17, 
foram baleados às 19h18 e 
vieram a óbito na UPA da 
Vila Toninho, em Rio Preto. 
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A situação dos moradores 
em situação de rua na região 
central de Rio Preto conti-
nua motivando uma série 
de reuniões. A última acon-
teceu ontem na Câmara Mu-
nicipal  com vice-presidente 
do Sincomercio (Sindicato 
do Comércio Varejista), 
Ricardo Ismael. Ele levou 
ofício com sete pedidos, en-
tre eles a mudança da porta 
de entrada do Bom Prato e o 
fim da Área Azul ao primeiro 
sábado de cada mês. Segun-
do ele, as medidas foram 
elaboradas após pesquisa 
com comerciantes da região 
central de Rio Preto.
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JULHO AMARELO

Exames 
contra 
Hepatites 
vão ser feitos 
em praça
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Aos 78 anos, 
Mercadão é 
revitalizado
O Mercado Municipal de 
Rio Preto completa nesta 
terça-feira, 19, 78 anos. Para 
celebrar a data o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) en-
trega oficialmente as obras 
de revitalização do Merca-
dão, às 17 horas, ao lado 
de secretários municipais e 
convidados.
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Divulgação SCMS

Divulgação

Leo Roveroni/Agência Mirassol



CIDADES

A situação dos moradores em 
situação de rua na região cen-
tral de Rio Preto continua mo-
tivando uma série de reuniões. 
A última aconteceu nesta se-
gunda-feira, 18, entre o pre-
sidente da Câmara Municipal 
Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta), vereadores Robson Ricci 
(Republicanos), Renato Pupo 
(PSDB) e o vice-presidente 
do Sincomercio (Sindicato do 
Comércio Varejista), Ricardo 
Ismael. 
Ismael levou aos vereadores 
demandas e propostas que 
caso acatadas devem contri-
buir para fomentar a economia 
do local, bastante comprome-
tida pela presença dos mora-
dores e todo o impacto negati-
vo que vem causando junto aos 
frequentadores do comércio. 
Entre as propostas apresenta-
das o pedido para que o primei-
ro sábado do mês, após o quinto 
dia útil, não ocorra a cobrança 
da Área Azul - taxa cobrada 
para os consumidores estacio-
narem no centro. “Escolhemos 
este sábado em específico por-
que é o mesmo dia em que o 

Comércio quer mudar entrada do 
Bom Prato e sábado sem Área Azul

REGIÃO CENTRAL

No total, foram sete 
demandas no ofício 
que encaminhado, em 
nome da Câmara, à Pre-
feitura de Rio Preto.

comércio pode trabalhar em 
horário estendido, seguindo a 
Convenção Coletiva”, explica 
Ricardo Ismael. 
Também foi solicitada a mu-
dança da entrada do restau-
rante Bom Prato para a rua 
Paul  Harris, para que a fila 
para o café da manhã e almo-
ço não fique mais na frente 
das entradas das lojas estabe-
lecidas na rua Pedro Amaral. 
No total, foram sete deman-
das no ofício que encaminha-
do, em nome da Câmara, à 
Prefeitura de Rio Preto. 
“Nós vamos dar publicidade 
do ofício a todos os vereado-
res e vamos encaminhar esses 

pedidos em nomes de todos os 
vereadores ao Executivo. A Câ-
mara tem como objetivo, assim 
como o Sincomercio, de buscar 
alternativas que melhorem a 
situação que se encontra o cen-
tro. Pediremos que o prefeito 
avalie e encaminhe as propos-
tas apresentadas ao Comitê 
responsável e nos dê retorno 
com urgência”, afirmou Pedro 
Roberto Gomes. 

Pesquisa
O vice-presidente do Sincomer-
cio disse que todos os pedidos 
foram pensados pelo Sindicato 
após um trabalho de pesquisa 
com lojistas do centro. 

“Colocamos uma assistente 
social contratada do Sinco-
mercio para fazer um trabalho 
de conversa e pesquisa junto 
aos lojistas, principalmente 
no quadrilátero próximo à ro-
doviária. Após essa pesquisa, 
elaboramos os tópicos de ideias 
que partiram deles mesmos, 
em conjunto com o que nós 
também acreditamos”, frisa Ri-
cardo. 
O ofício será encaminhado ao 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
nesta terça-feira, 19, para que 
o governo municipal possa dar 
as respostas e a viabilidade dos 
pedidos do Sindicato serem 
atendidos ou não. 

Nesta segunda-feira, 18, a 
Prefeitura de Bady Bassitt con-
firmou o primeiro caso da varí-
ola dos macacos (Monkeypox), 
em um homem de 33 anos.  
Este é o primeiro registro da 
doença no noroeste paulista. 

Confirmação
De acordo com uma nota 

divulgada pela Prefeitura de 
Bady Bassitt nas redes sociais, 
o homem havia viajado recen-
temente para a Argentina e 

BADY BASSITT

Varíola do macaco tem 
caso positivo na região

São Paulo. 
Após retornar da viagem 

procurou atendimento no pos-
to de saúde do município no 
dia 12 de julho, já com sinais 
e sintomas da doença. Ele foi 
encaminhado ao Hospital de 
Base de Rio Preto. 

Domiciliar
Ainda segundo a nota, o 

paciente segue em isolamento 
e tratamento domiciliar e está 
sendo monitorado diariamente 
pela equipe de saúde do mu-
nicípio. 

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, o estado 
contabiliza 304 casos confir-
mados da doença, sendo 260 
na capital paulista e os demais 
no interior. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE

Reunião na câmara ontem com o vice-presidente do Sincomercio Ricardo Ismael discutiu as propostas

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

REDE MUNICIPAL

Começam faltar dipirona e amoxicilina
Rio Preto é uma das mais 

de duas mil cidades que res-
ponderam a um questionário 
feito pela Confederação Nacio-
nal de Municípios informando 
que a rede municipal de Saúde 
está ficando sem remédios 
básicos e de uso contínuo dis-
tribuídos gratuitamente. 

Os remédios que estão em 
falta na rede municipal são os 
mais usados como Dipirona 
500 – comprimido, Amoxi-
cilina 500 MG + Clavulanato 
de Potássio, Amoxicilina 250 
MG + Ácido Clavulanico 62,50, 

Amoxicilina 500 MG, Clarito-
micina 500 MG (antibacteria-
no), Nitrofurantoina 500 MG, 
Estriol 1 MG/G Bisnaga 50G, 
Lidocaina 20 MG + Epinefrina 
0,005MG/ML e Noretisterona 
0,5MG + Estradiol 1 MG. 

Na relação enviada pela 
Secretaria de Saúde não temos 
na lista nenhum dos remédios 
de uso contínuo mais usados 
em tratamentos de hiperten-
são arterial ou diabetes. Falta 
em Rio Preto antibacteriano, 
remédio para Cistite e uretrite, 
hormônios sexuais, para he-
morragias e menstruação. Falta 
o antibiótico mais popular e 

usado nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) e distribuídos 
aos pacientes, a Amoxicilina, e 
o de dor mais usado pela popu-
lação. Perguntada, a assessoria 
não respondeu qual é a saída 
que vem sendo estudada para 
resolver o problema, o que a Se-
cretaria faz em uma emergên-
cia, quais os motivos da falta, 
se existe em umas farmácias e 
outras não (nas UBSs), etc. A 
informação que foi dada em Rio 
Preto é a dificuldade que vem 
sendo enfrentada com a falta 
e escassez de matéria prima. 
A Secretaria não deu prazo 
para normalizar a situação. 

Da REDAÇÃO

Julho Amarelo 
leva exames 
de hepatites 
para a praça

Uma campanha de pre-
venção às hepatites virais 
vai marcar a conscientiza-
ção para a necessidade do 
diagnóstico precoce contra 
as hepatites virais. Entre 
21 de julho e 6 de agosto 
a Prefeitura faz campanha 
de prevenção e marca o 
julho amarelo. Além dos 
testes para a detecção de 
hepatites B e C, haverá para 
HIV e sífilis. 

No último dia da cam-
panha, 6 de agosto, uma 
equipe do Complexo de 
Doenças Crônicas Trans-
missíveis estará na praça 
Dom José Marcondes, para 
testes e orientações. Have-
rá material impresso sobre 
a doença e a distribuição de 
preservativos femininos, 
masculinos e auto testes de 
HIV. Vai ser das 9h às 13h.

Caminhão
Um caminhão da Saúde 

CTA vai circular por pontos 
estratégicos, na busca de 
populações com pouco 
acesso aos serviços de saú-
de, em situação de rua. 

Durante toda a cam-
panha, as equipes vão en-
sinar no programa Fique 
Sabendo como se realiza 
auto testes de HIV, sífilis e 
hepatites para sensibilizar 
a população quanto à im-
portância dela sempre que 
passar por uma situação 
de risco. 

Da REPORTAGEM

Divulgação

COMO VAI SUA SAÚDE PSIQUICA?!
Nosso assunto de hoje é 

muito sensível, falaremos so-
bre Luto! Mas o que seria se 
sentir enlutado?!

Denomina-se Luto ao esta-
do do indivíduo que teve um 
vínculo interrompido, seja ele 
quando perde algo como um 
animalzinho de estimação, 
uma pessoa que para nós é 
muito importante, amizades, 
trabalho, divórcio, na materni-
dade, na infertilidade, em um 
período escolar no qual não se 
verá mais os colegas, em re-
lacionamentos amorosos, em 
um acidente no qual se perde 
um membro do corpo ou até 
a mobilidade, dentre tantos 
outros, e que provavelmente 
sentiremos um grande descon-
forto físico e mental.

O Luto, pode se dar o tem-
po todo, pois vivemos expe-
riências ao longo de nossas 
vidas que surgem em relacio-
namentos advindos do amor, 
da vida cotidiana e que será 
precedido de dor da perda de 
tais vínculos.

Os sentimentos e reações 
do nosso organismo que fre-
quentemente estão presentes 
podem surgir como: palpita-
ções, dores no corpo, alta na 
pressão arterial, aumento de 
estados ansiosos, depressão, 
tristeza, nos encontrarmos 
deprimidos, com uma sensa-
ção de vazio, insônia, choro 
constante ou até esporádico, 
etc, que irá variar de pessoa 
a pessoa e também do reper-
tório de aprendizado da vida 
dela diante do ocorrido e da 
maneira como enfrenta tais 
situações. 

Muitas vezes, por falta de 
nosso conhecimento, não nos 
percebemos enlutados, e o que 
é pior, a sociedade na qual no 
inserimos também não, tor-
nando ainda mais difícil de 
lidar com o luto. 

São os lutos não reconheci-
dos! Um exemplo disso seriam 
as frases famosas que não 
ajudam, “vai passar; o tempo 
cura tudo; logo se substitui o 
perdido”; dentre outras, que 
ao invés de ajudar a pessoa a 
enfrentar, colocam por “debai-
xo do pano” os sentimentos e 
dores do outro.

Esse fenômeno é social, 
e corrobora apenas para que 
não deixemos de fazer nossas 
tarefas diárias e de trabalho, 
sem um olhar humanizado e 
de acolhimento sincero para 
com os enlutados. Muitas são 
as críticas para com pessoas 
que se expressam originaria-
mente, muitos os conselhos 
banais.

Ao ignorar o luto, pode-
mos estar contribuindo para 
o aparecimento de doenças 
mentais que mais tarde podem 
se transformar em situações 
piores. Negar da dor é negar 
a saúde! É necessário tratar 
tais dores, falar sobre elas, 
reconhece-las, falar ao ponto 
máximo na tentativa de di-
minuí-la, mas sem sufocá-la 
em nós.

Quando passamos por 
tais processos de luto, nunca 
mais seremos iguais, não mais 
teremos o mesmo tempo, as 
mesmas afinidades, de igual 
maneira que ir adiante em 
nossas vidas é necessário, mas 
que tem custos emocionais e 
simbólicos o tempo todo.

Uma ambivalência poderá 

ocorrer na maioria dos casos, 
ou seja, podemos estar so-
frendo por alguma perda pela 
manhã, se sentindo triste e 
chorando e a tarde ao encon-
trar uma outra pessoa e rirem 
juntas de uma outra coisa, de 
um outro fato. 

Nesses casos não é neces-
sário se sentir culpado, pois 
são situações diferentes, então 
temos que aos pouco tentar 
ressignificar a dor sem ficar 
nela o tempo todo, tentando 
compreender que se pode vi-
ver de outra maneira a partir 
dela. 

Também se olha o estado 
daqueles que se encolhem 
dentro da dor, pois podem 
estar entrando em um estado 
depressivo que mereça cui-
dados.

 Para isso a busca por aju-
da especializada é a melhor 
indicação. Porém nem sempre 
a medicação é indicada, nem 
tão pouco há um tempo certo 
para que tudo se resolva, irá 
depender e variar para cada 
pessoa, de suas necessidades 
e repertórios para enfrenta-
mento da perda. 

Trabalhar o luto e alterar 
seus estados desde o momen-
to em que acontecem, corro-
boram para que o processo se 
dê de maneira mais realística 
ao seu enfrentamento.

Existem alguns estágios 
do luto que profissionais da 
saúde observam com certa 
constância.

Sobre tais estágios de luto, 
citaremos o que regularmente 
a psiquiatra suíça Eliabeth 
Kubler Ross diz sobre as fa-
ses do luto e do morrer em 
seu livro: “Sobre a Morte e 
o Morrer”, de 1969 e que até 
hoje suas 5 fases são utiliza-
das como referências para se 
obter pistas sobre o sofrer do 
indivíduo enlutado.

As fases são: Negação, 
Raiva, Negociação, Depressão 
e Aceitação. Tais referências, 
quando percebidas, não obe-
decem uma sequência, mas 
sim podem surgir a curto 
prazo, médio e longo, ou seja, 
não há tempo certo e nem 
garantias que aconteçam. 

No próximo artigo estarei 
organizando tais fases com o 
olhar da terapia comporta-
mental e falando sobre cada 
uma dela e de como tratamos 
dentro do consultório clínico 
psicológico.

Lembramos que conhecer 
o processo não limita a con-
dição de se estar em processo 
psicoterápico. O(a) terapeuta 
psicológico(a) é o profissional 
que pode oferecer um acolhi-
mento completo e avaliar os 
sofrimentos psíquicos de cada 
pessoa de maneira individual 
e única. Se você deseja saber 
mais sobre este assunto nos 
procure! Estamos sempre à 
disposição!

*E-mail: psicorosebal-
lestero1967@gmail.com / 
i n s t a g r a m :  @ r o s e m e i -
re_terapeutaskinneriana / 
watts:(14)997215150.

Psicóloga formada pela 
Instituição Municipal de 
São Manuel - Imessm - SP; 
Aprimoramento pelo ITCR 
(Instituto de Terapia por Con-
tingencias de Reforçamento 
de Campinas) - SP: Demais 
cursos no Lattes Rosemeire 
A. B. Ballestero.

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLESTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 

Fundado em 16 de fevereiro de 2004
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Política Convenções partidárias
Convenções partidárias para candida-
turas presidenciais começam no dia 20 
e terminam em 5 de agosto

Treinamento do IBGE
IBGE inicia treinamento presencial para 
Censo 2022. Serão capacitados 180 mil 
recenseadores classificados em concurso

O vereador Julio Donizete 
(PSD) terá na pauta de vota-
ções durante sessão na Câmara 
Municipal nesta terça-feira, 19, 
projeto de lei de sua autoria 
que determina a obrigatorie-
dade do uso de mangueiras 
transparentes nas bombas dos 
postos de combustíveis de Rio 
Preto. A proposta será votada 
quando o mérito, ou seja, em 
segunda discussão. 

Donizete argumenta que 
o objetivo é evitar possíveis 
fraudes no momento do abas-
tecimento, já que segundo ele 
existem várias “reclamações 
envolvendo postos de combus-
tível, quer por adulterações no 
combustível, quer por suposta 
quantidade divergente no va-
lor pago pelo consumidor”, diz 
o parlamentar 

Consta na proposta que 
consideram-se transparentes 
as mangueiras por meio das 
quais é possível ver a passagem 
do combustível desde a bomba 
até o veículo automotor. 

Caso vire lei estabeleci-
mentos que descumprirem 
as regras ficam submetidos a 

Projeto obriga mangueira 
transparente para abastecer

POSTOS DE RIO PRETO

advertência; seguida de multa 
que pode chegar a R$ 5 mil 
por infração e ainda suspen-
são das atividades em até 15 
dias. Em caso de reincidência 
da infração, o valor da multa 
estabelecido será duplicado. 

Segundo o vereador o ob-
jetivo é dar transparência, 
melhorando a relação entre 
consumidos e fornecedor. 
“Colocar à disposição do con-
sumidor mais um instrumento 
de fiscalização que possa inibir 
tais abusos”, afirma. 

Caso aprovado quanto o 
mérito na sessão desta terça-
-feira o projeto vai para aná-
lise do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que tem poder de veto.

Donizete argumenta 
que o objetivo é evitar 
possíveis fraudes no 
momento do abasteci-
mento

Vereador quer mangueiras transparentes nas bombas de postos de Rio Preto

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O Mercado Municipal de 
Rio Preto completa nesta ter-
ça-feira, 19, 78 anos. Inaugu-
rado em 19 de julho de 1944, 
pelo então prefeito Ernani Pi-
res Domingues, no mesmo dia 
em que se celebra a emancipa-
ção política do município. O 
Mercadão é uma das organiza-
ções comerciais mais antigas 
da cidade, sendo sinônimo de 
tradição, qualidade e amizade. 

Para celebrar a data o pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
entrega oficialmente as obras 

de revitalização do Mercadão 
nesta terça, às 17 horas, ao 
lado de secretários municipais 
e convidados. 

O prédio de inspiração 
Art Déco tombado pelo Com-

Revitalização do Mercadão é entregue 
hoje com R$ 5,6 mi em investimentos

NOVA FASE

A proposta aumentaos 
espaços destinados ao 
embarque  desembar-
que de passageiros

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

dephact (Conselho Municipal 
de Defesa do Patrimônio His-
tórico, Artístico, Cultural e 
Turístico) passa, desde 2020, 
por ampla reforma. O investi-
mento realizado pela Prefeitu-
ra é de R$ 5,6 milhões. 

O prédio recebeu melhoria 
da estrutura e troca do telhado; 
reforma geral dos sanitários 
internos, copa, sala de admi-
nistração, depósito, sala sem 
uso, hall da entrada principal 
e hall da escada interna; troca 
do piso salão principal e de-

mais salas internas; reforma 
e pintura do forro do salão 
principal; implantação de di-
visas/forros em gesso (bancas 
e boxes); sistema de proteção a 
incêndio; sistema de ar-condi-
cionado e instalação de decks. 

Em paralelo à obra, o Mer-
cadão passou por reorganiza-
ção e padronização do uso de 
seus espaços, tendo em vista 
o conforto, a segurança e a 
atratividade de público.

 Atualmente tem 26 pontos 
comerciais ativos – outras 9 

INVESTIMENTO

R$ 5,6 mi
FORAM INVESTIDOS 
para a reforma e 
ampliação do Merca-
dãoestão em abaixo-
-assinado pedindo a 

No dia que completa 78 anos Mercadão conclui obras de revitalização

concessões foram licitadas. 
Ao todo 20 mil pessoas pas-
sam em média por mês pelo 
mercadão. 

“Não tem uma pessoa na 
cidade que nunca entrou no 
Mercadão. A reforma ficou 
excelente porque não alterou 
as caraterísticas do prédio 
original”, afirma a comerciante 
Maria Zequini. 

