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IDEAL SÃO 95%; ÍNDICE ESTÁ EM 73%

MERCADOS

APAS 
Experience 
faz feira de 
negócios
O APAS Experience, inicia-
tiva da Associação Paulista 
de Supermercados (APAS), 
reuniu supermercadistas, 
fornecedores e indústria, 
durante um evento reali-
zado na última sexta-feira, 
15, no Villa Conte, em São 
José do Rio Preto. Objetivo: 
fortalecer negócios.
CIDADES Pág.2

Mais um filhote de Anta nasce no Zoo de Rio Preto
O Zoológico de Rio Preto, órgão da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, registrou o nascimento de mais um 
filhote de anta (Tapirus terrestris), uma fêmea que recebeu o nome de Pitaya. O parto foi realizado no dia 1º de julho. 
O filhote nasceu com 8,7 kg, sendo resultado do cruzamento natural do macho reprodutor Antônio, que integra o 
plantel da instituição, e uma das fêmeas adultas, Bia.  CIDADES  Pág.2

EMPREGO

Entre 66% e 73% das pesso-
as entre zero e vinte e nove 
anos estão vacinados contra 
o sarampo em Rio Preto. São 
73% com a primeira dose e 
66% com a segunda dose. 
A vacina contra o sarampo 
é uma das três doenças que 
a tríplice viral protege. As 
outras são caxumba e rubé-
ola. A baixa imunização não 
é um privilégio rio-pretense. 
Segundo o Ministério da 
Saúde, 47,08% das crianças 
em todo o país estão imu-
nizadas. A meta é que 95% 
das crianças no primeiro ano 
de vida. Em Rio Preto, as 
UBSs continuam aplicando 
a vacina contra sarampo con-
forme calendário definido. 
CIDADES Pág.2

A nova fêmea de Anta nascida no Zoo de Rio Preto recebeu o nome de Pitaya e é meia-irmã dos gêmeos Caju e Castanha

MATERNIDADE

Câmara 
estende em 
mais 60 dias
licença
A Câmara de Rio Preto apro-
vou em definitivo (legalidade 
e mérito) nesta terça-feira, 
19, projeto de lei que institui 
o Programa de Prorrogação 
da Licença Maternidade que 
permite à gestante solicitar 
mais 60 dias de licença de 
suas atividades na adminis-
tração municipal. Proposta 
é do vereador Renato Pupo. 
POLÍTICA  Pág.3

LANÇAMENTO

Livro traz 
trajetória 
do deputado 
Itamar Borges
O livro que conta as reali-
zações do deputado Itamar 
Borges na Secretaria de 
Agricultura será lançado 
hoje. POLÍTICA  Pág.3

Revitalizado, Mercadão tem festa e entrega 
homenagens aos permissionários mais antigos

ZOOLOGICO

Com direito a bolo e homenagens o prefeito Edinho Araújo (MDB) entregou nesta terça-feira, 19, as obras de revi-
talização do Mercado Municipal, o tradicional Mercadão de Rio Preto. Permissionários e familiares receberam uma 
placa comemorativa das mãos do prefeito em forma de agradecimento pelos anos de contribuição, que em alguns 
casos datam do ano de inauguração, portanto, 78 anos atuando no tradicional espaço da cidade. POLÍTICA  Pág.3

POLÍCIA

Operação 
prende ladrões 
de tratores 
na região

Na manhã desta terça-feira, 
19, a Polícia Civil de Pereira 
Barreto realizou uma opera-
ção contra uma quadrilha 
especializada em roubar 
tratores. Três foram presos. 
CIDADES Pág.4

JUSTIÇA

Vigilante de 
banco chamado 
de macaco 
será indenizado
CIDADES   Pág.4

Tereos 
seleciona 
instrutores 
até sexta
CIDADES   Pág.2

COPA DO BRASIL

Sorteio 
define 
confrontos 
das quartas
ESPORTES Pág.5

Imunização contra sarampo abaixo 
da meta preocupa em Rio Preto
Em Rio Preto, a cobertura da última campanha realizada entre final de abril e junho ficou em apenas 51,17%

Divulgação

Ivan FEITOSA

Raphael Ferrari

O evento contou com a participação de várias atividades musicais e foi embalado com o tradicional parabéns
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Sensações de calor e frio 
são indícios de muitas

doenças; entenda
Pode parecer estranho, 

mas esta oposição entre 
quente e frio permeia o 
cenário de muitas doenças. 
Nosso corpo, diante de um 
ataque por germes, por um 
câncer, por um agente tó-
xico, executa manobras de 
defesa tentando combater 
e controlar as eventuais 
ameaças que está sofrendo. 

As variações de tempe-
ratura do corpo, ora mani-
festando sensação de calor 
e ora sensação de frio, são 
provas claras de que nosso 
corpo está lutando de algu-
ma forma, mas não neces-
sariamente conseguindo 
superar as doenças.

Desta forma, podemos 
deduzir que as sensações 
de frio e calor que estão 
presentes ao longo do cur-
so das doenças, não são 
indicativas de um controle 
da situação por parte do 
nosso corpo, mas seriam 
resultado de ativação de 
nosso fluxo sanguíneo ou 
de escassez deste fluxo em 
determinado território do 
corpo. 