“Sabíamos que a reforma 
seria um desafio por conta de 
complexidades num prédio 
antigo e tombado, além da de-

Garcia reduz 
ICMS do etanol 
e preço deve 
cair R$ 0,17

Após reduzir o Im-
posto sobre Circulação 
de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) da gasolina e 
do gás de cozinha, o gover-
no de São Paulo anunciou 
nesta segunda-feira (18) 
a diminuição do imposto 
do etanol, de 13,3% para 
9,57%. 

“Essa ação deve redu-
zir o valor na bomba em 17 
centavos. Fiquem de olho 
e acionem o Procon se o 
valor não cair”, anunciou 
o governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) em uma 
rede social. 

Apesar do aviso do go-
vernador, cabe aos postos 
de gasolina a decisão de 
repassar a diminuição do 
valor para as bombas de 
gasolina. O Procon pode 
apenas fiscalizar e divul-
gar o preço médio do valor 
do combustível, para in-
formar aos consumidores 
quais postos estão repas-
sando a redução do ICMS 
para a bomba e quais não 
estão. 

A administração esta-
dual informou ainda que 
essa redução terá um im-
pacto de R$ 125,1 milhões 
por mês na arrecadação. 

O ICMS é um imposto 
estadual, compõe o preço 
da maioria dos produtos 
vendidos no país e é res-
ponsável pela maior parte 
dos tributos arrecadados 
pelos estados.

Da REDAÇÃO

Começam audiências públicas para o orçamento de Rio Preto em 2023

2023

Adiências na semana debatem 
orçamento com bairros

Começaram nesta se-
gunda-feira, 18, e seguem 
até o dia 25, as audiências 
públicas para debater o or-
çamento de Rio Preto para 
2023. As primeiras audiên-
cias foram nos bairros  São 
Deocleciano e Jardim Urano 
e no distrito de Engenheiro 
Schmitt. 

“As audiências incenti-
vam a participação popular 
para definição de políticas 
públicas em todas as áreas, 
o que é fundamental para 
que o orçamento contemple 
as demandas da comunida-
de”, afirmou o vice prefeito e 
secretário de Planejamento 
Estratégico, Orlando Bol-
çone. 

As audiências são pro-
movidas pelas secretarias de 
Planejamento  Estratégico 
e da Assistência Social. As 
datas são as seguintes: 

DIA 18: HB (no Con-

junto Esportivo Asa Delta, 
14 horas), Represa (Cras 
São Deocleciano, 14 horas), 
Schmitt (Praça do Esporte), 
19 horas). 

DIA 19: Cidade da Crian-
ça (Cras Eldorado, 14 ho-
ras), Vila Toninho (Núcleo 
Esportivo Caic, 14 horas. 

DIA 20: Talhado (Cras 
Lealdade e Amizade, 14 
horas). 

DIA 21: Pinheirinho 
(Cras Solo Sagrado, 14 ho-
ras), CEU (Cras Santo An-
tônio, 15 horas). 

DIA 22: Bosque (Cras 
João Paulo II, 9 horas). 

DIA 25: Central (Centro 
de Convivência do Idoso, 
14 horas) 

 Online
A participação também 

poderá ser remota pelo site 
riopreto.sp.gov.br/orca-
mento.

cisão dos permissionários em 
permanecer no local”, afirmou 
o secretário de Agricultura e 
Abastecimento, Pedro Pezzuto, 
responsável pela administra-
ção do Mercadão. 

Até às 19h
A Prefeitura de Rio Preto 

anunciou que o horário de 
funcionamento do Mercado 
Municipal será ampliado em 
uma hora. O Mercadão irá 
funcionar até as 19h a partir 
do dia 25 de julho.

PREFEITURA SEVERÍNIA
Concurso público aberto

A Prefeitura de Severínia 
informa a publicação de 
Editais para realização de 
Concursos Públicos para 
cadastro de Reserva em 
diversos cargos e funções, 
de ensino fundamental in-
completo, ensino médio e 
superior. 

Os editais estão na in-
ternet. A Prefeitura escla-
rece que, a medida visa 
manter em aberto, a pos-
sibilidade de reposição 

de cargos vagos que são 
de extrema importância 
para servir à população. 
Além desses, o município 
necessita regularizar outras 
situações por determinação 
judicial, como são no caso 
os de Professores, Direto-
res, Vice-Diretores e Co-
ordenadores Pedagógicos. 
O concurso destina-se para 
preenchimento de cargos 
vagos e tem validade de 2 
anos, prorrogáveis.

Divulgação

Guilherme Batista

Divulgação

Divulgação SCMS
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CIDADES Na rodovia
Ontem de manhã uma equipe da Polícia 
Rodoviária apreendeu grande quantida-
de de maconha em Jaboticabal.

Acidente fatal
Domingo, uma motociclista de 30 anos 
morreu, após bater de frente com um 
carro na Rodovia Roberto Rollembergm 

Marlom Mateus da Silva, 
de 27 anos, e João Euclides 
Maurício França, que fazia 32 
anos neste domingo, 17, foram 
baleados às 19h18 e vieram a 
óbito, com intervalo de dez 
minutos, na UPA da Vila To-
ninho, em Rio Preto.

Há duas versões para o 
duplo homicídio, segundo o 
boletim de ocorrência. A pri-
meira delas foi contada pelo 
pai de Silva, que alegou que o 
filho se desentendeu com um 
vizinho por causa de som alto 
e foi esse homem quem atirou 
nos dois jovens. 

Aniversariante e amigo morrem baleados, 
casa e carro de suspeito são incendiados

VIOLÊNCIA

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Pai bate moto 
e abandona 
filho ferido no 
meio da rua 

Na casa do suposto acusa-
do, que residiria com vários 
amigos, foram encontrados 
dois carros na garagem, mas 
nenhum morador. Sobre o VW 
Gol, nada de ilícito foi achado. 
Em pesquisa criminal, cons-
tou queixa de disparo de arma 
de fogo no GM Astra. 

Já uma testemunha ale-
gou que um GM Celta, de cor 
preta, ocupado por quatro 
desconhecidos, apareceu na 
rua e desceram dois homens 
que efetuaram os disparos 
contra Silva e França, fugindo 
em seguida. 

As vítimas foram socorri-
das por populares até a Uni-
dade de Pronto Atendimento, 
onde o médico constatou o 
óbio do mais jovem às 19h45 
e do aniversariante às 19h55. 

Equipe da Deic compare-
ceu no local do crime. Os cor-
pos foram encaminhados para 
autópsia no Instituto Médico 
Legal (IML). 

Represália
Bombeiros foram aciona-

dos para uma ocorrência de 
incêndio em residência e em 
dois veículos, na Vila Toninho, 

Um acidente entre 
uma motocicleta e um 
automóvel ocorrido às 
21h45 deste domingo, 17, 
no Jardim Nunes, em Rio 
Preto, deixou um menino 
de 11 anos gravemente 
ferido. Seu pai, que pi-
lotava a Honda CG 150 
Titan, também se feriu e 
seu paradeiro é ignorado. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, o 
piloto, de 31 anos, pas-
sou pelo cruzamento da 
avenida Augusto Buf-
fulin com a rua Alfredo 
Ricardo da Costa, sem 
respeitar a rotatória, que 
já estava sendo contorna-
da pelo motorista de um 
Ford Ka, de 57 anos. 

Com o impacto da ba-
tida, a criança, que estava 
na garupa, foi arremes-
sada por alguns metros, 
sendo socorrida por uma 
viatura do Resgate do 
Corpo de Bombeiros para 
o HCM. 

O motociclista, segun-
do testemunhas, deixou 
o local a pé e caiu dois 
quarteirões depois sen-
do levado por populares 
para local ignorado. 

Já o condutor do auto-
móvel saiu ileso. Ambos 
os veículos ficaram dani-
ficados e a moto acabou 
recolhida administra-
tivamente por falta de 
licenciamento. 

Conforme o registro 
policial, a CNH do piloto 
estava vencida há sete 
anos. 

Bombeiros atenderam um incêndio em 
residência e dois veículos, na Vila Toni-
nho, em Rio Preto, por volta das 3h25 
desta segunda-feira. A casa  pertence 
ao suspeito de um duplo homicídio

MULHER LEVOU

6
TIROS  qe foi soc orri-
da pela Resgate até o 
Hospital de Base numa 
tentativa de homicídio 
registrada no domingo

CRIMINALIDADE

Viciado ameça idosa 
com faca em roubo

Uma moradora do bairro 
Boa Vista, de 61 anos, teve o 
celular roubado por um usuá-
rio de drogas, de 25 anos, após 
ter sido ameaçada com uma 
faca, na garagem de sua casa, 
às 9 horas deste domingo, 17. O 
acusado foi preso em flagrante 
pela PM de Rio Preto. 

A vítima contou aos poli-
ciais militares que deixou o 
portão da residência aberto 
por alguns instantes e estava 
falando ao celular quando o 
acusado invadiu o imóvel e 

colocou a arma branca em seu 
pescoço, exigindo que entre-
gasse o telefone. 

Em seguida, fugiu a pé para 
rumo ignorado. Com base nas 
características físicas do as-
saltante, a guarnição passou a 
fazer patrulhamento e o loca-
lizou no cruzamento das ruas 
João Mesquita com Presciliano 
Pinto. Com ele, foi apreendida 
uma pedra de crack. Para a 
PM, alegou ser dependente 
e que roubou o celular para 
comprar droga.

em Rio Preto, por volta das 
3h25 desta segunda-feira. A 
casa e um dos carros, um GM 
Astra, pertencem ao suspeito 
de um duplo homicídio ocorri-
do na noite deste domingo, 17.

Mulher
Uma viatura do Samu so-

correu uma rio-pretense, de 
42 anos, que levou seis tiros 

até o Hospital de Base, na 
noite deste domingo, 17. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a paciente deu entrada 
com quatro perfurações de 
arma de fogo nas costas, uma 
numa das pernas e uma no 
abdômen. 

A Polícia Militar apurou 
que a mulher foi baleada em 
sua casa, no Brejo Alegre. Ne-
nhuma testemunha do crime 
havia sido identificada até o 
registro do boletim de ocorrên-
cia na Central de Flagrantes. 

Policiais civis da delegacia 
de homicídios da Deic foram 
comunicados.  Até o fecha-
mento desta edição, as últimas 
informações sobre o estado de 
saúde da vítima eram de que 
estava estável e passaria por 
cirurgia no HB.

Bandidos rouba carga de R$ 330 mil de gasolina
Dois bandidos, um deles ar-

mado com revólver, renderam 
um caminhoneiro, de 50 anos, 
por volta das 21h20 do sábado, 
16, quando a vítima parou seu 
caminhão-trator com dois se-
mi-reboques para descansar 
em um posto de combustível, 
localizado em rodovia, nas 
imediações de Barretos. 

Após ser feito refém, os 
marginais roubaram o veículo 

carregado com 63 mil litros 
de gasolina, avaliados em R$ 
330 mil. 

O assalto
O assalto foi registrado no 

Plantão Policial de Rio Preto às 
12h55 deste domingo, 17, onde 
o motorista contou que estava 
parado no posto quando um 
dos marginais com arma de 
fogo apareceu e o empurrou 

dentro da cabine. Em seguida, 
um comparsa surgiu. 

Após ter sido encapuzado, 
os assaltantes questionaram 
sobre os três localizadores e 
foram informados que havia 
apenas um, sendo obrigado a 
desligá-lo. 

No Estado de Minas Gerais, 
a vítima foi colocada em um 
carro e após rodarem por cerca 
de duas horas, pararam por 

várias horas e andaram mais 
uma hora, sendo o caminho-
neiro libertado na zona rural. 

Caminhando
A vítima caminhou e en-

controu um posto de combus-
tíveis fechado, mas em frente 
havia um hospital, onde pediu 
socorro e foi medicada, sendo 
levada de ambulância até um 
quartel da Polícia Militar, que 

RODOVIA DA REGIÃO

informou que estava em Fron-
teira/MG e deveria registrar 
também o caso em uma dele-
gacia paulista. 

Como não conseguiu co-
municar o roubo em Icém, 
o caminhoneiro veio até Rio 
Preto, onde a Central de Fla-
grantes funciona 24 horas. Até 
o fechamento desta edição, 
não havia pistas sobre os cri-
minosos e a carga. 

COMANDO

DEIC de Rio Preto 
tem novo diretor

Após dois anos designado 
para comandar a Divisão Es-
pecializada em Investigações 
Criminais  de Rio Preto (DEIC) 
Celso Reis Bento deixou o 
cargo e foi substituído por 
José Gonzaga Pereira da Silva 
Marques, ex- Delegado da  

O delegado Celso Bento tra-
balhará por um tempo nas fun-
ções administrativas na sede 
do Deinter-5, como parte de 
seu processo de aposentadoria. 

O vice-diretor, o delegado 
Fernando Tedde, também 

deixou o cargo e ficará apenas 
como delegado assistente da 
Delegacia Seccional de Rio 
Preto. 

Com a saída de ambos, 
José Gonzaga Pereira da Silva 
assumiu o novo cargo nesta 
segunda-feira, 18, ele ainda 
não se apresentou oficialmente 
na DEIC, mas a mudança já foi 
publicada no Diário Oficial do 
Estado. 

Colaborou -  Sarah 
BELLINE.

CDP RIO PRETO

Mulher de detento é 
flagrada com drogas 

Em revista no horário de 
visitas no Centro de Detenção 
Provisória (CDP) de Rio Preto, 
na manhã deste domingo, 17, 
uma jovem, de 20 anos, foi 
presa em flagrante po 

Segundo o boletim de ocor-
rência, uma agente peniten-
ciária percebeu um volume 
estranho na cintura da visi-
tante ao submetê-la ao scanner 
corporal. 

Ela foi separada dos de-
mais parentes de presos e ao 
levantar a blusa parcialmente a 

funcionária pública apreendeu 
duas porções de maconha e 
uma porção de cocaína camu-
fladas no cós da calça. 

Para a agente, a acusada 
alegou que o seu amásio, de 25 
anos, que está encarcerado no 
presídio, não sabia que levava 
os entorpecentes, os quais es-
tavam embalados para venda. 

Levada até o Plantão, teve 
a prisão confirmada e foi enca-
minhada à carceragem local, 
onde aguardará decisão da 
Justiça.

Arquivo Dhoje

José Pinho Maia, natural de Ibirá-
-SP, faleceu aos 79 anos de idade. 
Era casado com Sra. Antonia Ma-
ria Tersitano Pinho Maia e deixa 
os filhos Fatima Pinho Maia Von 
Gal e José Pinho Mais Filho. Será 
sepultado no dia 17/07/2022 às 
17h, saindo seu féretro do veló-
rio Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério Municipal de Ibirá. 
 
Cordelia Anderson Gonsalves, 
natural de Penápolis-SP, faleceu 
aos 97 anos de idade. Era viúva 
de Sr. Waldemar Gonçalves e dei-
xa a filha Marina Anderson Racy. 
Será sepultada no dia 18/07/2022 
às 17h, saindo seu féretro do ve-
lório Jardim da Paz para o Ce-
mitério Parque Jardim da Paz. 
 
Aparecido Borges de Souza, na-
tural de Guapiaçu-SP faleceu aos 
72 anos de idade. Era casado 
com Sra. Zeniz Marques Teixeira 
e deixa a filha Alessandra. Será 
sepultado no dia 17/07/2022 às 

FALECIMENTOS E MISSAS

14h, saindo seu féretro do veló-
rio Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério São João Batista. 
 
Helena Maria Beltramini, natural 
de Nipoã-SP, faleceu aos 91 anos 
de idade. Era viúva de Sr. Sebas-
tião Beltramini e deixa os filhos 
Maria Celia, Loucir, Lezeir, Lenir, 
Leonir, Lorenil, Marilene, Euzi-
vania, Carlos Rubens (falecido) e 
Claudecir (falecido). Será sepul-
tada no dia 18/07/2022 às 11h 
30min, saindo seu féretro do veló-
rio Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério Municipal de Nipoã. 
 
Aparecida Benedita da Silva 
Cantelli,  natural de Tanabi-
-SP, faleceu aos 70 anos de 
idade. Era divorciada e dei-
xa os filhos Lauane Cristina e 
Loiane Maria. Será sepulta-
da no dia 18/07/2022 às 15h, 
saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério São João Batista. 

Regina Aparecida Vansan, natural 
de Fernandópolis-SP, faleceu aos 
65 anos de idade. Era divorciada 
e deixa os filhos Cristien, Heitor 
e Felipe. Será sepultada no dia 
17/07/2022 às 17h, saindo seu fé-
retro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Jamila Homsi, natural da Síria, fa-
leceu aos 73 anos de idade. Era 
solteira. Será sepultada no dia 
17/07/2022 às 15h, saindo seu fé-
retro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Antonio Marcelo Tavares Cor-
deiro, natural de São Paulo, fa-
leceu aos 51 anos de idade. Era 
divorciado e deixa os filhos Luiz 
Felipe e João Vinicius. Será sepul-
tado no dia 16/07/2022 às 14h, 
saindo seu féretro do velório Ce-
mitério Jardim Vale da Paz para 
o Cemitério Jardim Vale da Paz. 
 
Leda Mara Menandro, natural de 

Guataporanga-SP, faleceu aos 48 
anos de idade. Era solteira e deixa 
a filha Amanda. Será sepultada no 
dia 15/07/2022 às 13h, saindo seu 
féretro do velório São João Batista 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Ivony dos Santos Goes, natural 
de Mirassol-SP, faleceu aos 80 
anos de idade. Era viúva de Sr. 
Luiz Carlos Goes e deixa os filhos 
Alessandra e Ana Paula. Será se-
pultada no dia 16/07/2022 às 
14h, saindo seu féretro do ve-
lório Jardim da Paz para o Ce-
mitério Parque Jardim da Paz. 
 
Eli Soares Barbosa, natural de Itu-
rama-MG, faleceu aos 62 anos de 
idade. Era casado com Sra. Maria 
Aparecida de Oliveira Barbosa e 
deixa o filho Douglas Taffarel Soa-
res Oliveira. Será sepultado no dia 
15/07/2022 às 16h, saindo seu fé-
retro do velório Municipal de Itura-
ma para o Cemitério Municipal de 
Iturama.

Divulgação do site OVale
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: AIRMED EIRELI EPP
EMPENHOS 14492/22 E 14508/22
CONTRATADA: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836
EMPENHO 15023/22
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem no prazo 
de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totali-
dade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA
ATA 0408/22
Considerando informações recebidas pelo DUE, referente aos problemas 
apresentados no item cód 54945 marca Healtcath Safety, LOTE 01248/1147. 
Com fundamento na Cláusula Segunda, Item 2.3.1, fica a empresa notificada 
a substituir no prazo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, a quantidade de 58.330 unidades do item supracitado, assim como 
prestar esclarecimentos acerca da qualidade do material entregue. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e contratar com 
esta administração pelo prazo de até 05 anos. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para a empresa em querendo, apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
Termo de Rescisão Contratual
Dispensa de licitação nº 22/17; Contrato: DIL/0017/17
Contratada: Bispado de Rio Preto
Nos termos do art. 79, II da LF 8.666/93 cc cláus. 5ª, fica rescindido de co-
mum acordo a ata supramencionado. SME – Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO 
10º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 66/21 – Contrato: PRE/0069/21
Contratada: Staff´s Recursos Humanos Ltda
De acordo com a cláus. 6ª, item 6.5 do contrato supramencionado, fica rea-
justado o valor atual do contrato na ordem de 10,345630%, correspondente 
ao IPC-SP (FIPE), apurado no período de Mar/21 a Fev/22. SMA – Adilson 
Vedroni; SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Jr.; SME – Fabiana Z. Azevedo; 
SMF – José Martinho W. Ravazzi Neto; Gab. Prefeito – José Roberto Morei-
ra; SMTE – Adriana Romano; SMEL
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 50/20; Contrato: DIL/0024/20
Contratada: Bispado de Rio Preto
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses 
o prazo de vigência do contrato supramencionado. Gab. Prefeito – José Ro-
berto Moreira
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 544/20 – Contrato: PRE/0037/21
Contratada: Pro Sinalização Monitoramento Ltda
De acordo com a cláus. 4ª, item 4.3 do contrato supramencionado, fica rea-
justado o valor atual do contrato na ordem de 10,061050%, correspondente 
ao IPCA-IBGE, apurado no período de Jan/21 a Dez/21. SMTTS – Amaury 
Hernandes
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 318/2022
ATA Nº 0543/22
CONTRATADA: L.F. GONÇALVES TINTAS EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de materiais para pintura - Valor Unitário - Item 1 – 
R$63,50; Item 6 – R$85,00; Item 15 – R$65,00; Item 31 – R$90,00; Item 32 
– R$109,50– SMS  – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 318/2022
ATA Nº 0544/22
CONTRATADA: YESHUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais para pintura - Valores Unitários - Item 
2 – R$3,05; Item 3 – R$17,65; Item 4 – R$24,95; Item 18 – R$2,00; Item 
19 – R$3,80; - Item 20– R$10,45; Item 25 – R$2,95; Item 28 – R$7,38; Item 
30 – R$56,90– SMS  – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 296/2022
ATA Nº 0545/22
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACECUTICOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender ações judiciais - Va-
lor Unitário - Item 24 – R$109,000– SMS  – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 296/2022
ATA Nº 0546/22
CONTRATADA: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS-
PITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender ações judiciais - Va-
lor Unitário - Item 4 – R$266,214– SMS  – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 296/2022
ATA Nº 0547/22
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender ações judiciais - Va-
lor Unitário - Item 28 – R$3,289– SMS  – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 296/2022
ATA Nº 0548/22
CONTRATADA: CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender ações judiciais - Va-

lor Unitário - Item 27 – R$0,310– SMS  – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 303/2022
ATA Nº 0549/22
CONTRATADA: FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de cobertores e lençóis para Unidades de Saúde 
- Valores Unitários - Item 1 – R$54,00; Item 2 – R$54,00; Item 3 – R$31,50– 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 332/2022
ATA Nº 0550/22
CONTRATADA: MINERAÇÃO HIDROLEVE EIRELI
OBJETO: Fornecimento de copos de agua mineral (200ml) - Valor Unitário - 
Item 1 – R$27,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 376/2022
CONTRATO nº PRE/0140/22
CONTRATADA: GENIUS PRODUÇÕES E EVENTOS VOTUPORANGA 
LTDA
OBJETO: Prestação de serviço de iluminação com fornecimento de equipa-
mentos e mão de obra em atendimento ao FIT-2022 – Item 4 – SMC – Valdeci 
Pedro Ganga - Prazo de Vigência: 30 dias. Valor Total: R$51.280,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
AVISO
Pregão Eletrônico nº 343/2021 – Proc. 12631/2021 – Contrato PRE/0097/21
Contratada: Empresa de Publicidade Rio Preto S/A
DESPACHO: Em que pese a data final do contrato ser o dia 02 p.f., tendo em 
vista que o quantitativo contratado, já acrescido dos 25% previsto em Lei, foi 
totalmente utilizado, fica antecipado o vencimento da avença para o dia 17 
p.p. em razão do esgotamento total do objeto do contrato. Mario Soler – Sec. 
Mun. de Comunicação Social.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FOR-
NECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE ADE-
QUAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-
DE – Fica designado o dia 20/julho/2022 às 09:00 hs., para a realização da 
sessão pública de abertura da proposta financeira. Publique-se para ciência 
dos interessados e para que surta os efeitos legais. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPACHO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FOR-
NECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE ADE-
QUAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-
DE - Tratam-se de recurso/representação apresentada pela empresa Sistel 
Comércio e Serviços Eletro Eletrônicos Ltda nos autos deste procedimento 
licitatório. Assim, conforme manifestação do Departamento de Obras, julgo 
pelo não provimento do recurso/representação interposto pela empresa su-
pracitada, ratificando nas decisões anteriormente tomadas e mantenho a de-
cisão prolatada no certame, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Dessa 
forma, prossiga-se o certame e abertura dos envelopes proposta financeira. 
Dê-se prosseguimento às formalidades. Aldenis Albaneze Borim – Secretário 
Municipal de Saúde. O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos 
do processo à disposição dos interessados. Publique-se para ciência e para 
que surta os efeitos legais. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FOR-
NECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  VISANDO A EXECUÇÃO 
DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA E.M. ROBER-
TO JORGE (RUA SÃO BENTO Nº 471, B. GONZAGA DE CAMPOS) – SEC. 
MUN. DE EDUCAÇÃO. À vista dos autos e do parecer elaborado pela Se-
cretaria Municipal de Educação, o qual é utilizado como razões de decidir 
e passa a fazer parte integrante desta decisão, a Comissão Municipal de 
Licitações prolata a classificação das propostas: 1º Colocado: CONSTRU-
TORA POLACHINI LTDA R$ 121.433,85 - 2º Colocado: CONSTRUTORA J 
L K SOUZA LTDA ME R$ 130.862,33 - 3º Colocado: KM & M ENGENHARIA 
PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA ME R$ 155.582,25 - O inteiro teor dessa 
decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos interes-
sados. Publique-se para ciência. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FOR-
NECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  VISANDO A EXECUÇÃO 
DA OBRA DE READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRÁULICA, AGUAS 
PLUVIAIS E CALHAS NOS PRÉDIOS DO COMPLEXO SWIFT – SEC. MUN. 
DE EDUCAÇÃO. À vista dos autos e do parecer elaborado pela Secretaria 
Municipal de Educação, o qual é utilizado como razões de decidir e passa 
a fazer parte integrante desta decisão, a Comissão Municipal de Licitações 
prolata a classificação da proposta: 1º Colocado: KM & M ENGENHARIA 
PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA ME R$ 684.365,65 - O inteiro teor dessa 
decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos interes-
sados. Publique-se para ciência. 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.em-
pro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 401/2022, processo 13.261/2022 
objetivando o Registro de Preços para aquisição de material elétrico para 
atender a ampliação e manutenção da iluminação pública do município. Se-
cretaria Municipal de Obras. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
01/08/2022. às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. O edital, na ínte-

gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.em-
pro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 413/2022, processo 13.353/2022 
objetivando Registro de Preços para locação de tendas e fechamentos. Se-
cretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 01/08/2022. às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. 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 238/2022 – PRO-
CESSO Nº 12.116/2022. 
Objeto: contratação de empresa para fornecimento e instalação de lavatórios 
para o centro cirúrgico do Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde.  
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para 
o dia 20/07/2022 às 09:00h para continuidade dos trabalhos – Eloisa Sestini 
da Cunha Pinheiro - Pregoeira. 
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 379 /2021 - Processo 12.155/2022
Objeto: Aquisição de cama fawler para o Hospital Municipal. Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
Impugnante: RC MÓVEIS LTDA
Fica declarada improcedente a impugnação lançada pela empresa RC MÓ-
VEIS LTDA. Mantendo os termos atuais do edital licitatório. O inteiro teor da 
decisão encontra-se no ‘Portal de Compras’. Sandra Cristina Dourado Neves 
Saeki – Pregoeira.
EXTRATO 
EXTRATO DA SESSÃO 
Modalidade: Pregão eletrônico 334/2022 Processo: 12.732/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GA-
TOS ADULTOS - Secretaria Municipal de Saúde.
O pregão eletrônico restou fracassado, uma vez que o valor final alcançado 
ficou acima da estimativa do edital. Adriana Tápparo - pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.em-
pro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 415/2022, processo 13.424/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de materiais hospitalares 
para a Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-
-se-á até o dia 01/08/2022. às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. 
O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://com-
pras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 417/2022, processo 
13.426/2022 objetivando o registro de preços para aquisição de EPIs (botas 
de segurança), para uso dos Agentes comunitários de saúde e de combate 
ás endemias. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 01/08/2022. às 14h00min e abertura a partir das 14h02min. 
O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 297/2022 – Processo n.º 12.497/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos/insumos padro-
nizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública reali-
zada on-line com início 14/06/2022, sendo adjudicado os itens às empresas 
declaradas vencedoras: ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA (item: 9); CIA-
MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  (item 10); CIMED IN-
DÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. (item 15); COMERCIAL CIRÚRGICA 
RIOCLARENSE LTDA (itens 14, 25); CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACËUTICOS LTDA (itens 6, 11, 12, 19, 23, 24, 34); DIMEBRÁS - CO-
MERCIAL HOSPITALAR LTDA. (item 33);  DUPATRI HOSPITALAR COMER-
CIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  (itens 7, 29); FRESENIUS KABI 
BRASIL LTDA  (item 5); FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
E HOSPITALARES EIRELI  (item 3); INOVAMED HOSPITALAR LTDA (item 
27); MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO 
HOSPITALARES S/A ( item 32); PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI  (itens 8, 22); PORTAL LTDA.  (itens 2,13); PRA-
TI, DONADUZZI & CIA. LTDA  (itens 20, 31); SAO PAULO COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  (item 28); SOMA/SP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA (item 17). Os itens 1, 16, 18, 26, 30 foram declarados 
fracassados e os itens 4 e 21 restaram desertos. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irre-
gularidade – Aldenis Albaneze Borim  - Secretário Municipal de Saude.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 322/2022 – Processo n.º 12.664/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos/insumos pa-
dronizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 21/06/2022, sendo adjudicados os itens às 
empresas declaradas vencedoras: ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA (item 
16); ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (item 21); AZULPHARMA DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP (item 24); CIAMED DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (item 23); CIMED INDÚSTRIA DE 
MEDICAMENTOS LTDA(item 20); COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAREN-
SE LTDA (itens 1 e 27); CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACËU-
TICOS LTDA. (itens 10, 13, 14, 15, 17); DESTRA DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS LTDA (item 18); DIMEBRÁS - COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA(item 2); DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO LTDA (item 19);
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INOVAMED HOSPITALAR LTDA (item 7); LUMAR COMERCIO DE PRO-
DUTOS FARMACEUTICOS LTDA (item 26); MEDILAR IMPORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A (item 4) e 
PORTAL LTDA (itens 5, 6 e 22). Os itens 3 e 9 foram desertos e os itens 8, 
11, 12, 25 e 28 foram fracassados. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adria-
na Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irre-
gularidade – Aldenis Albaneze Borim  - Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 370/2022 – Processo n.º 13.050/2022
Objeto: registro de preços para aquisição de frascos para álcool gel líquido 
em atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação. 
Sessão pública realizada on-line com início 15/07/2022, sendo adjudicados 
os itens 01 e 02 à empresa declarada vencedora: GABRIEL SELEM SILVA. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pre-
goeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irre-
gularidade – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária Municipal de Edu-
cação.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE HORÁRIO
MODALIDADE: Pregão eletrônico n.° 385/2022 - Processo 13.183/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de dietas industrializadas em 
atendimento as ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. Fica rede-
signado o horário para o recebimento das propostas para o dia 21/07/2022, 
às 14h30min e abertura a partir das 14h32min. O edital, na íntegra, e de-
mais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal 
de Compras.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE HORÁRIO
MODALIDADE: Pregão eletrônico n.° 359/2022 - Processo 12.951/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de legumes, frutas e verduras 
para alimentação do Corpo de Bombeiros. Gabinete do Prefeito. Fica rede-
signado o horário para o recebimento das propostas para o dia 22/07/2022, 
às 14h30min e abertura a partir das 14h32min. O edital, na íntegra, e de-
mais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal 
de Compras.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE HORÁRIO
MODALIDADE: Pregão eletrônico n.° 386/2022 - Processo 13.184/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de toalhas e travesseiros. Secre-
taria Municipal de Saúde.
Fica redesignado o horário para o recebimento das propostas para o dia 
25/07/2022, às 14h30min e abertura a partir das 14h32min. O edital, na ín-
tegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE HORÁRIO
MODALIDADE: Pregão eletrônico n.° 382/2022 - Processo 13.179/2022
Objeto: Registro de preços para insumos de endodontia. Secretaria Munici-
pal de Saúde.
Fica redesignado o horário para o recebimento das propostas para o dia 
28/07/2022. às 14h30min e abertura a partir das 14h32min. O edital, na ín-
tegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 388/2022, PROCESSO 
13.286/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de máscaras retangular em TNT 
em atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação.
Em razão de questionamento fica retificado o Edital, no TERMO DE REFE-
RÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES E CORES, elaborado pela Sec. Mun. De Edu-
cação. O edital está disponibilizado na nova versão no sistema “Portal de 
Compras” link “Edital Completo e Anexos” à disposição dos interessados. 
Fica redesignada a data de processamento do pregão da seguinte forma: 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 02/08/2022, às 08h30min e 
abertura a partir das 08h32min. Adriana Tápparo – Pregoeira.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 
EMURB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 – PROCESSO Nº 024/2022
A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
– EMURB, torna público aos interessados a abertura de licitação na mo-
dalidade, PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL a fim 
de realizar a Contratação de empresa especializada para prestar serviços 
de locação de veículo automotor (caminhão) com manutenção e seguro, 
conforme especificado no Termo de Referência. Data de processamento do 
Pregão: 29/07/2022, às 09:00hs na sede da Emurb, na Philadelpho Manoel 
Gouveia Neto, nº 2150, Parque Setorial, Tel. (17) 3202-1410, na cidade de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
São José do Rio Preto, 15 de julho de 2022.

____________________________________________________
       RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO

        DIRETOR PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
– EMURB 

EXTRATO DE SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, TERMO DE ADJUDI-
CAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022
PROCESSO Nº: 021/2022
Objeto: Contratar empresa especializada para fornecimento de mão de obra 
que realizará o controle de acesso dos ônibus, funcionários e público em 
geral, “sob demanda”, para atender as necessidades da EMURB, com atua-
ções no Terminal Rodoviário Governador Laudo Natel, Terminal Suburbano, 
na sede da EMURB no Parque Setorial, na Pedra “Viaduto Jordão Reis”, 
todos em São José do Rio Preto/SP, conforme especificações no Termo de 
Referência - Anexo I
Houve manifestação de intenção de recursos pelas empresas NOBRE FA-
CILITIES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.980.119/0001-36 e G F 
DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CNPJ 
sob nº º 04.043.043/0001-05, contra a decisão de classificação e habilita-
ção da proposta da empresa FAZ SEG PARTICIPAÇÕES LTDA; CNPJ: 
40.331.529/0001-0001-02 (integra de recursos e contrarrazões no processo 
licitatório). A pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão, submetendo 
à autoridade superior, Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanis-
mo, que ratificou as decisões da pregoeira e negou provimento ao recurso da 
empresa. A íntegra da sessão está disponível no processo licitatório, Patrícia 
Aragão Marcello – pregoeira. ADJUDICO e HOMOLOGO este procedimento 
licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. 
São José do Rio Preto, 15 de julho de 2022.

RODRIGO IDELBRANDO JULIANO
Diretor Presidente da Emurb

NOTIFICAÇÃO- PUBLICAÇÃO DECISÃO RECURSO E PENALIDADES
A EMURB – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO-SP, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos que 
virem o presente, ou dele tiverem conhecimento que:
Fica a empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA, ciente de que o RE-
CURSO ADMINISTRATIVO protocolado contra o AUTOS DE INFRAÇÃO 
Nº 014/2022, LAVRADO EM 06/05/2022, foi julgado IMPROCEDENTE, por 
unanimidade, pela Junta de Recursos, instituída e nomeada pela PORTARIA 
N.º 026 /2020 e PORTARIA N.º 027/2020, aos 07/07/2022, conforme ATA DE 
DELIBERAÇÃO Nº 010/2022,  na qual decide a Junta de Recursos, pelo co-
nhecimento do Recurso e opina por Negar-lhe provimento, para INDEFERIR 
o respectivo recurso, mantendo-se a aplicação da respectiva penalidade à 
empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA, nos termos da LEI COM-
PLEMENTAR Nº 627, DE 30 DE AGOSTO DE 2020, Art. 8º, quanto  multa 
por efetuar limpeza ou descarga de banheiros químicos dos ônibus ou veícu-
los de que se utiliza, nas plataformas dos prédios Rodoviários, equivalente a 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos motivos de fato e de direito acimas já ex-
plicitados e reconhecidos pelos membros, que entenderam em acolhimento 
aos argumentos acimas já expostos e discutidos pelos respectivos membros 
da junta de recursos, estarem presentes todos os requisitos de aplicabilidade 
da respectiva multa; ou nos termos do Art. 15, §2º da Portaria nº 026/2020, 
cabendo recurso endereçado ao Diretor Presidente da EMURB, no prazo de 
10 (dez) dias contados da data em que o interessado tomar conhecimento 
da decisão recorrida, no caso desta publicação, e serão julgados em até 30 
dias úteis. E tendo em vista quanto à aplicação da LEI COMPLEMENTAR Nº 
588 DE 01 DE MARÇO DE 2019, por analogia, poderá a empresa solicitar os 
Boletos para pagamento das respectiva multa, com o desconto, e conforme 
dispões a respectiva lei,  o benefício concedido condiciona-se ao pagamento 
integral do débito e à tempestividade da Impugnação, além de caracterizar 
renúncia expressa à Impugnação e aos Recursos previstos na legislação, 
nos termos do Art. 24, sendo:
I - de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da notificação da lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impug-

nação; II - de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e 
até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pela 
Unidade de Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame Ne-
cessário, se não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), 
se interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame 
Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão 
proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. § 
1º O benefício concedido nos incisos II e III condiciona-se ao pagamento 
integral do débito e à tempestividade da Impugnação e do Recurso Voluntá-
rio, além de caracterizar renúncia expressa à Impugnação e aos Recursos 
previstos na legislação. O inteiro teor do processo administrativo encontra-
-se a disposição do interessado na EMURB – EMPRESA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. E, para que se chegue ao conhecimento a 
quem de direito, e que esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado pela Imprensa local, termos do Art. 15, §2º da 
Portaria nº 026/2020, cabendo recurso endereçado ao Diretor Presidente da 
EMURB, no prazo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado 
tomar conhecimento da decisão recorrida, no caso desta publicação, e serão 
julgados em até 30 dias úteis.
Fica a empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA, ciente de que o RE-
CURSO ADMINISTRATIVO protocolado contra o AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 
005/2022, LAVRADO EM 27/03/2022, foi julgado PROCEDENTE, por unani-
midade, pela Junta de Recursos, instituída e nomeada pela PORTARIA N.º 
026 /2020 e PORTARIA N.º 027/2020, aos 12/07/2022, conforme ATA DE 
DELIBERAÇÃO Nº 011/2022,  na qual decide a Junta de Recursos, pelo co-
nhecimento do Recurso e opina por Dar-lhe provimento, para DEFERIR o 
respectivo recurso, vez que prejudicados os requisitos de aplicabilidade da 
multa infracional cancelando-se a aplicação da respectiva penalidade a Em-
presa EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA.
São José do Rio Preto, 15 de julho de 2022.
PATRÍCIA ARAGÃO MARCELLO - PRESIDENTE
AUGUSTO FELIPE DA SILVA NUNES – SECRETÁRIA
MAKSWEL SEYITI KAWASHIMA - MEMBRO SUPLENTE