Para que o entendimen-
to deste conceito fique mais 
fácil de assimilar, vejamos 
algumas situações já vi-
venciadas certamente por 
todos nós em algum estágio 
de nossas vidas.

Situação 1 - Febre e 
calafrios 

Vejam que interessan-
te: quando estamos sendo 
atacados por uma bactéria 
ou vírus, comumente apre-
sentamos febre, ou seja, a 
temperatura de nosso corpo 
se eleva e ficamos muito 
prostrados, indispostos, 
perdemos o apetite e senti-
mos inclusive frio. 

Observem que, por um 
lado, estamos com a tem-
peratura de nosso corpo su-
bindo e, ao mesmo tempo, 
sentimos calafrios, tremo-
res e buscamos cobertores 
e agasalhos para tentar 
suportar esta situação.

A febre seria resultado 
da ativação de nosso fluxo 
sanguíneo, ativação de nos-
so metabolismo, buscando 
levar, através do sangue, cé-
lulas de defesa que possam 
combater o agente invasor. 
Os calafrios, por outro lado, 
indicam que nosso corpo 
está tentando equilibrar sua 
temperatura. 

Situação 2 - Frio nas 
pernas 

Quando o fluxo sanguí-
neo, por qualquer que seja 
o motivo (vaso sanguíneo 
entupido por exemplo), não 
consegue chegar até nossos 
pés, as pessoas irão sentir 
frio nas pernas e também 

uma certa limitação para 
caminhar.

Esta deficiência no flu-
xo sanguíneo pode com-
prometer  seriamente a 
vida desta pessoa, pois, 
em alguns casos de atraso 
no tratamento, há risco 
de amputação do membro 
inferior. 

Situação 3 - Diabetes 
Muitas pessoas no Bra-

sil e no mundo convivem 
com diabetes, necessitan-
do de medidas dietéticas 
e alguns medicamentos 
específicos. Dentre tantas 
manifestações desta sín-
drome, podemos destacar 
a dificuldade para sentir 
o que está quente e o que 
está frio.

Lembro-me agora de 
um paciente meu que era 
diabético e que, durante 
um banho, acabou se quei-
mando pois não sentiu que 
a temperatura da água esta-
va excessivamente quente. 

Situação 4 - Hanse-
níase 

Esta doença é conhecida 
por comprometer algumas 
inervações de nosso corpo, 
podemos não conseguir 
diferenciar as sensações de 
frio e calor. 

Situação 5 – Câncer
Alguns tipos de câncer 

podem dar como primei-
ro sinal um aumento de 
temperatura do corpo nos 
f inais  de tarde.  Muitas 
vezes não se caracteriza 
como uma febre, mas, sim, 
uma elevação transitória 
da temperatura corpórea, 
podendo estar associada 
com calafrios. 

Estas variações de tem-
peratura podem refletir 
sinais iniciais de doenças 
muito importantes como 
podem já demonstrar com-
prometimento de algum 
órgão ou estrutura de nosso 
corpo.

Observem, também, que 
as sensações de calor e frio 
podem estar sobrepostas 
ou somadas, ao longo do 
desenvolvimento de várias 
doenças. 

O mais importante é 
estarmos atentos para estes 
sintomas de frio e calor, 
pois esta percepção será 
fundamental para o diag-
nóstico e para intervenções 
precoces visando controlar 
cada situação.

*Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia 
Cardiovascular, orienta-
dor de Nutrologia e Lon-
gevidade e coordenador 
da Faculdade de Medicina 
da Unilago

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

CIDADES

Entre 66% e 73% das pesso-
as entre zero e vinte e nove 
anos estão vacinados contra 
o sarampo em Rio Preto. São 
73% com a primeira dose e 
66% com a segunda dose. A 
vacina contra o sarampo é 
uma das três doenças que a 
tríplice viral protege. As ou-
tras são caxumba e rubéola. 
A baixa imunização não é um 
privilégio rio-pretense. Se-
gundo o Ministério da Saú-
de, 47,08% das crianças em 
todo o país estão imunizadas. 
A meta é que 95% das crian-
ças no primeiro ano de vida. 
Entre os dias 30 de abril e 24 
de junho tivemos uma cam-
panha de vacina contra o sa-

Rio Preto vacina pouco 
mais de 70% das crianças 

CONTRA SARAMPO

Entre 66% e 73% das 
pessoas entre zero 
e vinte e nove anos 
estão vacinados con-
tra o sarampo em Rio 
Preto

rampo voltada para crianças 
entre zero e 4 anos. Em Rio 
Preto, a cobertura ficou em 
51,17%. 

Onde tomar
Em Rio Preto, as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), 
após o encerramento da cam-
panha, continuam com a va-
cinação conforme calendário 
de vacinação. Ele tem as se-
guintes faixas: dose zero - be-
bês de 6 a 11 meses. Segunda 
dose – para pessoas de 1 a 29 
anos. Dose única – para pes-

queda da vacinação é o avanço 
da doença. Depois de ter re-
cebido a certificação de país 
livre do sarampo pela Organi-
zação Pan-americana de Saú-
de (Opas), em 2016, o Brasil 
passou a registrar, nos últi-
mos anos, o avanço da doença 
em todo o território nacional.
O Boletim Epidemiológico 
do Ministério da Saúde mos-
tra mais de 40 mil casos e 40 
mortes causadas pelo saram-
po desde 2018, sendo mais da 
metade em crianças menores 
de 5 anos.