PORTARIA N.º 032/2022
NOMEIA COMISSÃO SINDICANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo São José do Rio 
Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Juliano, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 87 do Ato Normativo n.º 01/2018, e pelo Decre-
to n.º 17.163 de 24 de setembro de 2014, considerando o encaminhamento 
de relatórios internos e reclamações, assim como a necessidade da devida 
apuração de fatos de caráter disciplinar e outras demandas 
RESOLVE: 
Art. 1º Determinar a instauração de Sindicância Acusatória nº 002/2022, para 
apuração de possíveis infrações aos deveres básicos, constantes nos Art. 
48 alíneas: b) manter-se no trabalho dentro das normas de conduta esta-
belecidas, acatando e cumprindo ordens, evitando desperdício de tempo, 
de trabalho e de material, tratando com urbanidade os chefes, instrutores, 
colegas e demais empregados de qualquer grau hierárquico, bem como mu-
nícipes e usuários do serviço público; e) manter espírito de cooperação e 
solidariedade, guardando o respeito mútuo, evitando comportamento capaz 
de conturbar o ambiente e prejudicar o bom andamento do serviço, ou que 
atente contra quaisquer proibições legais ou regulamentares; Art. 49 alínea g) 
se envolver em conflitos, agredir, física ou moralmente ou ameaçar qualquer 
colega de trabalho, superior hierárquico, subordinado, ou munícipe, quando 
estiver no exercício da função; e art. 50, §2º, alíneas f) Não guardar respeito 
mútuo aos munícipes e colegas de trabalho de qualquer grau hierárquico; 
v) Agredir física e/ou verbalmente munícipes e/ou colegas de trabalho de 
qualquer grau hierárquico; do Ato Normativo n° 001/2018 da EMURB c.c. Art. 
482, alínea b) incontinência de conduta ou mau procedimento; da CLT c.c. 
Art. 204, XI - tratar com urbanidade as pessoas da Lei Complementar nº 5, 
de 28 de Dezembro de 1990.
Art. 2º - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Pro-
cessante será composta pelos servidores: José Renato de Oliveira Júnior, 
Matrícula Funcional nº 1934, que a presidirá; Patrícia Aragão Marcello,  Ma-
tricula Funcional n.º 2091,  Makswell Seyiti Kawashima, Matricula Funcional 
n.º 2099 e figurando como membro-suplente Augusto Felipe da Silva Nunes,  
Matricula Funcional n.º 2036, todos servidores e integrantes do quadro da 
EMURB.
Art. 3º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a 
toda a documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá 
colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes. 
Art. 4º - A comissão ora constituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir 
da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, 
dando ciência a Administração, podendo ser prorrogada por igual período. 
Art. 5º - Cite-se o (a) funcionário (a) L.A.D., oportunamente para no prazo 
de 05 (cinco) dias, apresente sua respectiva defesa escrita sobre os fatos 
objeto desta sindicância, esclarecendo as provas que pretendem produzir, 
cuja oitiva dos funcionários será designada oportunamente, esclarecendo as 
questões que se pretende elucidar, garantindo-lhe o direito ao contraditório 
e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, Constituição Federal, além de que 
sejam levantadas todas as demais provas que possam trazer respostas às 
questões que motivam esta comissão. 
Registre-se. Cumpra-se. Publique-se
São José do Rio Preto, 18 de julho de 2022.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
         Rodrigo Ildebrando Juliano

PORTARIA N.º 033/2022
NOMEIA COMISSÃO SINDICANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo São José do Rio 
Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Juliano, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 87 do Ato Normativo n.º 01/2018, e pelo Decre-
to n.º 17.163 de 24 de setembro de 2014, considerando o encaminhamento 
de relatórios internos e reclamações, assim como a necessidade da devida 
apuração de fatos de caráter disciplinar e outras demandas 
RESOLVE: 
Art. 1º Determinar a instauração de Sindicância Acusatória nº 003/2022, para 
apuração de possíveis infrações aos deveres básicos, constantes nos Art. 48 
alíneas: b) manter-se no trabalho dentro das normas de conduta estabelecidas, 
acatando e cumprindo ordens, evitando desperdício de tempo, de trabalho e 
de material, tratando com urbanidade os chefes, instrutores, colegas e demais 
empregados de qualquer grau hierárquico, bem como munícipes e usuários do 
serviço público; e) manter espírito de cooperação e solidariedade, guardando o 
respeito mútuo, evitando comportamento capaz de conturbar o ambiente e pre-
judicar o bom andamento do serviço, ou que atente contra quaisquer proibições 
legais ou regulamentares; Art. 49 alínea g) se envolver em conflitos, agredir, 
física ou moralmente ou ameaçar qualquer colega de trabalho, superior hie-
rárquico, subordinado, ou munícipe, quando estiver no exercício da função; e 
art. 50, §2º, alíneas f) Não guardar respeito mútuo aos munícipes e colegas de 
trabalho de qualquer grau hierárquico; v) Agredir física e/ou verbalmente muní-
cipes e/ou colegas de trabalho de qualquer grau hierárquico; do Ato Normativo 
n° 001/2018 da EMURB c.c. Art. 482, alínea b) incontinência de conduta ou 
mau procedimento; da CLT c.c. Art. 204, XI - tratar com urbanidade as pessoas 
da Lei Complementar nº 5, de 28 de Dezembro de 1990.
Art. 2º - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Proces-
sante será composta pelos servidores: Makswell Seyiti Kawashima, Matricula 
Funcional n.º 2099, que a presidirá; Patrícia Aragão Marcello,  Matricula Fun-
cional n.º 2091, José Renato de Oliveira Júnior, Matrícula Funcional nº 1934 
e figurando como membro-suplente Augusto Felipe da Silva Nunes,  Matricula 
Funcional n.º 2036, todos servidores e integrantes do quadro da EMURB.
Art. 3º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda 
a documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher 
quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes. 
Art. 4º - A comissão ora constituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir 
da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, 
dando ciência a Administração, podendo ser prorrogada por igual período. 
Art. 5º - Cite-se o (a) funcionário (a) J.C.A de A., oportunamente para no prazo 
de 05 (cinco) dias, apresente sua respectiva defesa escrita sobre os fatos 
objeto desta sindicância, esclarecendo as provas que pretendem produzir, 
cuja oitiva dos funcionários será designada oportunamente, esclarecendo as 
questões que se pretende elucidar, garantindo-lhe o direito ao contraditório 
e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, Constituição Federal, além de que 
sejam levantadas todas as demais provas que possam trazer respostas às 
questões que motivam esta comissão. 
Registre-se. Cumpra-se. Publique-se
São José do Rio Preto, 18 de julho de 2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Rodrigo Ildebrando Juliano
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S
PORTARIA N.º 36.802 DE 14 DE JULHO DE 2022
DESIGNA, KATIA ALESSANDRA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, para exercer 
a Função de Confiança de Assistente de Programas e Projetos - Intermedi-
ário – Nível III - FG.103.1, Departamento de Projetos e Acompanhamento 
de Obras da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, criada pelo artigo 5º, 
Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, fazendo jus a retribuição re-
muneratória correspondente,  surtindo os efeitos desta a partir de 18 de julho 
de 2022.

ANDRE LUCIANO BAITELLO 
Secretário Municipal de Saúde - Interino

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 36.810 DE 18 DE JULHO DE 2022
DESIGNA, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO SCAFE para substituir o(a) 
servidor(a) LUCIANA MANSANO MAPELLI – ocupante da função de con-
fiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas Públicas – Nível I - 
FG.103.8, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de férias, de 20/07/2022 a 29/07/2022.

JOSE FABIO GAZZOLA HEREDIA
Assessor de Secretaria

DECRETO Nº 19.249
DE 18 DE JULHO DE 2022.

Altera o Decreto nº 18.925, de 26 de maio de 2021, que dispõe sobre a no-
meação do Conselho Municipal do FUNDEB.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Municipal de São José do Rio Preto, Es-
tado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 
64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º O inciso III do artigo 1º do Decreto nº 18.925, de 26 de maio de 2021, 
que dispõe sobre a nomeação do Conselho Municipal do FUNDEB, passa a 
vigorar alterado, com a seguinte redação: 
“Art. 1º ...
...

III – representantes dos diretores das escolas básicas públicas municipais;
a) Silvia Elaine da Silva Ganzela - Titular
b) Kátia Aparecida Fróes Fortunato - Suplente” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de julho de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
 PREFEITO EDINHO ARAÚJO
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e no local de costume e, pela Imprensa local.

DECRETO Nº 19.250
DE 18 DE JULHO DE 2022.

Altera o Decreto nº 18.888, de 28 de abril de 2021, que nomeia membros 
para o Conselho Municipal de Educação.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Municipal de São José do Rio Preto, Es-
tado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 
64, item VI da Lei Orgânica deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º O inciso IX do artigo 1º do Decreto nº 18.888, de 28 de abril de 2021, 
que nomeia membros para o Conselho Municipal de Educação, passa a vi-
gorar alterado, com a seguinte redação: 
“Art. 1º ...
...

IX – Representante do sindicato dos servidores municipais;
a) Greziele Matias de Paula Domingues - Titular
b) Valter de Lucca - Suplente” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de julho de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
 PREFEITO EDINHO ARAÚJO
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e no local de costume e, pela Imprensa local.

DECRETO Nº 19.251
DE 18 DE JULHO DE 2022.

Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de Diogo Simão 
Lemos, objeto da matrícula nº 50.127 do 2º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Es-
tado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 
64, item VI da Lei Orgânica deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fim de ser adquirida mediante 
desapropriação amigável ou judicial, a área constituída de parte do imóvel 
de propriedade de Diogo Simão Lemos, objeto da matrícula nº 50.127 do 2º 
O.R.I., necessária ao dispositivo de passagem sob a via férrea, administrada 
pela Concessionária Rumo, conforme abaixo descrita:
“Um terreno constituído pela parte do lote sob nº 02, da Quadra nº 10, si-
tuada na Vila Toninho, Bairro desta cidade e comarca, com frente para a 
Estrada Salvatore Santângelo (antiga Estrada três). Inicia-se num ponto 
localizado entre a Estrada Salvatore Santângelo (antiga Estrada Três) e a 
(Área 2), daí segue com 37,63 metros, confrontando com a Estrada Salva-
tore Santângelo (antiga Estrada Três), daí deflete à direita com distância 
de 9,53 metros, confrontando com o Lote 01 da Quadra 10 da Vila Toninho 
(matrícula 4.931), daí deflete à direita e segue confrontando com a (Área 2) 
com a seguinte descrição: segue com distância de 39,29 metros, daí deflete 
à direita com distância de 6,14 metros, até o ponto inicial desta descrição, 
encerrando uma área de 298,50 metros quadrados.”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de natureza urgen-
te, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os proprietários 
satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com filiação quinzenária e certidão negativa 
de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto corre-
rão por conta de verbas próprias do orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de julho de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e local de costume e, pela Imprensa local. 

DECRETO Nº 19.252
DE 18 DE JULHO DE 2022.

Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de Carla Regina 
Sobradiel Feroldi, objeto da matrícula nº 20.981 do 2º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Es-
tado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 
64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fim de ser adquirida mediante 
desapropriação amigável ou judicial, a área constituída de parte do imóvel 
de propriedade de Carla Regina Sobradiel Feroldi, objeto da matrícula nº 
20.981 do 2º O.R.I., necessária ao dispositivo de passagem sob a via férrea, 
administrada pela Concessionária Rumo, conforme abaixo descrita:
“Um terreno constituído pela parte dos lotes 01 e 02, da quadra 16, situado 
na Vila Toninho, deste município, com frente para a rua Sílvio Pelicer Filho 
(Antiga Estrada 5). Inicia num ponto localizado entre a rua Sílvio Pelicer Fi-
lho (Antiga Estrada 5) e a Nelson Vitalino (estrada para Eng. Schimidt), daí 
segue com distância de 73,62 metros, confrontando com a rua Sílvio Pelicer 
Filho; daí deflete à direita e segue confrontando com a (Área 2) com a se-
guinte descrição: segue por 5,22 metros, daí deflete à direita com distância 
de 19,93 metros, daí deflete à esquerda com 20,67 metros, daí deflete à 
esquerda com distância de 1,43 metros, daí deflete à esquerda com 13,28 
metros, daí deflete à direita com distância de 14,50 metros, daí deflete à di-
reita com distância de 11,83 metros, daí deflete à direita com distância 10,01 
metros, daí deflete à esquerda com distância de 9,10 metros, daí deflete à 
esquerda com distância de 7,24 metros, daí deflete à esquerda com distân-
cia de 16,11 metros, daí deflete à direita com distância de 2,60 metros; daí 
deflete à direita com distância de 75,75 metros, confrontando com a rua Nel-
son Vitalino (estrada para Eng. Schimidt), até o ponto inicial desta descrição, 
encerrando uma área de 1.608,69 metros quadrados.”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de natureza urgen-
te, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os proprietários 
satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;



b) Ofereçam títulos de domínio com filiação quinzenária e certidão negativa 
de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto corre-
rão por conta de verbas próprias do orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de julho de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e local de costume e, pela Imprensa local. 

DECRETO Nº 19.253
DE 18 DE JULHO DE 2022.

Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de João Adão 
dos Santos e outros, objeto da matrícula nº 4.931 do 2º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Es-
tado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 
64, item VI da Lei Orgânica deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fim de ser adquirida mediante 
desapropriação amigável ou judicial, a área constituída de parte do imóvel 
de propriedade de João Adão dos Santos e outros, objeto da matrícula nº 
4.931 do 2º O.R.I., necessária ao dispositivo de passagem sob a via férrea, 
administrada pela Concessionária Rumo, conforme abaixo descrita:
“Um terreno constituído pela parte do lote 1 da quadra 10, situado na Vila 
Toninho, deste município, com frente para a Estrada Salvatore Santângelo. 
Inicia-se no ponto localizado entre a Estrada Salvatore Santângelo e o Lote 
02 da Quadra 10 da Vila Toninho (Matrícula 50.127), daí segue com distância 
de 58,20 metros, confrontando com a Estrada Salvatore Santângelo, daí de-
flete à direita e segue com 67,26 metros e a Rua Nelson Vitalino, daí deflete 
à direita e segue confrontando com à (Área 2) com a seguinte descrição: 
segue com distância de 3,01 metros, daí deflete à direita com distância de 
11,11 metros, daí deflete à esquerda com distância de 7,69 metros, daí de-
flete à esquerda com distância de 10,04 metros, daí segue com 8,62 metros, 
daí deflete à direita com distância de 12,31 metros, daí deflete à direita com 
distância de 16,35 metros, daí deflete à esquerda com distância de 5,12 
metros, daí segue com distância de 17,28 metros; daí deflete à direita com 
distância de 9,53 metros, confrontando com o Lote 02 da Quadra 10 da Vila 
Toninho (Matrícula 50.127); até o ponto inicial desta descrição, encerrando 
uma área de 1.778,02 metros quadrados.”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de natureza urgen-
te, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os proprietários 
satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com filiação quinzenária e certidão negativa 
de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto corre-
rão por conta de verbas próprias do orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de julho de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e local de costume e, pela Imprensa local. 

DECRETO Nº 19.254
DE 18 DE JULHO DE 2022. 

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Es-
tado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 6º 
e 7° da Lei nº 14.046 de 02 de dezembro de 2021,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 3.557.100,00 (três milhões, quinhentos e cin-
quenta e sete mil, cem reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir 
descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA
Ficha 650 R$ 2.924.100,00
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança Pública
18.01.26.782.0017.2044.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 79 R$ 630.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.04.122.0002.2001. 3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
III – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 52 R$ 3.000,00
Programa 33 – Proteção e Defesa do Consumidor
01.08.14.422.0033.2029.4490.52.01 – Equipamentos e material permanente
Art.2 º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 1º 
decorrem da anulação parcial de dotação orçamentária a seguir descrita, nos 
termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 224 R$ 1.123.870,00
Programa 26 – Orçamento Público Sustentável
05.01.04.123.0026.2056.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 80 R$ 60.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.04.122.0002.2001. 3390.40.01 – Serviços de tecnologia da informa-
ção e comunicação-PJ
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 95 R$ 183.620,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.28.845.0002.0001. 3391.97.01 – Aporte para cobertura do déficit atu-
arial do RPPS
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA
Ficha 645 R$ 33.630,00
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança Pública
18.01.26.782.0017.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
V – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 4 R$ 15.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.01.04.122.0002.2003.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CI-
ÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 353 R$ 400.320,00
Programa 5 – Sistema Integrado de Desenvolvimento e Inovação Sustentá-
veis - SIDIS
08.01.19.126.0005.1015.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Ficha 637 R$ 500.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade
16.01.18.542.0020.2033.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 88 R$ 1.237.660,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.04.122.0002.2001. 3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
IX – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 47 R$ 3.000,00
Programa 33 – Proteção e Defesa do Consumidor
01.08.14.422.0033.2029.3390.32.01 – Material, bem ou serviço para distri-
buição gratuita
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 4.575.900,00 (quatro milhões, quinhentos e 
setenta e cinco mil, novecentos reais), para reforço de dotação orçamentária 
a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA
Ficha 650 R$ 2.075.900,00
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança Pública