Entre 66% e 73% das pessoas entre zero e vinte e nove anos estão vacinados contra o sarampo

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

A baixa imunização 
não é um privilégio 
rio-pretense. Só 
47,08% das crian-
ças em todo o país 
estão imunizadas

soas de 30 a 59 anos e profis-
sionais de saúde: 2 doses in-
dependentemente da idade. 
Uma das consequências da 

Divulgação

O APAS Experience, ini-
ciativa da Associação Paulista 
de Supermercados (APAS), 
reuniu supermercadistas, for-
necedores e indústria, durante 
um evento realizado na última 
sexta-feira, 15, no Villa Conte, 
em São José do Rio Preto. 

O APAS Experience tem 
como proposta fortalecer a re-
lação entre supermercadistas 
e fornecedores, congregan-
do o varejo, a indústria e o 
produtor local em uma feira 
cujo foco são os negócios e 
a geração de oportunidades 
relevantes para o segmento 
na regional. 

Autoridades

SUPERMERCADOS

APAS Experience faz feira de negócios
A solenidade de abertura 

contou com a presença de di-
versas autoridades, entre elas 
o prefeito Edinho Araújo, o 
deputado estadual e ex-secre-
tário de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo, 
Itamar Borges, e o presidente 
da Câmara Municipal de São 
José do Rio Preto, o vereador 
Pedro Roberto Gomes. 

Negócios
“Este evento APAS Expe-

rience é uma maneira de fazer-
mos negócios, encontrarmos 
nossos parceiros e movimen-
tarmos toda a cadeia do setor, 
desde o supermercadista até o 

agronegócio. Hoje, os super-
mercados afiliados à APAS e 
que estão na Regional São José 
do Rio Preto empregam mais 
de 18 mil pessoas e geraram 
um faturamento de R$ 5,01 
bilhões em 2021”, diz José Luís 
Sanches, diretor da Distrital 
São José do Rio Preto da APAS. 

“As Regionais são os prin-
cipais responsáveis pelo de-
senvolvimento do setor su-
permercadista, disseminando 
informações, promovendo 
cursos e integrando todos os 
elos da cadeia produtiva do 
nosso segmento. No ano pas-
sado, o setor faturou R$ 166 
bilhões, representando 7% do 

PIB paulista e gerando 580 mil 
empregos em todo o estado”, 
explica Ronaldo dos Santos, 
presidente da APAS.

Capital
A próxima parada será em 

São Paulo, no dia 21/07. 
A APAS possui 50 anos de 

tradição e representa o essen-
cial setor supermercadista no 
Estado de São Paulo, buscando 
integrar toda a cadeia de abas-
tecimento com a sociedade. 

A entidade possui três dis-
tritais na cidade de São Paulo 
e treze regionais distribuídas 
estrategicamente por todo 
estado.

O Zoológico de Rio Preto, 
órgão da Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo, regis-
trou o nascimento de mais um 
filhote de anta (Tapirus terres-
tris), uma fêmea que recebeu 
o nome de Pitaya. O parto foi 
realizado no dia 1º de julho. 

Cruzamento
O filhote nasceu com 8,7 kg, 

sendo resultado do cruzamento 
natural do macho reprodutor 
Antônio, que integra o plantel 
da instituição, e uma das fême-
as adultas, Bia. “O nascimento 
de antas é bem comum em 
cativeiro, é uma espécie de 
reprodução muito tranquila 

RIO PRETO

Zoo registra nascimento de mais uma anta
tanto para o macho como para 
fêmea”, afirma o veterinário 
e coordenador do Zoológico, 
Guilherme Guerra Neto. Por 
parte de pai, a pequena Pitaya 
é irmã do macho Caju e da 
fêmea Castanha, crias gêmeas 
nascidas em fevereiro do ano 
passado. Guilherme diz que a 
nova anta ficará em Rio Preto 
possivelmente pelos próximos 
três anos, até atingir a idade 
necessária para ser encaminha-
da à vida livre. O zoo integra 
o programa de introdução de 
antas na área da Mata Atlântica, 
em uma reserva ecológica no 
Estado do Rio de Janeiro, co-
ordenado pelo projeto Refauna. 

Vulnerável 
A anta-brasileira consta 

como espécie “vulnerável” pela 
União Internacional para a Con-
servação da Natureza (UICN). 
Também consta no apêndice 2 
da Convenção sobre o Comércio 
Internacional das Espécies da 
Fauna e da Flora Silvestres Ame-
açadas de Extinção (CITES). 
As ameaças à sobrevivência da 
anta são a caça, a alteração e 
a degradação do habitat, atro-
pelamentos, doenças advindas 
de animais domésticos e até 
envenenamento.  A caça é uma 
das maiores ameaças à espécie, 
dado sua taxa reprodutiva extre-
mamente lenta. 

Matrículas  -  O processo 
seletivo para ingresso nas Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) no se-
gundo semestre deste ano chega à 
fase de matrículas. Os convocados da 
primeira lista devem fazer o uplo-
ad da documentação entre hoje (19) 
e quinta-feira (21), pelo site do Vesti-
bulinho. A validação será divulgada 
em 25 de julho, a partir das 15 horas. 

A chamada para matrícula se-
gue o critério de classificação dos 
candidatos em ordem decrescen-
te de notas, até o preenchimento 
total das vagas disponíveis, para 
cada curso e período oferecido na 
Etec ou Classe Descentralizada. A 
matrícula da primeira chamada 
será feita de forma online. 

TEREOS

Seleção para instrutores de operações termina na sexta
As inscrições para o cargo 

de instrutor de operações agrí-
colas da Tereos, uma das em-
presas líderes nos mercados de 
açúcar e etanol no Brasil e no 
mundo, vão até esta sexta-fei-
ra, 22. Os interessados pelas 
vagas podem se inscrever por 
meio do link http://epartner.
vagas.com.br/v2401907. 

As funções dos instrutores 
de operações agrícolas incluem 
capacitação das equipes opera-

cionais, identificação e repli-
cação das melhores práticas 
operacionais, apoio técnico 
na avaliação de operadores/ 
candidatos, e monitoramento 
e apoio no campo. 

Entre os requisitos para 
concorrer às vagas é necessário 
ter ensino médio completo, 
experiência com desenvolvi-
mento técnico de operadores, 
habilitação (CNH) D ou E e 
disponibilidade para trabalhar 

em turnos. São diferenciais 
ter formação técnica, conhe-
cimento em pacote office e 
tecnologia embarcada, como 
GPS e Solinfitec, além de co-
nhecimento básico sobre me-
cânica/elétrica de veículos e 
proficiência em pelo menos 
uma das seguintes operações: 
transporte de cana e vinhaça; 
colheita de cana e transbordo; 
ou preparo de solo, plantio 
mecanizado e tratos culturais 

de cana-de-açúcar. 
Há oportunidades para 

todas as unidades da empresa, 
voltadas para moradores das 
regiões de Olímpia, Pitanguei-
ras, Colina, Guaíra, Tanabi e 
Nova Granada 

Além de assistência médica 
e odontológica, estão entre os 
benefícios auxílio farmácia, 
participação nos lucros e re-
sultados e previdência priva-
da, entre outros.
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Política Receita alerta
A Receita Federal anuncia alerta para 
coibir práticas de golpes em anúncios 
pagos na internet

Nesta terça-feira
Beneficiários do programa Auxílio-
-Brasil com número de Inscrição Social 
(NIS) com final 2 começam a receber 

A Câmara de Rio Preto 
aprovou em definitivo (lega-
lidade e mérito) nesta terça-
-feira, 19, projeto de lei que 
institui o Programa de Prorro-
gação da Licença Maternidade 
que permite à gestante solicitar 
mais 60 dias de licença de suas 
atividades na administração 
municipal. A proposta é do 
vereador Renato Pupo (PSDB) 
e na prática permite que os 
servidores municipais tenham 
seis meses de licença durante o 
período pós-parto, tanto as co-
missionadas, como de carreira. 

O autor lembrou que os 120 
dias de licença conforme prevê 
a lei que regulamenta o assun-
to pode ser insuficiente para a 
amamentação e cuidados da 
mãe e seus filhos. 

“Já foi adotado a nível na-
cional e no Estado houve um 
projeto de lei aprovado na 
Assembleia. Foi vetado pelo 
governador por vício de ini-
ciativa. Sensível ao problema 
vetou e apresentou um outro 
de iniciativa do Executivo”, diz. 

Segundo Pupo, várias cida-
des já contam com leis muni-

Câmara amplia tempo de 
licença-maternidade

SERVIDORAS MUNICIPAIS

cipais semelhantes. “Acho que 
Rio Preto não pode ficar atrás. 
As mães servidoras públicas. 
Nós não temos competência 
para invadir a iniciativa pri-
vada que é competência da 
União”, diz ele. 

Somente poderão solicitar 
a licença por mais 60 dias as 
servidoras que requeiram, o 
benefício até o final do pri-
meiro mês após a adoção ou 
a obtenção da guarda judicial 
para fins de adoção. 

Táxis 
Outro destaque da pauta 

de votações desta terça-feira 
foi o projeto do prefeito Edi-
nho que amplia de 8 para 10 

anos o tempo de fabricação 
dos veículos para que taxistas 
possam atuar em Rio Preto. 
A proposta recebeu os votos 
de todos os vereadores e foi 
aprovada quanta a legalidade. 

“A propositura objetiva am-
pliar de 08 (oito) para 10 (dez) 
anos de fabricação do veículo, 
a permissão para a inscrição 
ao preenchimento de vagas 
para o exercício da atividade de 
transporte de passageiros por 
veículos de aluguel – táxi”, diz 
trecho do projeto. 