18.01.26.782.0017.2044.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 511 R$ 2.200.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.01.20.306.0022.2051.3390.30.01 – Material de consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 516 R$ 300.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.01.20.306.0022.2058.3390.32.01 – Material, bem ou serviço para distri-
buição gratuita
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 3º 
decorrem do superávit financeiro verificado no Balanço Patrimonial do exer-
cício de 2021, nos termos do que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da 
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 2022/2025 e 
LDO 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme des-
crito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de julho de 2022, 170º Ano de Fun-
dação e 128º ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊN-
CIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de 
São José do Rio Preto
P O R T A R I A   Nº 463
De 15 de julho de 2022
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previ-
dência Social do Município de São José Do Rio Preto – Estado de São Paulo, 
JAIR MORETTI, no uso de suas atribuições legais, 
1. Considerando o disposto na Lei Federal n.º 191, de 08 de março de 2022, 
que modificou a redação do art. 8º. da Lei Federal n.º 173, de 27 de maio 
de 2020, permitindo o cômputo do período de 28 de maio de 2020 a 31 de 
dezembro de 2021, aos servidores da área da saúde e da segurança pública 
para a aquisição de benefícios atrelados ao tempo de serviço; 
2. Considerando que a Lei Municipal n.º 14.182 de 08 de junho de 2022, que 
alterou as Leis Municipais, n.º 3.780 de 13 de julho de 2021 e n.º 14.046 de 
02 de dezembro de 2021, assegurou, na forma do §3.º do artigo 8.º, da Lei 
Federal 173, de 27 de maio de 2020, o cômputo do período de 27/05/202 a 
31/12/2021, para os institutos a que se refere o inciso IX, do art. 8.º da refe-
rida Lei Federal n. 173/2020, com efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro 
de 2022; 
Resolve CONCEDER, aos servidores abaixo relacionados, prêmio por as-
siduidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 119, com nova re-
dação dada pela Lei Complementar n.º 147 de 14/05/2002 e artigo 4º da Lei 
Complementar nº 609/2019, nos termos do Decreto nº 18.621 de 23 de junho 
de 2020: 
ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, Agente Previdenciário, lotado(a) na Dire-
toria Executiva, referente ao período aquisitivo de 20/09/2015 a 18/09/20220 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 19/09/2020 a 
17/09/2025.
BRUNO SANTANA COSTA, Advogado, lotado(a) na Diretoria Técnica, refe-
rente ao período aquisitivo de 12/08/2015 a 10/08/2020 e que deverá ser 
usufruído dentro do período concessivo de 11/08/2020 a 09/08/2025.
HELIO ANTUNES RODRIGUES, Contador, lotado(a) na Coordenadoria 
da Gestão do Custeio e Investimento, referente ao período aquisitivo de 
20/09/2015 a 18/09/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 19/09/2020 a 17/09/2025.
IZABEL CRISTINA PIRES BORELLI, Agente Previdenciária, lotado(a) na 
Coordenadoria de Gestão de Benefícios, referente ao período aquisitivo de 
02/04/2017 a 01/04/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 02/04/2022 a 31/03/2027.
WILCLEM DE LAZARI ARAUJO, Advogado, lotado(a) na Diretoria Técnica, 
referente ao período aquisitivo de 29/04/2017 a 28/04/2022 e que deverá ser 
usufruído dentro do período concessivo de 29/04/2022 a 27/04/2027.  (Proc. 
Administrativo 1520.01.097/2022.24)
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com os efei-
tos desde 15/07/2022.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 15 de julho de 2022.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Publicada por afixação, no local de costume, na data supra e, em seguida, publi-
cada na imprensa oficial e arquivada no livro de Portarias da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DE DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 
03/2022 – PROC. SeMAE nº 75/2022
Objeto: Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa es-
pecializada em manutenção preventiva, corretiva e supervisão técnica dos 
sopradores do sistema de aeração da ETE Rio Preto.
Despacho: “AUTORIZO” e "RATIFICO, com fundamento no artigo 25, caput, 
da Lei Federal nº 8.666/93, a escolha da empresa JOSÉ MICHEL SIMÕES 
LORO 25333369801, para a execução do objeto.
Valor: R$ 107.188,00  Data do Despacho: 15.07.2022
S. J. Rio Preto, 15.07.2022 – José Roberto Biroli – Superintendente Interino 
do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 29/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 32/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada em fabricação e fornecimento 
de grades industriais de piso e de canaletas, construídas em material PRFV 
e pintadas na cor amarela, para utilização posterior no UASB 4 da ETE Rio 
Preto.
Contratada: ENMAC ENGENHARIA DE MATERIAIS COMPOSTOS LTDA 
Ordem de Fornecimento nº 72 recebida em 11.07.2022. Valor: R$ 149.997,38.
Prazo de entrega: 90 dias.
Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 
51/2022.
OBJETO: Registro de Preços de empresa especializada para fornecimento 
de 81.000 kg (oitenta e um mil quilogramas) de Cloro Liquefeito (CAS 7782-
50-5) acondicionados em cilindros com capacidade de 900 kg para uso na 
desinfecção do efluente final (esgoto tratado) da ETE Rio Preto e serviços 
de inspeção e manutenção do sistema adutor de cloro liquefeito (manifold) e 
dos 24 (vinte e quatro) cilindros, de propriedade do SeMAE de São José do 
Rio Preto – SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022
DETENTORA DA ATA: SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
Valor unitário Registrado: Item 1 - R$ 16,45 Prazo de Vigência: 12 me-
ses 
Data da Assinatura: 18.07.2022. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Ba-
tista Júnior.
S. J. Rio Preto, 18.07.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 
SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 55/2022 – PRO-
CESSO SICOM 3240/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de controle, 
operação, e fiscalização de portarias e edifícios, nas unidades do SeMAE, 
localizados na cidade de São José do Rio Preto.
Fica designado o dia 21.07.2022, às 09:00 h, para a retomada da sessão do 
pregão eletrônico em epígrafe, para a continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 18.07.2022 – Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro 
- SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José 
do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico 
SeMAE nº 60/2022, Processo SICOM 3253/2022 objetivando a Aquisição de 
tubos em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), diâmetro nominal (DN) / di-
âmetro interno (DI) Ø 400 mm, Ø 500 mm e Ø 800 mm, lisos internamente e 
corrugados externamente, para utilização no sistema de esgotamento sanitá-
rio de São José do Rio Preto/SP e distritos.
Prazo de entrega: em até 30 dias. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 29.07.2022, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na 
íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 11.07.2022 – Wagner Castilho Botaro - Gerente de Operação 
e Manutenção – Esgoto.
Extrato de Portaria nº 79 de 18/07/2022 RESOLVE: Designar o servidor MAR-
CELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, matrícula nº 1021, ocupante do cargo de 
Agente de Saneamento, para a função de Supervisão de Equipe da Gerência 
de Operação e  Manutenção - Água, criada pela Lei Complementar Municipal 

nº 266, de 06 de outubro de 2008, artigo 06, tabela “D”, alterada pela Lei 
Complementar nº 464 de 17 de abril de 2015 e consolidada pela Lei Com-
plementar 498 de 11 de fevereiro de 2016, fazendo jus a retribuição remu-
neratória correspondente, conforme parecer jurídico n° 258/2021 – Diretoria 
Jurídica. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 11 de julho de 2022.
Extrato de Portaria nº 80 de 18/07/2022 – RESOLVE: Retificar a portaria de 
nº 78.  Onde se lê: ART. 1º O afastamento da servidora estatutária TATIANA 
HELENA RODRIGUES LIMA, Agente Administrativo, matrícula 876, conce-
dida através da Portaria 14 de 31 de janeiro de 2022. ART. 2° Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 19 de 
julho de 2022. Leia-se: ART. 1º O afastamento da servidora estatutária TA-
TIANA HELENA RODRIGUES LIMA, Agente Administrativo, matrícula 876, 
concedida através da Portaria 14 de 31 de janeiro de 2022. ART. 2° Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 
20 de julho de 2022. 
S.J. Rio Preto, 18.07.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 
SeMAE.  

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS A TÍTULO GRATUITO 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E UR-
BANISMO, E EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO - EMURB. 
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS CONSTITUÍDO 01 VE-
ÍCULO CAMINHÃO PIPA, PM 1566, PLACA GGZ7F93 CHASSI 93ZA01R-
F0N8948466 RENAVAM 01293625067, PARA SEU USO EXCLUSIVO, 
VEDADA A POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO, OU NOVA 
CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO GRATUITO, SOB PENA DE REVOGA-
ÇÃO.
PRAZO: TEMPO INDETERMINADO, SENDO QUE A AUTORIZADORA PO-
DERÁ REQUERER SUA DEVOLUÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 
90 (NOVENTA) DIAS Á SER COMUNICADA A AUTORIZATÁRIA COM A DE-
VOLUÇÃO DO BEM NO MESMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. 
DATA DA ASSINATURA: 18 DE JULHO DE 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E URBANISMO
OFÍCIO 0309/2022 IFP/SMAURB

Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA EMAIL, DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE NOTIFICAÇÃO 22472.”, 
protocolo: 2022000193995, a pedido de NERATH BEACH LTDA, CNPJ: 
43.406.988/0001-04, localizada na AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 3751- 
LOTE 6 QUADRA 13 – FAZ. PATRIMÔNIO, CEP: 15093-215 - SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO/SP, foi emitido o Ofício 0309 IFP/SMAURB, em 15 de Julho 
de 2022, assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson Francisco da Silva 
Júnior, informando seu DEFERIMENTO, segundo informação fiscal, sendo 
prazo concedido cujo término dar-se-á em 15/08/2022. Publica-se o referi-
do Ofício uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a 
respectiva resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a 
confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 29/2022
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Complementar Nacional 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e no artigo 14 da Resolução CGSN nº 
140, de 22 de maio de 2018, ficam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas 
impedidas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 47.017.438/0001-46
Razão Social: MOLECAGGIO RP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
Conforme processamento realizado, em 18 de Julho de 2022, pela Receita 
Federal do  Brasil as empresas acima mencionadas incorreram na(s) seguin-
te(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal irregular. Fun-
damentação Legal: inciso XVI do artigo 17 da Lei Complementar Nacional nº 
123/06 e inciso XXIV do artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo SIMPLES 
NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação des-
te Termo. A  impugnação deverá ser dirigida ao Coordenador Executivo de 
Políticas Públicas da Inspetoria Fiscal Tributária e protocolada na unidade do 
POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 18 de Julho de 2022.

Carlos Alberto Paula Alves
Auditor-Fiscal Tributário Municipal
Coordenador Executivo de Políticas Públicas - IFT 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
EDITAL Nº 011/2022

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABI-
TAÇÃO (CMH) 

Biênio 2022-2023 – São José do Rio Preto/SP 

Aos dias vinte e quatro do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, de 
forma virtual, conforme definido pelos membros na 2ª Reunião Ordinária, 
realizou-se a 3ª Reunião Ordinária, com início às 09h15. O Presidente, se-
nhor Manoel de Jesus Gonçalves, iniciou agradecendo a presença de todos 
nominalmente e declarou aberta a Terceira Reunião Ordinária com a presen-
ça de quinze (15) membros entre titulares e suplentes, quais sejam: Repre-
sentantes do Poder Público – Manoel de Jesus Gonçalves (Presidente, Titu-
lar – Secretaria de Habitação); Isabella Marão (Titular – Secretaria de 
Habitação); Amanda Vigna (Suplente – Secretaria de Habitação); Wanessa 
Sardinha (Titular – Secretaria de Obras); Carlos Alberto Corrêa (Titular – EM-
COP);  Giovanni Rocha Martins (Titular - SeMAE); Renata Correa Leite de 
Oliveira (Suplente – Secretaria de Assistência Social); Celso Henrique Fazan 
Branco (Titular – Secretaria da Fazenda) e Representantes da Sociedade 
Civil – Valdemir Jairo Liso (Titular – Sociedade Organizadora e Administrado-
ra Condomínio de Chácaras Estância São Miguel Arcanjo); Gesilene Martins 
( Suplente - Sociedade Organizadora e Administradora Condomínio de Chá-
caras Estância São Miguel Arcanjo); Denise Maria Ferreira (Titular – Associa-
ção de Amigos e Moradores da Estância Santa Clara); César Basso da Silva 
(Suplente – Associação Administrativa e Residencial Vista Alegre II); Maria 
Stela Maioli Castilho Noli (Suplente -  IBILCE / UNESP); Sueli aparecida Le-
vorato Peixoto da Silva (Suplente – OAB); Jamil Nassif (Titular – SINDUS-
CON). Justificaram ausência: Fernanda dos Santos (Titular – Secretaria da 
Assistência) e Lilia Santos Abreu Tardelli (Titular – IBILCE / UNESP). Convi-
dados: Dani Mateus (Assessor de Secretaria – Secretaria de Habitação) e 
Pedro Nimer (Presidente da EMCOP). 1. EXPEDIENTE - Após a abertura, a 
secretária executiva informou sobre o cumprimento dos procedimentos for-
mais para realização das reuniões quais sejam: a publicação do edital de 
convocação em Diário Oficial do Município; o envio da convocação de reu-
nião e documentos pertinentes aos conselheiros para análise, em prazo de-
terminado pelo Regimento Interno. 1.3 – Aprovação da ata da 2ª Reunião 
Ordinária (biênio 2022 – 2023). A secretaria executiva informa que a Ata foi 
enviada antecipadamente junto com a convocação e pergunta se todos rece-
beram. Todos receberam e passou-se então para a aprovação da respectiva 
Ata da 2ª Reunião Ordinária (biênio 2022-2023) – aprovada por unanimida-
de. 2.TRIBUNA LIVRE: 2.1 - Secretaria Municipal de Habitação – apresenta-
ção, apreciação e aprovação do Relatório de Gestão do Fundo Municipal de 
Habitação – ano de 2021. O documento já tinha sido enviado juntamente 
com a convocação então, a secretária executiva esclareceu aos conselhei-
ros, principalmente aos novos membros, que a elaboração, apreciação, 
aprovação e envio do Relatório de Gestão para a Secretária Nacional de 
Habitação é um procedimento obrigatório desde que o Município assinou o 
Termo de Adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 
(SNHIS) em vinte e seis (26) de janeiro do ano de dois mil e sete. O cumpri-
mento anual de todas as exigências HABILITA o Município para participação 
em programas habitacionais de interesse social nas esferas federal e esta-
dual. Feitos os esclarecimentos, a secretária executiva pergunta se todos 
receberam o documento, se há dúvidas e se houve a apreciação. Todos in-
formaram terem recebido e que não havia considerações a fazer. Passou-se 
para a aprovação do Relatório. Por unanimidade foi APROVADO o Relatório 
de Gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – ano 2021. 
2.2 – EMCOP – Apresentação do Relatório Anual de Atividades – ano 2021. 
Nesta pauta, além da representação do conselheiro contamos com a partici-
pação do Presidente da EMCOP. Foram apresentadas as fontes de recursos 
para gestão da empresa e as atividades desenvolvidas no ano: a manuten-
ção do cadastro habitacional atualizado; acompanhamento e atendimento 
com unidades habitacionais às famílias em situação de vulnerabilidade so-
cial que ocupavam a rua César Pupin – bairro João Paulo II; realizadas alte-
rações de titularidade nos cadastros e contratos diretos com a EMCOP; con-
cessão de 115 (cento e quinze) escrituras definitivas a beneficiários que 
tinham imóvel contratados diretamente com a EMCOP; negociação de débi-
tos com mutuários que estavam inadimplentes resultando em um total de 
208 (duzentos e oito) atendimentos e 25 (vinte e cinco) acordos ajuizados; 
atendimentos via watsapp e contatos telefônicos para cobranças e outras 
informações e orientações; regularização da titulação de 96 (noventa e seis) 
unidades habitacionais do Parque da Cidadania; a gestão de demanda do 
cadastro habitacional dos projetos atuais que se enquadram na Lei Comple-
mentar nº 564/18 sejam estes – Vida Nova Rio Preto (1513 unidades habita-
cionais -  fase de vendas). Edson Baffi (768 unidades habitacionais – em 
construção) e José Bernardo coelho (1.244 unidades habitacionais – em fase 
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de projeto). A conselheira da OAB pergunta se constitui fonte de recursos 
para a empresa recursos oriundos da aprovação das obras particulares pela 
Secretaria de Obras do município. O Presidente da empresa responde que 
não. Constituem-se somente como fonte de recursos os já mencionados. A 
conselheira da Associação de Moradores do bairro Santa Clara pergunta so-
bre o equipamento público disponibilizado no bairro Solidariedade (contai-
ner) atualmente sem uso. O presidente da EMCOP informa que o trabalho 
social será retomado com atividades extensas por alguns meses se utilizan-
do do restante de saldo disponibilizado pela CAIXA Econômica Federal e 
após ser esgotado o recurso, o Município através das Secretarias envolvi-
das, assumirá a continuidade das atividades. A secretaria executiva relembra 
a demanda trazida pela Associação dos Moradores do bairro Santa Clara 
para que a EMCOP, com a retomada do trabalho social, mobilize a comuni-
dade do bairro Solidariedade para formação da Associação de Moradores. 
Os representantes da EMCOP anotaram os contatos desta representante e 
conselheira para conversarem sobre o assunto. O Presidente do Conselho, 
senhor Manoel, ressaltou a importância da parceria com a EMCOP na ope-
racionalização da política habitacional do Município e agradeceu a participa-
ção. 2.3 – EMCOP – Apresentação do quadro financeiro de adimplência, 
inadimplência e medidas adotadas para os casos de inadimplência no Resi-
dencial alto das Andorinhas e 05 casas no Parque da Cidadania. Em razão 
de um problema técnico na participação virtual, a secretária executiva apre-
sentou aos conselheiros a planilha enviada pela EMCOP contendo os dados. 
Usando como referência a data de 01 de junho deste ano, entre os cento e 
vinte (120) apartamentos do Residencial Alto das Andorinhas há onze (11) 
contratos em inadimplência, com média de no máximo três (03) parcelas 
vencidas, a exceção de um (01) com cinco (05) totalizando um saldo a rece-
ber de R$ 3.921,97 (três mil novecentos e vinte e um reais e noventa e sete 
centavos). Não há inadimplência de prestações das 05 unidades habitacio-
nais (casas) do Parque da Cidadania. A secretaria executiva ressalta como 
positiva a diminuição da inadimplência em 60% em relação ao último valor 
apresentado, demonstrando a eficiência dos diálogos e acordos feitos no 
sentido de garantir a permanência do mutuário em sua unidade habitacional. 
Finalizadas as apresentações da EMCOP a secretária executiva retorna aos 
membros as questões levantadas em reunião anterior: loteamento Parque 
das Flores  - técnicos da Secretaria Municipal de Habitação se reuniram com 
aqueles da Secretaria de Planejamento sobre o caso e o assunto será trata-
do junto à Secretaria de Obras a qual hoje no município é a responsável por 
estas tratativas e definições; loteamento Manacás – o representante do Se-
MAE informa que já foi resolvido. Recebeu o projeto de regularização do 
núcleo Manacás da Secretaria Municipal de Habitação e as áreas institucio-
nais já foram identificadas. A conselheira representante da Associação de 
Moradores do loteamento Santa Clara informa que o núcleo, em fase de re-
gularização, está fazendo o recadastramento dos moradores e a adesão in-
dividual do termo de melhorias do SeMAE para implantação da rede de água 
e esgoto, com prazo para finalização, até dia 30 do corrente mês e, a preten-
são de que até o dia 05 de julho seja apresentada na Secretaria de Habitação 
a documentação necessária para entrada no Cartório Registrador de Imó-
veis. Não havendo outros questionamentos, a secretária executiva pergunta 
sobre sugestões de pauta para as próximas reuniões. Não havendo manifes-
tação esta sugeriu que o SeMAE apresente os estudos sobre a expansão do 
sistema de abastecimento de água e esgoto no município.  Não havendo 
outros assuntos em pauta, o Presidente encerra a reunião agradecendo a 
presença de todos. Nada mais havendo a tratar, Eu, Selma Cristina Ketelut 
Carneiro, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Habitação-CMH, 
lavrei  a presente Ata que vai devidamente assinada por mim e pelo Presi-
dente do conselho Municipal de Habitação. São José do Rio Preto,  24 de 
junho de 2022. 

Manoel de Jesus Gonçalves                          Selma Cristina Ketelut Carneiro                     
Presidente do CMH                                             Secretária Executiva do CMH

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
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Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Habitação  

FMH – 2021 
- Prestação de Contas - 

 
01 – Apresentação 
Prefeitura do Município de São José do Rio Preto 
Fundo Municipal de Habitação – FMH 
CNPJ nº 46.588.950/0001-80 
Endereço: Rua Coronel Spínola de Castro, nº 3565 – centro  
Prefeito: Edinho Araújo  
Presidente do Conselho Municipal de Habitação: Manoel de Jesus Gonçalves 
Secretária Executiva: Assistente Social - Selma Cristina Ketelut Carneiro 
Lei de Criação do Conselho Municipal de Habitação: Lei nº 8.397, de 19 de junho de 2001 
Lei de Criação do Fundo Municipal de Habitação: Lei nº 8.399, de 29 de junho de 2001 
Lei de Alteração: Lei nº 10.820, de 17 de novembro de 2010 
Decreto de Nomeação: nº 18.449, de 30 de outubro de 2019 e Decreto nº 18.895 de 05 de maio de 2021. 
02 – Objetivos 
 De acordo com a legislação vigente, o Fundo Municipal de Habitação tem o objetivo de desenvolver ações de acordo 
com a Política Municipal de Habitação, executadas ou coordenadas pela respectiva Secretaria Municipal.  
 É constituído por dotações consignadas no orçamento do município e créditos adicionais que sejam destinados à 
função de habitação; dotações consignadas no orçamento do município e créditos adicionais destinados especificamente à 
habitação de interesse social; auxílios, subvenções, contribuições, transferências e participações em convênios e ajustes; 
recursos provenientes de dotações do Orçamento Geral da União, classificados na função habitação, sub função infraestrutura 
urbana e extra orçamentárias federais; recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de 
habitação; contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou 
internacionais; receitas operacionais e patrimoniais de  operações realizadas com recursos do próprio Fundo; outros recursos 
que lhe vierem a ser destinados. 

 04 
Sobre as aplicações dos recursos do Fundo Municipal de Habitação, serão destinadas as ações vinculadas à Política 

Municipal de Habitação que contemplem dotação do setor habitacional de materiais, equipamentos e softwares adequados; 
desenvolvimento dos planos, programas e projetos da Secretaria Municipal de Habitação; pagamento pela prestação de 
serviços para a execução de programas e projetos específicos que gerem receitas próprias para o Fundo; atendimento a 
despesas diversas de caráter urgente e inadiável; aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e 
arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais; produção de lotes urbanizados para fins habitacionais; 
urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de 
interesse social; implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos, complementares a programas 
caracterizados como de interesse social; aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias; 
recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais 
caracterizados como de interesse social; concessão de auxílios e subvenções necessárias para o desenvolvimento da atenção 
à habitação, ouvido o Conselho Municipal de Habitação – CMH; outros programas e intervenções na forma aprovada pelo 
Conselho Municipal de Habitação – CMH. 
03 – Metas Propostas e Alcançadas 
 No ano de 2021, o Conselho Municipal de Habitação, de acordo com as medidas adotadas para aprimorar os 
mecanismos de gestão:                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 Apresentação dos loteamentos de interesse social – este assunto será retomado e apresentado no ano de 2022;  
 Articulação da Secretaria Municipal de Habitação com outros entes públicos e privados para elaborar plano de ação 

objetivando resolver a questão da favela da Vila Itália – processo em construção. Foi assinado no ano de 2021 o 
Acordo de Cooperação entre o Município, o Governo do Estado de São Paulo e o Instituto Gerando Falcões visando 

 

 

a implementação do Plano de Urbanização e Regularização da Favela da Vila Itália cujos projetos técnicos de 
urbanização, infraestrutura, construção das unidades habitacionais, processo de regularização fundiária e o 
equacionamento do grupo com a finalização das famílias beneficiadas estão em fase de elaboração.     

05 
04 – Indicadores ou Parâmetros de Gestão - 2022 
 O Conselho Municipal de Habitação pretende manter a periodicidade das reuniões ordinárias, o envio da 
Convocação com documentos anexos que pautam a reunião, a publicidade em Jornal e Site Oficial do Município (convocações 
e atas de reuniões, relatórios e outros) bem como a participação nas reuniões de forma virtual.  
 Ações propostas para o ano de 2022:  

 Apresentação dos loteamentos de interesse social;  
 Articulação da Secretaria Municipal de Habitação com outros entes públicos e privados para elaborar plano de ação 

objetivando resolver a questão da favela da Vila Itália.   
05 – Análise do Resultado Alcançado - 2021 

No ano de 2021, em razão do coronavírus – Covid 19, fez-se necessário que os entes públicos continuassem 
com a adoção de medidas para o enfrentamento da pandemia, em saúde pública, de repercussão e importância internacional. 
Neste sentido, seguindo os protocolos, as reuniões do Conselho Municipal de Habitação permaneceram sendo realizadas de 
forma virtual, com o objetivo de manter as atividades; permitir que o grupo trocasse informações, deliberasse e fizesse os 
encaminhamentos. Neste período atividades presenciais e Grupos de Trabalhos (GTs) permaneceram prejudicados. 

Mantivemos o encaminhamento dos materiais para discussões e considerações dentro do prazo de 
convocação e os encontros se mantiveram de forma virtual.    

Ficou mantida para o ano de 2021 o que havia sido deliberado na 3ª reunião ordinária, (05/06/2020, biênio 
2019 - 2021), que seriam consideradas como presença a participação online nas reuniões e a confirmação de leitura das 
convocações por e-mail.  

No ano de 2021 o Conselho com o envolvimento da Secretaria Municipal de Habitação, da Empresa Municipal 
de Construções Populares (EMCOP) e dos Conselheiros, cumpriu seu papel, contribuindo diretamente nas ações vinculadas a 
Política Municipal de Habitação.  
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06 – Avaliação da Atuação do Conselho Municipal de Habitação - 2021 
Foram realizadas 06 (cinco) reuniões ordinárias. A média de presença foi de 64,5% dos membros. O 

Poder Público mantém uma frequência média de 75% enquanto que a sociedade civil esteve representada por 54% nas 
reuniões. Observamos que a frequência de participação da sociedade civil aumentou em relação ao ano de 2020. 
Apesar da situação de pandemia, a participação dos representantes no ano de 2021 foi superior comparada ao ano de 
2020.   

O cumprimento da programação, da pauta, a antecedência na comunicação das reuniões ordinárias e o envio de 
documentos anexos, facilitou e agilizou os trabalhos.    
 A publicidade das reuniões no Diário Oficial do Município com a divulgação do Edital de Convocação e das Atas, 
contribuiu para atingir os objetivos proporcionando transparência na gestão do Conselho e participação coletiva.  

No período realizou-se: 
 Alteração do Decreto Municipal nº 18.449, de 30 de outubro de 2019, que nomeia os membros do Conselho 

Municipal de Habitação adequando a nova gestão municipal; 
 Favela da Vila Itália – Favela 3D (Digna- Desenvolvida – Digital): apresentação e atualização dos procedimentos, 

pela Secretaria de Habitação, do Plano de Urbanização e Regularização Fundiária da Favela da Vila Itália;   
 Apresentação do novo Secretário de Habitação, do presidente da EMCOP e dos novos conselheiros – nova 

composição na administração pública municipal; 
 Apresentação do Decreto Municipal com a nomeação dos novos membros – Decreto Municipal nº 18.895 de 05 

de maio de 2021; 
 Apreciação, análise e aprovação de todas as atas das reuniões ordinárias; 
 Definição e aprovação do calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2021; 
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 Inclusão de todas atas das reuniões ordinárias publicadas no Diário Oficial do Município e dos Decretos de 
Nomeação dos Conselheiros, no site da Prefeitura Municipal – Secretaria de Habitação; 

 Apreciação, análise e Aprovação do Relatório de Gestão do FMH – 2020 e da Declaração;  
 Aprovação da Declaração de Aprovação do Relatório de Gestão do FMH – 2020; 
 Acompanhamento do recurso financeiro depositado no Fundo Municipal de Habitação;     
 Apresentação de um novo modelo de programa adotado pelo Município na Política Habitacional: a Concessão de 

Uso para Fins de Moradia, com a assinatura de um Termo, que atendeu 06 famílias (beneficiadas 21 pessoas) 
que ocupam área pública destinada ao sistema de lazer do bairro São Deocleciano; 

 Estudo sobre a proposta de alteração da Lei nº 8397, de 19 de junho de 2001, § 3º Art 3º - De “§ 3º O mandato 
dos membros do Conselho Municipal de Habitação será de 02 (dois) anos, permitida uma recondução ao 
cargo”. Para “§ 3º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Habitação será de 02 (dois) anos, 
permitida uma recondução ao cargo”; 

 Apresentação, análise e discussão da peça orçamentária Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 – Secretaria 
Municipal de Habitação; 

 Apresentação, análise e discussão da peça orçamentária Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 – Empresa 
Municipal de Construções populares – EMCOP;  

 Palestra “Regularização dos Imóveis (construções) junto à Receita Federal – legislação atual” – ministrante Dra 
Sueli Aparecida Levorato Peixoto da Silva (representante Titular da OAB); 
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 Plano de Trabalho – Recursos FMHIS: Apreciação, análise e aprovação da aquisição de meios de trabalho para 

execução das ações de implementação da política habitacional de competência da Secretaria Municipal de 
Habitação – ano 2021;  

 

 

 Aquisição de materiais de uso permanente (móveis, utensílios e equipamentos) como investimento nas 
condições de trabalho dos servidores da Secretaria de Habitação, conforme aprovado Plano de Trabalho na 8ª 
Reunião Ordinária;  

 Apresentação da adimplência e das medidas adotadas pelo órgão gestor (EMCOP) para sanar a inadimplência 
dos beneficiários do empreendimento Alto das Andorinhas e 05 casas do Parque da Cidadania, cujos recursos 
compõem o Fundo Municipal de Habitação; 

 Aprovação da alteração da Lei Complementar nº 564 de 07 de julho de 2018, com a revogação do §3º Artigo 14º 
que trata dos requisitos para participação no Programa Municipal de Habitação de Interesse Social (residir no 
Município de São José do Rio Preto, há no mínimo, 05 anos); 

 Apresentação da lei Complementar nº 654 de 07 de abril de 2021 que altera o dispositivo da lei Complementar nº 
564 de 07 de junho de 2018 que dispõe sobre o Programa Municipal de Habitação de Interesse Social. 

 Destacamos que no ano de 2021 houve uma participação significativamente maior dos membros da sociedade civil 
cuja frequência nas reuniões resultou em média de 54%, ultrapassando em mais de 10% a média de participação no ano 
anterior. A hipótese do formato das reuniões virtuais ser um facilitador na frequência. O poder público permanece com a média 
de 75% de participação.  
 Os resultados do ano de 2021 são considerados positivos, com assuntos pertinentes e atuais, reuniões objetivas e 
produtivas no sentido de troca de experiências, conhecimentos e informações sobre a Política de Habitação Municipal, 
Estadual e Federal. 
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07 – Medidas adotadas ou a serem adotadas para aprimorar os mecanismos de gestão e participação - 2022 

 Criação de grupos de trabalho para estudo e discussão de temas habitacionais específicos, se necessário. 
São José do Rio Preto, 24 de junho de 2022. 

 
Presidente do Conselho Municipal de Habitação: MANOEL GONÇALVES DE JESUS   
Vice-Presidente: JAMIL NASSIF 
Secretária Executiva: SELMA CRISTINA KETELUT CARNEIRO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
IGUALDADE RACIAL

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 
Nº01/2022

PARTES: Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualda-
de Racial e Albergue Noturno “Protetor dos Pobres” (CNPJ: 53.206.629/0001-
59).
AJUSTE: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional de Mulheres em 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – PROTOCOLOS DEFERIDOS (11/07 a 15/07/2022) 

PROTOCOLO REQUERENTE 
714-22-SJP-HAB ADACIR ROVEDA 
5937-22-SJP-VIA ADEMIR TADEU DE OLIVEIRA 
6092-22-SJP-HAB ADENICIO FRANCELINO JUNIOR 
6330-22-SJP-ACE ADERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA 
5547-22-SJP-HAB ALÉCIO JOSÉ CASSIMIRO DOS REIS 
4369-22-SJP-ALV ALEX SANDRO AGOS 
7349-22-SJP-ALV AMANDA OLIVEIRA DE LIMA 
6588-22-SJP-HAB ANDRE LUIS COSTENARI DA SILVA 
6097-22-SJP-HAB ANDRE LUIZ SECCO FRANCO 
5623-22-SJP-HAB ANDRÉ SOARES ALVES DE CARVALHO 
4354-22-SJP-ACE ANSELMO HONÓRIO DO NASCIMENTO 
6469-22-SJP-ALV ANTONIA APARECIDA RONDELI BORGES 
6132-22-SJP-ALV ANTONIO CELSO BUNEMER GUERRA; ANA FERNANDA GARCIA ARNAL GUERRA; VICENTE CORNELIO PAULA 

DE OLIVEIRA; MARIA BARBARA CANPANIA DE OLIVEIRA 
7577-22-SJP-EDI APARECIDO SANTANA 
6751-22-SJP-ALV 
6753-22-SJP-VIA ARIANY FERREIRA BARBOSA DA SILVA; CARLOS ROGERIO DA SILVA 

6338-22-SJP-SUB ARNALDO CECCONI FILHO 
4257-22-SJP-EDI ARY ATTAB FILHO 
4391-22-SJP-ALV B. TWO ADMINISTRADORA DE PRÓPRIOS LTDA 
7162-22-SJP-EDI BRUNA SCAVASSA DE SOUZA FURQUIM 
6729-22-SJP-HAB C B M ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS RP EIRELI 
6144-22-SJP-HAB CARLOS ALEXANDRE PIGNATARI PAPPI 
5080-22-SJP-SUB 
3595-22-SJP-ALV CARLOS VINICIUS PABLOS CORREIA 

579-22-SJP-VIA CARLOS YAMANOI RUIZ 
5793-22-SJP-EDI CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 
6852-22-SJP-HAB CASTELO DA PENA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 
6481-22-SJP-ACE CCS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 
7160-22-SJP-EDI CELIA THEREZA PICCOLOTTO SIQUEIRA BUENO 
4455-22-SJP-ALV CINTIA DE PAULA SOTINI 
7424-22-SJP-VIA CLAUDEMIR RODRIGUES 
7141-22-SJP-ALV CLAYTON ROCHA LARA CARRERA; GISELA CRISTINA SILVA CARRERA 
5074-22-SJP-HAB CLEBER JUNIOR GREGORIO DE CARVALHO; ANA MARIA ESTARTERE ASSOLA DE CARVALHO 
7745-22-SJP-VIA CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 
7698-22-SJP-VIA 
7702-22-SJP-VIA DANIELA BONORA ANDRIESSE 

6699-22-SJP-HAB 
6697-22-SJP-ALV 
6701-22-SJP-HAB 
6702-22-SJP-LCO 

DANIELA HELENA GIACCHETTO SCHAER 

5234-22-SJP-HAB DANIELE NORDI REIS; RENATO MASSAO HIGA 
4916-22-SJP-EDI 
4917-22-SJP-EDI DIJORGIS DE STEFANI CAVALCANTE 

6883-22-SJP-ALV DJALMARY DOS SANTOS SILVA; LUZIA SALES DOS SANTOS 
6943-22-SJP-ACE DROGARIA GLICERIO RIO PRETO LTDA 
802-22-SJP-HAB EBER DA SILVA COSTA 
4194-22-SJP-HAB ÉDER ANTÔNIO DE ASSIS 
7224-22-SJP-VIA EDER JOSE PEREIRA 
7537-22-SJP-VIA EDER NILSON LUZ DA SILVA 
5462-22-SJP-ALV 
6430-22-SJP-VIA EDER ROBERTO DE SOUZA; MIKAELE LUIZ DE LIMA 

5535-22-SJP-ALV EDIVALDO ROBERTO DA COSTA LIMA 
4574-22-SJP-HAB EDMILSON ALVES DA SILVA 
4738-22-SJP-ALV 
6609-22-SJP-VIA EDNIR APARECIDO VIEIRA 

6694-22-SJP-ALV EDSON DONIZETE GOULART FARIA 
6849-22-SJP-ALV ELIANE BARBOSA CAMPOS 
7239-22-SJP-ALV EMERSON ROBERTO PERPETUO SANTOS; NATALIA MESSIAS GARCIA SANTOS 
6574-22-SJP-HAB ENIO MARCOS RIBEIRO 
6593-22-SJP-ALV ENZO BOIATE DOS SANTOS 
5504-22-SJP-HAB 
5503-22-SJP-ALV ERIX ALESSANDRO NEGRELI 

7460-22-SJP-ACE ETHOS PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 
3300-22-SJP-ALV EUPHLY JALLES FILHO 
7103-22-SJP-ALV FÁBIO AURÉLIO 
5541-22-SJP-ACE FARROUPILHA RIO PRETO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA 
1245-22-SJP-APR FERNANDO ANTONIO JORGE 
6508-22-SJP-ALV FERNANDO GOUVEA LOPES 
5785-22-SJP-HAB FLÁVIA ZONARI 
6227-22-SJP-ALV FLAVIO AZEVEDO GOMES 
7183-22-SJP-ACE G29 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 
6468-22-SJP-HAB GEISIEL DA SILVA LOPES  
4038-22-SJP-HAB GEISINARA FERNANDA BUSQUETI DIAS 
6413-22-SJP-ALV GEORGE GOTTARDI 
5000-22-SJP-HAB 
4999-22-SJP-ALV GILBERTO MERCANTE JUNIOR 

7571-22-SJP-ACE GISELE DE CASSIA ALENCAR ALMEIDA 
7193-22-SJP-EDI 
6193-22-SJP-AUT GRAMADÃO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

6528-22-SJP-ALV GUILHERME HENRIQUE CREMONEZI 
5132-22-SJP-HAB GUILHERME HENRIQUE DA SILVA GOIANO 
3553-22-SJP-ACE GUILHERME STRAVINI AMARAL 
6526-22-SJP-ACE HILTON HUGO DA SILVA FABBRI 
6628-22-SJP-HAB ISABELLA FERNANDA PEREIRA BRITO; MATHEUS VINICIUS FRANCISQUINI 
6239-22-SJP-ALV 
6240-22-SJP-VIA IVALDO SOARES FALEIRO; ISABELA REGINA CUBO FALEIRO 

7324-22-SJP-ACE J JAMIL INSTALAÇÕES DE GÁS E AR-CONDICIONADO LTDA 
762-22-SJP-ALV J.D. VITAGLIANO IMOVEIS LTDA 

6625-22-SJP-HAB JACIARA MACHADO CAMPOS 
6339-22-SJP-ALV JANAÍNA DE OLIVEIRA RODRIGUES 
6138-22-SJP-ALV 
6140-22-SJP-HAB 
6141-22-SJP-HAB 
6142-22-SJP-HAB 

JAYME VERA 

6426-22-SJP-ALV JHONATA GOMES DAL OLIO 
7506-22-SJP-VIA JML FACTORING EIRELI 
4609-22-SJP-EDI JOÃO ALBERTO GODOY GOULART 
6119-22-SJP-HAB JOÃO ANTONIO DOS SANTOS 
6513-22-SJP-VIA JOAQUIM LINO PEREIRA NETO 
5385-22-SJP-HAB JOSE CARLOS BOTAN 
7648-22-SJP-VIA JOSE CARLOS IFANGER 
6730-22-SJP-EDI JOSE LUIZ ZILLI 
3477-22-SJP-SUB 
3766-22-SJP-HAB 
3774-22-SJP-LCO 
3764-22-SJP-ALV 

JOSÉ RUBENS CARETTI 

5364-22-SJP-HAB JOSÉ SANTO CAVALOTI; RITA DE CASSIA MONSANI CAVALOTI 
6848-22-SJP-ACE JURANDIR PINHEIRO JUNIOR 
5414-22-SJP-ALV KARINA MARILU GONÇALVES 
6766-22-SJP-VIA LANS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS TDA 
6616-22-SJP-HAB LARISSA RODRIGUES DA COSTA LEITE 
5381-22-SJP-HAB LEANDRO THEODORO DE OLIVEIRA 
3488-22-SJP-HAB 
3487-22-SJP-ALV LEONARDO GOMES DOS SANTOS 