Área Azul 
Por 14 votos a 2 a Câmara 

rejeitou na mesma sessão o 
veto aplicado pelo prefeito Edi-

Foi votado também pro-
jeto que amplia de 8 
para 10 anos o tempo de 
fabricação dos veículos 
para que taxistas

DEPUTADO

Livro conta trajetória 
de Itamar na secretaria

Concursados comemoram a posse das tão esperagas vagas  para os cargos públicos da cidade

Livro será lançado nesta quarta-feira em Rio Preto

O livro que conta as rea-
lizações do deputado Itamar 
Borges na Secretaria de Agri-
cultura e a Abastecimento do 
Estado de São Paulo – SAA, e 
toda sua contribuição para o 
crescimento do agro paulista 
será lançado nesta quarta-fei-
ra, dia 20, em evento realizado 
no Buffet Felix Petroli, às 19h. 

Na obra, escrita pelo jor-
nalista Raul Marques, o leitor 
também irá conhecer um pou-
co mais sobre a trajetória polí-
tica de Itamar Borges, que teve 
início na década de 90. O livro 
aborda a atuação do parlamen-
tar como vereador, prefeito de 
sua cidade natal, Santa Fé do 
Sul, e também fatos marcantes 
da sua vida profissional, como 
a passagem pela SAA. 

Sobre o autor 
Raul Marques nasceu em 

São Paulo, na primavera de 
1980, e vive com a família em 
São José do Rio Preto - SP. 
É jornalista e escritor. Autor 
de biografias, textos poéticos, 
obras empresariais e histórias 
infantojuvenis, área com mais 
número de publicações. O 
caminho da escola (Aletria. 
2021) é o seu principal livro. 

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Câmara Municipal

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael Ferrari

Com direito a bolo e home-
nagens aos permissionários 
mais antigos o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) entregou nesta 
terça-feira, 19, as obras de re-
vitalização do Mercado Muni-
cipal, o tradicional Mercadão 
de Rio Preto. A data escolhida 
foi estratégica, já que marca os 
78 anos de fundação do espa-
ço, inaugurado no mesmo dia 
em 1944, pelo então prefeito 
Ernani Pires Domingues. 

O evento contou com a par-
ticipação de várias atividades 
musicais e foi embalado com 
o tradicional parabéns à você 
cantado por todos os pre-
sentes, entre o vice-prefeito 
Orlando Bolçone, secretários 
municipais, vereadores e mui-
tos convidados. 

Permissionários e fami-
liares receberam uma placa 
comemorativa das mãos do 
prefeito em forma de agrade-
cimento pelos anos de contri-
buição, que em alguns casos 
datam do ano de inauguração, 
portanto, 78 anos atuando no 
tradicional espaço da cidade. 

Edinho destacou que com 
o crescimento de Rio Preto e 
a chegada dos grandes centros 
de compras, em especial os 
shopping-centers, a região 

Edinho homenageia permissionários e 
entrega com festa o novo Mercadão

REINAUGURADO

O evento contou com 
várias atividades musi-
cais e foi embalado com 
o tradicional parabéns

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

central precisava se revitalizar. 
O prefeito lembrou ainda da 
transformação das grandes 
regiões residenciais que nos 
últimos anos se transforma-
ram em comerciais, forçando 
o Poder Público a investir e 
preservar o centro. 

Patrimônio
“Temos a obrigação de pre-

servar o património público e 
histórico. E o Mercadão, que 
são poucos, conheço o de Soro-
caba apenas, nestas condições, 

é um patrimônio de todos. 
Aqui deve ser um local de vi-
sita, para marcar encontros e 
celebrarmos a grandiosidade 
da nossa cidade”, afirmou Edi-
nho ao Dhoje Interior. 

O prédio de inspiração 
Art Déco tombado pelo Com-
dephact (Conselho Municipal 
de Defesa do Patrimônio His-
tórico, Artístico, Cultural e 
Turístico) passa, desde 2020, 
ampla reforma. 

O prédio recebeu melhorias 
da estrutura. O investimento 

o novo espaço vai possibilitar 
um crescimento de potencial 
para novos empreendimentos. 

“Não foi só a questão do 
espaço, foi contratual, a le-
galidade. Estamos recebendo 
novas empresas, entregando 
o Mercadão com uma nova 
forma de uso. Dar mais segu-
rança, transparência e opor-
tunidades de novos negócios 
em um ambiente agradável”, 
diz Pezutto. 

Novos espaços

Permissionários e familiares receberam uma placa comemorativa das mãos do prefeito em forma de agradecimento pelos anos de contribuição

realizado pela Prefeitura é de 
R$ 5,9 milhões.

“Muito detalhes. Uma re-
forma geral e ainda fazê-la 
com os permissionários dentro 
exigiu toda uma compreensão. 
Estou feliz de entregar esse 
Mercadão que está a altura de 
Rio Preto”, destacou Edinho. 

O secretário de Abasteci-
mento e Agricultura de Rio 
Preto, Pedro Pezutto, que ge-
rencia o Mercado Municipal, 
afirmou que o desafio foi gran-
de e que além da questão física 

nho ao projeto já aprovado que 
prevê a isenção da cobrança de 
Área Azul para profissionais de 
educação da rede municipal 
de Rio Preto. A proposta foi 
aprovada em abril deste ano 
e vetada pelo prefeito sob o 
argumento que é competência 
do Executivo legislar sobre o 
assunto. 