5808-22-SJP-HAB LETICIA ZANINI FARIAS 
7404-22-SJP-VIA LPG ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS 
7104-22-SJP-ALV LUAN ESTEVAO DE OLIVEIRA FABIO 
4556-22-SJP-HAB LUCAS RODRIGO CÂNDIDO 
5031-22-SJP-HAB LUCIANO D ORNELAS; ELIANE DO CARMOS OSUZA D ORNELAS 
6392-22-SJP-HAB LUCIANO RANGEL PINHEIRO NETO 
6682-22-SJP-ACE LUIS OTAVIO BATISTELA 
6419-22-SJP-ACE 
4223-22-SJP-ALV LUIZ ALBERTO DE SOUZA 

7034-22-SJP-HAB LUIZ CARLOS LIGEIRO 
6461-22-SJP-HAB LUIZ FERNANDO NORONHA DIAS 
5910-22-SJP-HAB LUIZ FERNANDO STEFANINI 
6499-22-SJP-HAB LUVIZARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
7685-22-SJP-VIA MANOEL DA SILVA GANANÇA NETO 
7042-22-SJP-VIA MANOEL GUERREIRO JUNIOR E OUTROS 
6967-22-SJP-ALV 
6966-22-SJP-HAB MARCELO LUIS RIZZO 

6116-22-SJP-ALV MARCIEL MELEGATTI DE BIANCHI 
5418-22-SJP-HAB MARCIO JOSÉ RIBEIRO 
6618-22-SJP-AUT MARCOS ANDRÉ DEL NERO ARID 
3949-22-SJP-ALV 
3954-22-SJP-VIA MARCOS BATTIGAGLIA; MARGARETE APARECIDA BATTIGAGLIA 

5768-22-SJP-ALV MARCOS PAVANI IZIDORO 
6048-22-SJP-VIA MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 
7392-22-SJP-ALV MARIA LUCINDA DA COSTA; JOÃO DONIZETI DOS SANTOS 
6962-22-SJP-EDI MARIANA ALVES DE JESUS 
5470-22-SJP-ALV 
6952-22-SJP-VIA 
5487-22-SJP-HAB 

MARINA FARIA THOMAZ 

6652-22-SJP-ALV MATHEUS VINICIUS DA SILVA BORGES 
6367-22-SJP-HAB MAURO JOSE BISPO DE ARAUJO; CRISTIANE MAGALHAES DE CASTRO 
4887-22-SJP-ALV MELISSA DE FREITAS VILACOBA RODRIGUES 
6347-22-SJP-ACE MENDONÇA E OLEGÁRIO ADMINISTRAÇÃO LTDA  
7433-22-SJP-VIA 
7434-22-SJP-VIA NADIR ALVES TOSTA DA SILVA 

2040-22-SJP-HAB NATALINO GERALDO PASCUTTI 
3668-22-SJP-ALV NATHAN FELIPE RODRIGUES MALAVASI 
7353-22-SJP-VIA NEIVA MIURA WAGNER 
6801-22-SJP-ALV NERI WAGNER DO NASCIMENTO 
7478-22-SJP-VIA NEWTON JULIATI 
6241-22-SJP-ALV OSVALDO JORGE ESTEVAM FILHO; TEREZINHA APARECIDA JUSTI ESTEVAM 
7458-22-SJP-EDI PAULO CESAR MORIEL 
2744-22-SJP-HAB 
2743-22-SJP-HAB 
2742-22-SJP-ALV 

PAULO DE CARVALHO 

5419-22-SJP-HAB PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUZA; CAROLINNI MICHELLI DA SILVA 
7616-22-SJP-ALV PEDRO PAULO AVELINO DA PENHA ANDRADE 
7105-22-SJP-VIA PINATTO EMPREENDIMENTOS LTDA 
5377-22-SJP-ACE PRATIK MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
6681-22-SJP-HAB RAFAEL APARECIDO TEODORO DA SILVA 
5452-22-SJP-ALV RAFAEL BARBOSA GARDINI 
3604-22-SJP-ALV RAFAELA SILVA DIAS DA MATA SASS 
5927-22-SJP-ALV REGINA MARIA SIQUEIRA 
5539-22-SJP-ALV REGINALDO MARCIO PAZZINI 
7206-22-SJP-ALV REINALDO PINTO DE MENDONÇA 
6674-22-SJP-HAB RENAN RIBEIRO PIRES 
3453-22-SJP-HAB RENATO POIANA GOMES 
4930-22-SJP-HAB RICARDO DE PAULA LUQUI; PATRICIA CARLA RAMOS LUQUI 
7370-22-SJP-ALV RICARDO ZAMFOLINI MORENO LOPES 
5107-22-SJP-ALV ROBERTA CRISTINA NAZARETH LISBOA SERENI 
5531-22-SJP-HAB ROBERTO CARNEIRO ELIAS 
5851-22-SJP-ALV RODRIGO ETECHEBER TESSARI 
6504-22-SJP-ALV RODRIGO JOSE DA LUZ 
6525-22-SJP-VIA ROGERIO GABRIEL 
6014-22-SJP-SUB ROGERIO LUIS SANFELICE E IRANICE CAETANO SANFELICE 
6354-22-SJP-HAB ROSANGELA CÂNDIDA DA SILVA SANTOS 
4689-22-SJP-LCO ROSICLER GASPARI 
2841-22-SJP-ALV SANDRA REGINA FERREIRA DA SILVA 
7044-22-SJP-AUT SEBASTIÃO DONIZETI PEREIRA 
6496-22-SJP-ALV SEVERINA VERÔNICA RODRIGUES 
4456-22-SJP-ALV SILVIO ANDREOLI NETO 
7084-22-SJP-VIA SILVIO PILONI 
5078-22-SJP-HAB 
4802-22-SJP-HAB SILVIO SALLES MONIZ; THIENY SALVIANO DE OLIVEIRA BARROS 

5760-22-SJP-ALV SIMONE CRISTINA RODRIGUES; MARISTELA DE LIMA MILANI 
7050-22-SJP-VIA SIOMAR MOURA 
6449-22-SJP-ALV SUELI GOMES DOS SANTOS 
6990-22-SJP-HAB TATIANE DA COSTA PAULA 
6761-22-SJP-ALV TELMA SILVA 
6759-22-SJP-HAB TEREZINHA DE JESUS MACHADO CAMPOS 
6453-22-SJP-HAB THIAGO ALEXANDER AMORIM DA SILVA 
5895-22-SJP-ALV VAGNER APARECIDO PEREIRA DE MORAES 
5987-22-SJP-ALV VALQUIRIA DE OLIVEIRA MARTINS 
4018-22-SJP-ALV VANDER ROSALINO RIBEIRO 
6743-22-SJP-VIA VANDERLUCIA DE SOUZA MATOS S. 
7028-22-SJP-VIA VANESSA CRISTINA JORDÃO 
6427-22-SJP-ALV VANILDA CARRIL ARNAL 
5749-22-SJP-HÁB 
5746-22-SJP-HAB 
5738-22-SJP-ALV 

VICTOR ALEXANDRE DE LA FUENTES DA SILVA 

6195-22-SJP-HAB VIVIAN REGINA BACCO 
5665-22-SJP-ALV WANDERSON PEREIRA DE SOUZA 
5384-22-SJP-ALV WELLINGTON CELESTINO PEREZ 
6899-22-SJP-ALV WEVERTON SANTOS; CAROLINE MOREIRA SCATOLIN SANTOS 
6223-22-SJP-HAB WILLIAM PEREIRA DA COSTA 
7661-22-SJP-VIA ZACHARIAS RIO PRETO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA 
 

Situação de Violência Doméstica e Familiar, objetivando ofertar acolhimento 
e garantir a integridade física e psicológica de mulheres em risco à vida e 
seus filhos menores de 18 anos ou maiores dependentes por motivos de de-
ficiência e/ou doença incapacitante, favorecendo o exercício de sua condição 
cidadã.
OBJETO DO ADITIVO: Acréscimo de valor para ampliação do quadro de Re-
cursos Humanos e reajustes inflacionários.
VIGÊNCIA DO AJUSTE: 01/03/2022 a 31/08/2026
VALOR INICIAL DO AJUSTE: R$ 5.099.531,80 (cinco milhões, noventa e 
nove mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta centavos)
VALOR DO ADITIVO: R$1.533.164,87 (um milhão, quinhentos e trinta e três 
mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)
PERCENTUAL CORRESPONDENTE: 30%
VALOR DO AJUSTE COM ADITIVO: R$ 6.632.696,67 (seis milhões, seis-
centos e trinta e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e sete 
centavos)

DATA DE ASSINATURA: 14/07/2022

Maria Cristina de Godoi Augusto
Secretária Municipal

A8| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, terça-feira, 19 de julho de 2022PUBLICIDADE LEGAL



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  

 
EDITAL DE RECURSO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PARCIALMENTE DEFERIDO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
ÚNICA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RIO PRETO LTDA 
ME 02461/20 2021000313035 AIP-P-F 000154 

TIAGO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 01046/18 2022000005566 AIP-A-LF 000361 
 

EDITAL DE RECURSO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DEFERIDO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

LOPES SUPERMERCADOS LTDA 00331/19 2021000349223 AIP-A-N 000452 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTENCIA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ZAINE DE MELO SANTOS 01174/20 AIP-A-LF 000407 
 

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

ÚNICA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RIO PRETO LTDA ME 02461/20 50 UFM AIP-P-F 000196 
TIAGO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 01046/18 60 UFM AIP-A-LF 000406 

LOPES SUPERMERCADOS LTDA 00331/19 

R$ 1.256,70 (Mil 
duzentos e cinquenta 
e seis reais e setenta 

centavos). 

AIP-A-N 000528 

ACQUA GOURMET & BAR LTDA ME 00540/18 

R$ 1.204,80 ( Mil 
duzentos e quatro 

reais e oitenta 
centavos) 

AIP-A-M 00320 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO 

RIO PRETO AUTOMÓVEL CLUBE 02266/18 R$ 1.326,50 (Mil trezentos e vinte e seis 
reais e cinquenta centavos). NRM-M-C 000106 

AUTO POSTO AXR LTDA 02279/18 R$ 1.547,00 (Mil quinhentos e quarenta e 
sete reais). NRM-M-C 000111 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 
FUNFARME E FAMERP 02272/18 R$ 2.518,40 (Dois mil quinhentos e 

dezoito reais e quarenta centavos). NRM-M-C 000110 

WILSON LUIS QUEIROS 01928/18 R$ 1.259,20 (Mil duzentos e cinquenta e 
nove reais e vinte centavos). NRM-M-C 000109 

CONDOMINIO EDIFICIO SPAZIO 02618/18 R$ 1.259,20 (Mil duzentos e cinquenta e 
nove reais e vinte centavos). NRM-M-C 000115 

SANTA DE SOUZA MOTA 02610/18 R$ 1.888,80 (Mil oitocentos e oitenta e oito 
reais e oitenta centavos). NRM-M-C 000113 

GABRIELA FERREIRA SOARES TEIXEIRA 
ME 02281/18 R$ 1.574,00 (Mil quinhentos e setenta e 

quatro reais). NRM-M-C 000114 

ANUBIS LOUNGE TABACARIA E BAR 
LTDA ME 02280/18 R$ 1.574,00 (Mil quinhentos e setenta e 

quatro reais). NRM-M-C 000112 

NELSON STORTI 02659/18 R$ 9.444,00 (Nove mil quatrocentos e 
quarenta e quatro reais). NRM-M-C 000117 

FRIDAS BAR E RESTAURANTE LTDA 02657/18 R$ 1.574,00 (Mil quinhentos e setenta e 
quatro reais). NRM-M-C 000116 

MARIA APARECIDA REGGIANI 
RODRIGUES 02664/18 R$ 3.777,60 (três mil setecentos e setenta 

e sete reais e sessenta centavos) NRM-M-C 000119 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ANGELO SONAGLI 00787/20 AIF-M-B 000007 
APOLO SPORT RIO PRETO ACADEMIA DE GINASTICA LTDA ME 00793/22 AIF-S-D 000282 
ARLINDO MARCUSSI 00785/22 AIF-M-B 000005 
AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA 00786/22 AIF-M-B 000006 
BENEDITA ROSA VIEIRA 00780/22 AIF-M-B 000002 
BENEDITO JOSE SANTANA 00782/22 AIF-M-B 000003 
CASA DE REPOUSO SANTA MARCELIA LTDA ME 00792/22 AIF-S-E 000185 
CIDADE NOVA FESTAS E EVENTOS EIRELI ME 00776/22 AIF-A-M 00305 
COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 00783/22 AIF-M-B 000004 
DOUGLAS JOSE MAXIMO BATISTA 00778/22 AIF-M-B 000001 
DROGARIA SÃO PAULO S/A 00779/22 AIF-P-H 000175 
GISELE APARECIDA ALVARES CUSTODIO 00784/22 AIF-S-E 000184 
IMEDI INSTITUTO MEDICO DE PATOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA 00790/22 AIF-P-C 000354 
ISABEL TOLEDO PALADINO 00788/22 AIF-M-B 000008 
LUCAS HENRIQUE PADOAN DE CASTRO 00791/22 AIF-A-LF 000320 
M M NOGAROTO BOIATE RIO PRETO LTDA ME 00774/22 AIF-A-N 000409 
MARIA DE FATIMA FERREIRA TOSTE 80100384404 00777/22 AIF-A-LF 000319 
MARIA NILZA GONÇALVES BARBOSA 00789/22 AIF-M-B 000009 

 

 

APARECIDA PERPETUA BRITO 02673/18 R$ 6.296,00 ( Seis mil duzentos e noventa 
e seis reais ) NRM-M-C 000121 

WAGNER LIEBANO DA SILVA 02670/18 R$ 6.296,00 ( Seis mil duzentos e noventa 
e seis reais ) NRM-M-C 000120 

R.L.C. COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS 
LTDA ME 02661/18 R$ 2.518,40 ( Dois mil quinhentos e 

dezoito reais e quarenta centavos) NRM-M-C 000118T                      

São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2022. 
Karina Elias de Souza 

Coordenadora da Vigilância Sanitária 

São José do Rio Preto, 15 de julho de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 125/2022

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, tendo em vista a guia 
rebaixada em desacordo com os Artigos 2º e 3º do Decreto Municipal 
18926/2021, NOTIFICA REAL ALLIANCE ADMINISTRADORA DE BENS 
PRÓPRIOS LTDA , CNPJ: 29.254.663/0001-14, a adequar todas as guias 
do imóvel exatamente conforme o Projeto de Construção aprovado do imó-
vel localizado na R. Siqueira Campos, n° 3445, ap. 44 – Vila Santa Cruz, no 
prazo de 60 dias, conforme descrito no Auto de Constatação e Notificação 
10991 enviado por correio.

ANITA DE LIMA SIMOES RODRIGUES
Agente Fiscal de Posturas

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Editais
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39ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

19 DE JULHO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
 
VETOS 
 
01 - Veto Total nº 22/22, ao autógrafo nº 15.708/22, originado do Projeto de Lei nº 417/2021, do 
Ver. Cabo Júlio Donizete, que dispõe sobre a implantação do Programa de Diagnóstico e 
acompanhamento integral aos alunos com Dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, no 
Município de São José do Rio Preto, e dá outras providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
02 – Veto Total nº 25/22, ao autógrafo nº 15.711/22, originado do Projeto de Lei nº 05/2020, do Ver. 
Fábio Marcondes, que isenta os profissionais da rede de ensino do município da obrigação de Área 
Azul nas imediações das unidades em que estão lotados durante os períodos de desempenho de suas 
funções. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
 
03 – 94/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Abre no Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 630.000,00 
(seiscentos e trinta mil reais). (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
04 – 97/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT  
Dispõe sobre alterações na Lei nº 8.626, de 14 de maio de 2002, que dispõe sobre o exercício da 
atividade de transporte de passageiros por veículos de aluguel – táxi, no Município de São José do 
Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
05 – 74/22 – VER. RENATO PUPO – 2ª DISC./VOT  
Dispõe sobre a instituição do programa de prorrogação da Licença-Maternidade.   
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
06 – 55/22 – VERª. JÉSSICA COLETIVAS – 1ª DISC./VOT (C/ EMENDA)  
(Subscrito pelo Ver. João Paulo Rillo) 
Dispõe sobre a inclusão do símbolo mundial da conscientização sobre o Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) para atendimentos prioritários em estabelecimentos públicos e privados no município 
de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)    
 
07 – 72/22 – VER. JULIO DONIZETE – 1ª DISC./VOT  
Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de mangueiras transparentes nas bombas dos postos de 
combustíveis do Município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
  
08 – 84/22 – VER. ANDERSON BRANCO – 1ª DISC./VOT 
Regulamenta a aplicação, no município, da Lei Nacional nº 13.722, de 4 de outubro de 2018, 
tornando obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 
funcionários de estabelecimentos públicos e privados da Rede Municipal de Ensino, bem como 
estabelecimento de recreação infantil. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
09 – 95/22 – VER. CEL. JEAN CHARLES O. D. SERBETO E OUTROS– 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de Diplomas em Braille, para os alunos com deficiência 
visual nas instituições privadas de ensino médio e superior, no município de São José do Rio Preto -
SP. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
        

 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
                                                                                                          Presidente da Câmara – 15/07/2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 080/2022; Processo licitatório nº128/2022.TIPO:MENOR 
PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR 
UNITÁRIODO ITEM.OBJETO:Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE 
PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA CIRURGIAS DOS SISUS E 
CONFECÇÃO DE PRÓTESES, conforme especificações constantes no Anexo I do 
edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 03/08/2022 às 08:30hrs.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 03/08/2022 às 09:00hrs no 
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico 
www.guapiacu.sp.gov.br
DATA:18/07/2022.
PREGOEIRO:Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 081/2022; Processo licitatório nº129/2022.TIPO:MENOR 
PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR 
UNITÁRIODO ITEM.OBJETO:Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE 
PREÇOS DE MATERIAL ENDODÔNTICO, conforme especificações constantes no 
Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 03/08/2022 
às 13:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 03/08/2022 às 14:00hrs no 
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico 
www.guapiacu.sp.gov.br
DATA:18/07/2022.
PREGOEIRO:Leandro Mariano da Silva.

“ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE FARMACÊUTICOS”
CNPJ: 49.076.086/0001-25

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  PARA  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA

A ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE FARMACÊUTICOS, CNPJ: 
49.076.086/0001-25, através de sua Diretoria Executiva, devidamente 
representada por sua Presidente farmacêutica Drª Suemis Maria de Castro 
Alves, CONVOCA através do presente edital, de acordo com o artigo 38 do 
Capítulo IX de seu estatuto, todos os membros da diretoria e associados, 
para Assembleia Geral  Extraordinária  que será realizada a rua Rubião Jú-
nior, 2634, às 19:00 horas, do dia 29 (vinte e nove) de julho  de 2022, com a 
seguinte ordem do dia:
• DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO RIO-PRETENSE DE FARMACÊUTI-
COS (CAPÍTULO IX- DA LIQUIDAÇÃO – ESTATUTO VIGENTE)
A Assembleia terá início às 19:00 h em primeira convocação com 1/3 dos 
associados ou em segunda convocação às 19:30 h com qualquer número 
de participantes.