Pelo projeto os profissio-
nais de Educação teriam a 
isenção se aplicada aos profes-
sores, diretores e supervisores. 

“Vagas nas imediações são 
aquelas situadas num raio de 
até 100 metros do acesso à 
unidade de ensino”, afirma o 
documento. A lei agora deve 
ser promulgada pela Câmara. 

Da REPORTAGEM

Divulgação

O livro que conta as 
realizações do de-
putado Itamar Bor-
ges na Secretaria 
de Agricultura e a 
Abastecimento 
do Estado de 
São Paulo

O espaço agora tem 35 
pontos comerciais ativos já 
que novas 9 concessões foram 
licitadas. Uma choperia e uma 
marca tradicional de peixaria 
fazem parte do novo Mercadão 
de Rio Preto. Ao todo 20 mil 
pessoas passam por mês pelo 
Mercadão. 

Shows
Para comemorar a data e 

a revitalização, ao longo dos 
próximos dias até domingo, 
vários conjuntos musicais irão 
se apresentar no deck externo, 
em frente a rua Silva Jardim. O 
Mercadão irá funcionar até as 
19h a partir do dia 25 de julho. 

Segundo o comunicado da 
Prefeitura, a alteração no horá-
rio foi aprovada pelo Conselho 
do Mercado Municipal de Rio 
Preto. O horário de abertura 
permanece de segunda-feira 
a domingo às 7h, sendo facul-
tativo aos lojistas abrir neste 
horário, diz a Prefeitura. 

Segundo a assessoria, o 
“atendimento ao público a 
partir das 8h é obrigatório a 
todas as unidades comerciais”. 
O horário de fechamento passa 
das 18h às 19h, de segunda 
a sexta-feira. No sábado, o 
fechamento será às 14h e, no 
domingo, às 13h. 

Experimental
O governo ainda anunciou 

que a praça de alimentação 
irá funcionar “em caráter” 
experimental em horários 
diferenciados. De quarta a sex-
ta-feira, os estabelecimentos 
vão funcionar até 21h e, aos 
sábados e domingos, até 16h.

D
iv

ul
ga

çã
o



A4| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quarta-feira, 20 de julho de 2022

CIDADES Aeroporto de Guarulhos
A PF iniciou fez ontem megaoperação 
de combate ao tráfico de drogas en-
volvendo funcionários terceirizados

Calor londrino
Incêndios atingem Londres após tem-
peratura recorde de mais de 40ºC re-
gistrada pela primeira vez na história

Dois policiais militares, de 
27 e 31 anos, foram agredidos 
com socos no rosto por um 
usuário de drogas, de 27 anos, 
durante abordagem no Jardim 
Paraíso, em Rio Preto, às 3h45 
desta terça-feira, 19. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, as vítimas fa-
ziam patrulhamento de rotina 
no bairro quando viram dois 
homens em atitude suspeita 
na zona do meretrício e resol-
veram revistá-los. 

Socos

ABORDAGEM

PMs são agredidos 
por usuário de drogas

ESTELIONATOS

Bandidos usam nome de advogado 
para aplicar golpe em cliente

Durante a abordagem, o 
acusado se aproximou do pm 
mais novo, falando palavras 
desconexas e desferiu um soco 
em sua face, ferindo a região 
do olho direito. Ao tentar aju-
dar o colega de farda, a outra 
vítima também foi agredida 
pelo rapaz que estava bastante 
alterado e aparentava estar 
sob efeito de entorpecentes. 
Os pms usaram arma de ele-
trochoque para imobilizar o 
indiciado, que foi levado até 
a Central de Flagrantes e vai 
responder por lesão corporal. 

Cliente de um escritório de 
advocacia com sede em São 
Paulo, um rio-pretense, de 57 
anos, caiu num golpe de es-
telionato e teve um prejuízo 
de R$ 4.880,20 após acredi-
tar que pagava taxas judiciais 
para liberar um precatório a 
que tem direito de uma ação 
movida por sua mãe já faleci-
da. 
Na delegacia de plantão, na 
tarde desta segunda-feira, 
18, ele disse em depoimento 
que, no último dia 5, seu filho 
recebeu uma mensagem no 
WhatsApp, de um número de 
prefixo 11, em que o interlocu-
tor alegava ser do escritório, 
tendo inclusive mencionado o 
processo em tramitação. 
O golpista, que se passou pelo 
advogado da vítima, afirmou 
que para liberar o pagamen-
to era preciso pagar para que 
um novo cálculo fosse feito e o 
montante a ser recebido fosse 
atualizado. 
Acreditando na história, a 
vítima fez o PIX, cujo benefi-
ciário é uma pessoa física, na 
última sexta-feira, 15. 
Ontem, um suposto conta-
dor, que trabalharia no Banco 

Central, entrou em contato 
com o rio-pretense e pediu 
mais R$ 17 mil. Desconfiado, 
o cliente ligou no escritório e 
foi informado que havia caído 
numa fraude. 
O estelionato segue sendo in-
vestigado pelo 1º DP local.

WhatsApp
Após chegar em casa, vindo 
da igreja, um rio-pretense, 
de 32 anos, passou a receber 
notificações em seu celular de 

operações bancárias não au-
torizadas e ao consultar seu 
extrato descobriu que havia 
sido vítima de um golpe de es-
telionato que lhe causou pre-
juízo de mais de R$ 2,2 mil.
  Para os policiais, a vítima 
afirmou que descobriu a clo-
nagem ao verificar que no 
aplicativo WhatsApp havia 
várias mensagens que figura-
vam em seu nome, mas não 
havia enviado para seus con-
tatos.

Pms apanham de usuário de drogas no Jardim Paraíso

Polícia investiga os dosi casos der estelionato regsitrados

Divulgação

Na manhã desta terça-feira, 
19, a Polícia Civil de Pereira 
Barreto realizou uma operação 
contra uma quadrilha especia-
lizada em roubar tratores. 

Foram cumpridos três dos 
quatros mandados de busca e 
prisão. Três suspeitos foram 
presos, o quarto integrante não 
foi localizado. 

Os policiais encontraram 
armas e máquinas de choque. 

Os criminosos roubavam 
os tratores, enviavam para o 
estado do Paraná, reformavam 
e revendiam os maquinários. 

Ainda de acordo com a 
polícia, um dos investigados 
recebia o dinheiro, comprava e 
vendia. Outro era o motorista 
que transportava os tratores 
e os outros dois roubaram as 
propriedades. 

Os criminosos foram presos 

Operação contra quadrilha 
de roubo a tratores prende 3

REGIÃO DE RIO PRETO

por roubo triplamente quali-
ficado, cuja pena de reclusão 
varia de quatro a 30 anos de 
prisão. 

Furto
Policiais militares prende-

ram em flagrante por furto, 
no bairro Redentora, em Rio 
Preto, à 1h05 desta terça-feira, 
19, um jovem, de 33 anos, após 
o sistema de monitoramento 

de uma loja acusar a inva-
são do imóvel. O acusado foi 
surpreendido carregando um 
frigobar pertencente ao esta-
belecimento comercial.

Segundo o boletim de ocor-
rência, ao ver a viatura o sus-
peito tentou fugir, abandonan-
do o eletrodoméstico no chão, 
mas foi capturado.

Para a guarnição, o indi-
ciado alegou que iria vender o 

frigobar para comprar pedras 
de crack. Com ele, foi apre-
endida uma faca usada para 
arrombar fechadura da porta 
do comércio.

Levado até o Plantão, teve 
a prisão confirmada, sendo 
encaminhado à carceragem 
rio-pretense, onde aguardará 
audiência de custódia. 

C o l a b o r o u :  S a r a h 
BELLINE. 

Foram cumpridos man-
dados de busca e pri-
são. Três foram presos, 
o quarto integrante 
não foi localizado

Os policiais encontraram armas e máquinas de choque usadas nos crimes

Vigilante de 
banco ganha 
ação contra 
cliente

Nesta terça-feira, 19, 
saiu a sentença do ido-
so que falou palavras de 
cunho racistas a um vigi-
lante de um banco de Rio 
Preto. Ele foi condenado e 
entre as ofensas estariam 
termos como macaco en-
tre outros. 

R$ 20 mil
De acordo com a sen-

tença aplicada pelo Juiz 
Diego Goulart de Faria, 
o idoso deverá pagar R$ 
20 mil  ao funcionário do 
banco. 

O caso ocorreu no dia 
17 de outubro de 2016, 
quando o idoso foi ao 
banco, e em determinado 
momento começou a alte-
rar a voz e tratar o gerente 
com grosserias. 

Ação
O vigilante Luíz Fábio 

Pereira, na época foi até 
o idoso pedindo para ele 
se acalmar, momento em 
que ele recebeu ofensas 
racistas do idoso.  

Colaborou - Sarah 
BELLINE.

Mulher acusa 
seguranças 
de agredir 
irmão e pais

Uma jovem, de 24 
anos, registrou boletim de 
ocorrência na Central de 
Flagrantes de Rio Preto, 
na tarde desta segunda-
-feira, 18, em que acusa 
os seguranças de uma 
festa de peão, no Recinto 
de Exposições, de terem 
desferido tapas e socos, 
jogado no chão e pisote-
ado o irmão, de 18 anos. 

A agressão, segundo a 
denunciante, teria ocor-
rido às 3h40 do mesmo 
dia. Ela contou aos poli-
ciais que quando tentou 
interferir foi imobilizada 
por seguranças femininas, 
que lhe agarraram os bra-
ços com força e a conduzi-
ram para àrea próxima às 
catracas de entrada. 

Segundo a rio-preten-
se, os pais também foram 
agredidos pelos acusados 
ao procurarem por infor-
mações sobre o filho. 

A vítima foi socorrida 
por uma ambulância que 
prestava serviço no local 
do evento para o Hospital 
de Base, onde ficou inter-
nada em observação. 

Da REPORTAGEM
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Motociclista bate em ônibus e fica ferido
Um acidente entre um ôni-

bus urbano e uma Honda CG 
160 Start ocorrido na manhã 
desta segunda-feira, 18, no 
bairro Solo Sagrado I, na Re-
gião Norte de Rio Preto, deixou 
o piloto, de 20 anos, ferido. 