Suemis Maria de Castro Alves
Presidente Associação Riopretense de Farmacêuticos

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial 
do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, 
SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos 
pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. MYKAEL RODRIGUES DOS SANTOS e DÉBORA MATOS DE 
MOURA, sendo ELE filho de RONALDO TEIXEIRA DOS SANTOS e de 
LUCILENE RODRIGUES COELHO e ELA filha de DONIZETE DE MOURA 
e de DEUSIMAR MATOS SILVA;
2. JOEL AIRES e JULIENE SANTOS DOURADO, sendo ELE filho 
de MARIA DE JESUS AIRES e ELA filha de JOSÉ CATARINO DOURADO 
e de IVANIA CUTRIM SANTOS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 16/07/2022.

Proclamas 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – PROTOCOLOS INDEFERIDOS (11/07 A 15/07/2022) 

 
PROTOCOLO REQUERENTE 

6009-22-SJP-DIR AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
5002-22-SJP-ACE BRIGIDA PRIETO DE SOUZA 
5719-22-SJP-EDI CARREFOUR COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA 
7277-22-SJP-ACE CERVEJARIA ORIENTE EIRELI ME 
7690-22-SJP-GER CESAR ANTONIO PARRO 
6890-22-SJP-VIA CESAR DE LIMA TEIXEIRA 
7469-22-SJP-ACE CÉSAR LUIZ ALVES 
2807-22-SJP-DIR CHQ GESTÃO EMPRESARIAL E FRANSHISING LTDA 
7139-22-SJP-ACE CLÁUDIA ABINAGEM MASIERO NAZARETH 
 5177-22-SJP-AUT CURTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
7388-22-SJP-GER DHYONATAN CARVALHO DE FRANCA 
7530-22-SJP-BIC DIJORGIS DE STEFANI CAVALCANTE 
6289-22-SJP-VIA DJALMA LUCAS ZACARIN 
7735-22-SJP-VIA ELIAS NAZARETH BECHARA 
4327-22-SJP-ALV ELIENE PESSOA DE CARVALHO 
7488-22-SJP-VIA ELIVANIA GOBATTO 
7147-22-SJP-EDI GUIRRO IMOVEIS SPE LTDA 
6363-22-SJP-ACE GUY SOARES DE SORDI 
7401-22-SJP-ACE JÉSSICA REGINA MENDES SIQUEIRA 
7700-22-SJP-DEN JOAO FRANCISCO DA SILVA 
6171-22-SJP-ALV JOÃO PAPILE FLORES 
7618-22-SJP-BIC JORGE PAULO PEREIRA DA S... 
7558-22-SJP-GER JOSE ANTONIO VIEIRA 
6333-22-SJP-HAB 
6332-22-SJP-HAB 
6331-22-SJP-ALV 

JOSE GALHARDO VIÉGAS DE MACEDO 

7588-22-SJP-COP 
7582-22-SJP-COP KLEBER FERNANDO DOS SANTOS 

6779-22-SJP-DIR LABIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
5684-22-SJP-ALV LARISSA AUGUSTA MARTINS TORINO COSTA DOS SANTOS 
7726-22-SJP-LOC LARISSA RIBEIRO GUERRA MEDEIROS 
6540-22-SJP-ACE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 
7677-22-SJP-BIC LUCIANA MARIA ORLANDO MIGUEL 
7470-22-SJP-SUB LUIZ IRINEU TAPPARO 
7534-22-SJP-VIA MARYNEUSA BASSAN DE FARIA BARBOZA 
6646-22-SJP-ALV MIRYAN RODRIGUES DE GODOY MOREIRA 
6066-22-SJP-VIA NATHÁLIA DALL'OLIO SOARES 
7691-22-SJP-VIA 
265-22-SJP-ALV OCTAVIO FERNANDES JUNIOR 

7746-22-SJP-BIC RAMIRO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA 
7596-22-SJP-COP RESIDENCIAL MAZA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 
7781-22-SJP-GER SANTHANNA PARTICIPACOES U G LTDA 
6395-22-SJP-ACE URBAN PERSPECTIVE GESTAO E TREINAMENTOS LTDA 
6046-22-SJP-ACE WALDYR GONÇALVES FILHO 
6567-22-SJP-HAB WANDERLEY AMANCIO MANHANI 

 

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

Mirassol vence e se 
isola na liderança

FUTEBOL

O Mirassol venceu o Flo-
resta por 2 a 0 fora de casa 
e se isolou na liderança da 
Série C do Campeonato Bra-
sileiro, com 29 pontos, três a 
mais que o vice-líder Paysan-

O Mirassol não encon-
trou muita dificuldade 
em dominar o jogo e di-
tou o ritmo da partida

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

FOOTBALL

Weilers vence o Corinthians e 
está na final da SPFL

Na reencontro entre Rio 
Preto Weilers e Corinthians 
Steamrollers pela primeira 
vez após a final da São Paulo 
Football League (SPFL) de 
2019, os rio-pretenses levaram 
a melhor e venceram por 56 
a 14 neste fim de semana em 
Guarulhos. A vitória garantiu 
a Weilers na final para buscar 
o segundo título consecutivo 
do estadual. 

No início da partida, o 
Weilers abriu 14 a 0 de van-
tagem com João Mendes e 
Vinicius anotando touchdowns 
e o kicker Adolfo Ganso con-
vertendo os dois pontos ex-
tras. O Corinthians reagiu e 
chegou a empatar a partida, 
mas o Weilers voltou a liderar 
o placar ainda antes do inter-
valo com Cody Lamoreaux e 
Renato Munford marcando 

um touchdown cada, além 
dos pontos extras. 

Na segundo etapa, o 
Weilers ainda mais a van-
tagem com Lamoreaux, 
Pedro Matos, Odael Neto e 
Igor Rogue marcando um 
touchdown cada. Adolfo 
Ganso acertou todos os 
pontos extras.  Essa sexta 
vitória dos rio-pretenses em 
seis jogos, tendo o melhor 
ataque e a melhor defesa 
do campeonato. A final será 
contra o Rhynos Guarulhos, 
que venceu o Moura Lacer-
da Dragons  por 34 a 21 na 
outra semifinal. A federação 
paulista de futebol america-
no ainda não confirmou a 
data e local do jogo decisivo, 
mas há a expectativa de que 
a partida seja realizada em 
Rio Preto.
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du, que tropeçou na rodada. 
O Floresta, por sua vez, é o 
décimo quinto colocado na 
tabela, com 16 pontos conquis-
tados em quatorze rodadas. 
 
O Mirassol não encontrou 
muita dificuldade em dominar 
o jogo em Fortaleza e ditou o 
ritmo da partida durante todo 
o primeiro tempo. A equipe do 
técnico Ricardo Catalá abriu o 
placar aos 8 minutos depois de 
uma jogada de bola aérea de 
Camilo que encontrou Vinicius 
Mingotti para cabecear para 

dentro do gol. 
Melhor em campo, o Mi-

rassol viu a sua vantagem ficar 
ainda mais tranquila quando 
Carlinhos foi expulso aos 19 
minutos da segunda etapa, dei-
xando os mandantes com um 
homem a menos. Com a des-
vantagem, o Floresta segurou 
como pôde para tentar evitar 
que a a diferença no resultado 
crescesse, mas não adiantou. 

Aos 33 minutos, Osman 
recebeu um bom passe pela 
direita, tocou rapidamente 
para dentro da pequena área e 

tocou para Marcelo, que tinha 
acabado de entrar, mandar a 
bola para o fundo do gol. De-
pois disso, o Leão administrou 
o placar para garantir mais 
três pontos nesta Série C. 

O Mirassol volta a campo 
no dia 25 de julho, segunda-
-feira, às 20h, diante do Con-
fiança, no estádio José Maria 
de Campos Maia. 

O Floresta encara o ABC 
no sábado, dia 23 de julho, às 
17h, no estádio Maria Lamas 
Farache (Frasqueirão), em 
Natal, no Rio Grande do Norte. 

O atleta da ARPA/SMEL, 
Victor de Oliveira Andrade, de 
26 anos, conquistou o quin-
to lugar na Meia Maratona 
Internacional de Guarulhos, 
neste domingo (17).   Melhor 
atleta da região em provas de 
longas de distância, Andrade 
tem se destacado no cenário 

Rio-pretense fica em 5º na Meia Maratona
nacional do atletismo. Ele 
competiu contra grandes cor-
redores do país e de outros paí-
ses e deixou centenas para trás 
ao fazer o tempo de 1h10m35 
nos mais de 21 km. 

O campeão da prova foi 
Giovani dos Santos, atleta ex-
periente, várias vezes melhor 
brasileiro na São Silvestre.  O 
treinador de Andrade, Peter 
Camargo, comemorou o re-

Vinicius LIMA
sultado do seu pupilo. “Ele 
está fazendo história para a 
nossa cidade. Nunca tivemos 
um atleta de longa distância 
que trouxesse resultados tão 
significativos como  os que 
ele tem trazido. Estamos bem 
felizes. O Victor competiu con-
tra os melhores do Brasil e do 
mundo”, afirmou o treinador. 

O rio-pretense se esforçou 
tanto no final da prova que 

acabou vomitando ao ultra-
passar a linha de chegada. 

“Estou contente com o 
resultado, mas o meu tempo 
poderia ter sido um pouco 
melhor. Agora é dar sequência 
no restante do ano”, afirmou. 

Ele vai correr agora a pro-
va da Band, em Rio Preto, no 
próximo domingo (24) e traçar 
quais outras provas de alto 
nível disputará.  

Basquete
As meninas do time feminino de basquete do CAD/SMEL/

VETNIL estrearam neste domingo (17) no returno da Liga 
de Basquete do Centro Oeste Paulista (LBC). Elas foram até 
Araçatuba e bateram o time da casa, por 70 a 42, em uma bela 
atuação. A cestinha do jogo foi a ala armadora Karina, com 22 
pontos marcados.  A equipe rio-pretense contou com a estreia 
de duas atletas. A pivô Bárbara Basílio, nascida em Rio Preto 
que estava jogando pela Liga Nacional Feminina no Sport 
Recife, e a lateral Richele. Bárbara fez 19 pontos.



SOCIAL
#DIÁRIODOBOB 

A ESPERA DO VICE 
Todo mundo quer saber quem vai ser o vice do governador Rodri-
go Garcia que concorre ao governo de São Paulo. Se tem alguém 
que pensa que o colunista sabe ou aposta que sabe leia com aten-
ção os nomes que estão na vitrine.

AVISO DA ANVISA 
Farmácia homeopática poderá comercializar itens à base de cana-
bidiol. Anvisa, através da resolução 327/19, que determinou que 
produtos à base de “Cannabis sativa” podem ser comercializados, 
exclusivamente, por farmácias sem manipulação ou drogarias. 

EXPEDIENTE AMPLIADO
Até que enfim o Mercadão de Rio Preto vai ficar aberto 60 minutos 
a mais de segunda a sexta feira, mas no sábado baixara as portas as 
14h e no domingo fecha às 13 horas. A mudança não tem nada a ver 
com a abertura do ZAPPAS a 40 metros dali, muito pelo contrário, 
o horário ampliado sempre foi o anseio dos habitues que festejam 
os 127 anos de emancipação política administrativa de São José do 
Rio Preto comemorado ontem.

COTIDIANO
Anote aí as 10 melhores cidades do Brasil para morar quando se 
aposentar. Santos é a primeira da lista. Destaca-se nas finanças, 
devido ao baixo percentual de pessoas de baixa renda, assim como 
no acesso à cultura, com programas de incentivo. Santos também 
é uma das cidades com maior percentual de idosos com acesso a 
rede de saúde privada e pública, logo tornando-se atrativa em re-
lação ao bem-estar. Não foi à toa que Geninho Zuliani, agora rio-
-pretense, está “Faiscando” com a chama acesa.

APENAS ESPECULAÇÃO
Na lista do colunista é possível afirmar que há muita especula-
ção, mas dá pra arriscar que no MDB o ex-secretário de Saúde 
de São Paulo Edson Aparecido e a ex-prefeita de Itapetininga 
Simone Marquetto estão na lista.

PODER REGULATÓRIO 
Ao analisar o caso, o magis-
trado pontuou que o dispo-
sitivo regulamentado pela 
Anvisa criou restrições sem 
amparo legal, rompendo, 
assim, limites do poder de 
regulamentar. No enten-
dimento do magistrado, “é 
dever da administração pú-
blica evitar o abuso do poder 
regulatório de maneira a, in-
devidamente, criar reserva 
de mercado ao favorecer, na 
regulação, grupo econômico, 
ou profissional, em prejuízo 
dos demais concorrentes”.

SONIFERA ILHA 
“A vida até parece uma festa” quando a banda Titãs sobe ao palco. 
E isso vai acontecer no Monte Líbano, no primeiro grande evento 
da diretoria Hugues/Everaldo, no dia 13 de agosto, num baile para 
homenagear o Dia dos Pais. O “KICK OFF” das reservas de mesas 
já foi anunciado e desde o dia 13 deste mês a emissão de senhas 
não para. É uma tradição agraciar um Dad/Father, como sempre 
acontece no Dia das Mães.

LENHA NA FOGUEIRA 
No União Brasil, o ex-ministro Henrique Meirelles, o médico Cláu-
dio Lottenberg, o vereador Milton Leite e o ex-secretário da Recei-
ta Marcos Cintra esperam também a fumaça na chaminé. Rodri-
go deixou os partidos muito à vontade para fazer uma avaliação e 
identificar aquele que mais agrega, que mais ajuda Rodrigo a ven-
cer a eleição num novo projeto para São Paulo.

JODO DO PODER
MDB e União Brasil já sugeriram ao governador Rodrigo Garcia 
os nomes de seus filiados como possíveis vices. Mas a pergunta é 
Rodrigo vai aceitar? E, em quem, você que está lendo agora esta 
coluna aposta? É a partir desta semana que esses nomes estarão 
sendo avaliados pelo governador e vão de fato para o julgamento.  

SEM PENA, SEM META
Farmácia homeopática poderá comercializar produtos à base de ca-
nabidiol. Assim decidiu o juiz de Direito Gustavo Müller Lorenzato, 
da 1ª vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto, em liminar, ao 
determinar que a Anvisa se abstenha de penalizar a empresa. 

Ponto e basta! (Esta co-
luna é publicada com ex-
clusividade para o jornal  
DHOJE às terças e quintas)

 Pego de 
surpresa

No final da semana o médico 
Dr. Jorge (Jorginho) Haddad 
Filho foi pego de surpresa e 
teve o diagnóstico de apen-
dicite. Foi submetido a uma 
cirurgia de urgência. Para a 
alegria dos familiares e ami-
gos, está se recuperando bem. 
Logo retorna as atividades.

 O maior e 
melhor

Foi assim, o maior Camarote do 
Ed (Buffet), no Riopreto Rodeo 
Country Bulls, mais decorado, 
luxuoso, mais espaçoso, e um 
cardápio todo especial, com va-
riados tipos de comidas, desde 
carré de cordeiro, filé mignon, 
picanha, comida japonesa, 
mesa de frios, doces, vários ti-
pos de drinks, e até uma bar-
bearia. Durante os cinco dias 
do Rodeo Country Bulls, foi um 
desfile de celebridades, atrizes, 
cantores, influencers, empresá-
rios de São Paulo, Santa Catari-
na, políticos, Luiz Carlos Motta, 
deputado federal, Rodrigo Gar-
cia, governador de São Paulo, 
sobrenomes famosos da nossa 
sociedade circularam no Cama-
rote do Ed. Valeuuuu meu ami-
go Ed Carlos (Buffet). Merci!

 Fique por 
dentro

A faculdade de medicina 
FACERES acaba de assi-
nar convênio de coopera-
ção acadêmica, científica 
e cultural com a CESPU 
- Cooperativa de Ensino 
Superior Politécnico e Uni-
versitário, de Portugal. A 
parceria vai permitir o in-
tercâmbio de estudantes 
e professores entre as ins-
tituições para a troca de 
conhecimentos científicos 
e culturais. De acordo com 
Toufic Anbar Neto, Dire-
tor da FACERES, “esse 
convênio é de extrema im-
portância para os alunos e 
professores da FACERES, 
que poderão partilhar ex-
periências científicas e cul-
turais com a comunidade 
acadêmica europeia.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Meu destino não passa pelo poder, pela 
religião, por qualquer uma dessas enti-
dades idiotas. Meu script é original, fui 
eu quem fiz. por isso, não morro no fim! 

Sorria, beba muita água e seja feliz!

SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL

(17) 2139 9200 I Rua Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - São José do Rio Preto - SP

Excelência para você viver bem

O empresário e banqueteiro Ed Carlos (Ed Buffet) com a ex-BBB Ivy 
Moraes, a atriz Monique Alfradique e Nicole Bahls em seu maravi-
lhoso camarote no Riopreto Rodeo Country Bulls, que terminou do-
mingo passado. Foto do colunista social Luízinho Bueno

Ed Carlos (Ed Buffet) com sua namorada Natália Trevizan, anfitri-
ões, em pose especial no seu camarote. Foto do colunista social 
Luízinho Bueno

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

NO CAMAROTE do empresário Paulo Emílio Marques, no 
Rodeo Country Bulls, o atleta Romarinho, ex-jogador do Corin-
thians, atualmente em time no exterior, assistiu ao vivo e a cores 
o showzaço do cantor e embaixador Gusttavo Lima.

FELIZ 20 ANINHOS. Aniversário em dose dupla, os 
irmãos gêmeos Maria Clara e  José Victor  Costantini Marques, 
festejam a data em clima do Country Bulls, no camarote do seu 
paizão, Paulo Emílio Marques.

DURO NA QUEDA. O cowboy e competidor rio-pretense 
Cássio Dias Barbosa, foi o campeão em montarias em touro, do-
mingo, na final de mais uma edição do Riopreto Rodeo Country 
Bulls 2022. Parabéns!

OS SERTANEJOS rio-pretenses Zé Neto e Cristiano, fa-
zem doação do cachê de 500 mil reais durante seu show para 
a Santa Casa de Rio Preto, que tem como provedor o Dr. Nadim 
Cury. Que maravilha!

LANÇAMENTO DO OBA Festival Carnaval, será no pró-
ximo dia 30 de julho, no Shopping Iguatemi Rio Preto. O mega 
evento acontecerá em nossa cidade em 2023, tendo na grade de 
shows Ivete Sangalo, o cantor e embaixador  Gusttavo Lima.

O EXECUTIVO de futebol Marcelo Salazar, que faz suces-
so no mundo árabe há vários anos, está de volta a Rio Preto. Ca-
sado com a rio-pretense Marcela Saccani, ex-jogadora de vôlei 
do Automóvel Clube e seleção brasileira.

O ADVOGADO E PRESIDENTE do Centro Social do 
Estoril e Creche Irmã Julieta, Manoel Neves Filho, marcou a data 
do Arraial do Estoril, 100% beneficente, nos dias 12 e 13 de agos-
to, no Centro Social do Parque Estoril.

COM ABERTURA na próxima quinta-feira, dia 21, a partir 
das 20 horas, no Anfiteatro Nelson Castro, Parque da Represa, O 
Festival Internacional de Teatro, traz Jackson do Pandeiro – Bar-
ca dos Corações Partidos.

FIM DE TARDE, o Shopping Iguatemi Rio Preto promove 
nos dias 20 e 21 de julho, a partir das 18h, o Happy Hour na Praça, 
com música ao vivo e gastronomia variada oferecido pelos res-
taurantes na Praça de Alimentação do shopping, incluindo ape-
ritivos. O Happy Hour vai contar com show ao vivo do cantor Gui 
Rodrigues nos dois dias da ação.
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