Segundo o motorista, de 
59 anos, ele trafegava pela rua 
Jesus Cristo quando fez parada 
e sinalizou para conversão à 
rua Maria Rosa, momento em 

que o motociclista tentou uma 
ultrapassagem rápida pela 
esquerda e se chocou no lado 
esquerdo do para-choque do 
coletivo. 

Confirma
No Hospital de Base, para 

onde foi socorrido pelo Samu, 
o jovem confirmou a tentativa 
de ultrapassagem, mas alegou 
que o condutor do coletivo não 

deu seta para fazer a manobra, 
o que provocou a colisão.. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima passaria 
por exames no HB, mas apa-
rentava apenas escoriações do 
lado esquerdo do corpo. 

O caso, registrado no Plan-
tão como lesão corporal na 
direção de veículo automotor, 
segue sendo investigado pela 
Polícia Civil do município. 

TRÂNSITO

No Hospital de Base, o jovem confir-
mou a tentativa de ultrapassagem

Ojovem confirmou 
a tentativa de ul-
trapassagem, mas 
alegou que o condu-
tor do coletivo não 
deu seta para fazer 
a manobra

Caminhonete 
pega fogo no 
Centro de 
Potirendaba

Na manhã do último 
sábado, 16, uma cami-
nhonete foi parcialmente 
destruída após pegar fogo 
no centro de Potirendaba. 
A rua precisou ser inter-
ditada e felizmente não 
houve feridos. 

O veículo estava den-
tro da garagem quando 
começou a pegar fogo. 
Pessoas que estavam no 
local retiraram o veículo 
de dentro do local. 

Com ajuda de extin-
tores de incêndio de ve-
ículos, comércios e man-
gueiras, as chamas foram 
contidas. 

Da REPORTAGEM

Divulgação

Divulgação

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Reprodução

Tennyson Reginaldo Martins, 
natural de São José do Rio Pre-
to-SP, faleceu aos 60 anos de 
idade. Era divorciado. Será se-
pultado no dia 19/07/2022 às 
17h, saindo seu féretro do veló-
rio Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério da Ressurreição. 

Vanderlei Benvenuti, natural de 
São Paulo-SP, faleceu aos 62 anos 
de idade. Era casado com Sra. Ma-
ria de Loudes Pereira Benvenuti e 
deixa os filhos Caroline, Diego, Ra-
fael e Tamiris. Será sepultado no dia  
19/07/2022 às 17h, saindo seu fé-
retro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz.

FALECIMENTOS E MISSAS
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Tigre joga hoje
No fechamento do primeiro turno da 
Série B, o Novorizontino recebe o Ope-
rário em casa nesta quarta-feira

Tricolor reforçado
O São Paulo apresentou nesta terça-
-feira o atacante Marcos Guilherme 
como novo reforço.

Sorteio define confrontos 
das quartas-de-final

COPA DO BRASIL

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

A Copa do Brasil conheceu, 
nesta terça-feira (19), os con-
frontos das quartas de final. 
Em sorteio realizado na sede 
da CBF, no Rio de Janeiro, 
os oito clubes souberam seus 
adversários na próxima fase 
da competição, bem como o 
chaveamento para o restante 
da disputa. 

Eis os confrontos: Atlético-
-GO x Corinthians, Fortaleza 
x Fluminense, São Paulo x 
América-MG e Flamengo x 
Athletico Paranaense. Améri-
ca-MG, Athletico Paranaense, 
Corinthians e Fluminense 
fazem os jogos de volta como 
mandantes. 

O sorteio contou com a 
presença especial de Jair-
zinho, o Furacão da Copa. 
Campeão do mundo com a 
Seleção Brasileira em 1970, o 
ex-atacante esteve na Casa do 

Futebol Brasileiro como parte 
das comemorações da CBF em 
homenagem ao Dia Nacional 
do Futebol. 

Além dos duelos, também 
foi definido o cruzamento 
entre os vencedores nas semi-
finais e na final, com Corin-
thians, Atlético-GO, Fortaleza 

e Fluminense de um lado da 
chave e São Paulo, América-
-MG, Flamengo e Athletico-PR 
do outro. Os mandos de cam-
po foram decididos em novo 
sorteio realizado momentos 
depois do primeiro. As datas 
base para os jogos das quartas 
de final da Copa do Brasil são 

27 e 28 de julho e 17 e 18 de 
agosto. 

Confrontos: 
Atlético-GO x Corinthians 
Fortaleza x Fluminense 
São Paulo x América-MG 
Flamengo x Athletico Pa-

ranaense .

O treinador fará a sua segunda passagem pelo Leão, tendo chegado nas semifinais da Copa Paulista em 2019 

As datas base defi-
nidas para a reliza-
ção dos jogos das 
quartas de final da 
Copa do Brasil são 
27 e 28 de julho e 17 
e 18 de agosto.

Lucas Figueiredo

O executivo de futebol, 
Marcelo Salazar, que tra-
balha no mundo árabe há 
vários anos visitou Rio Preto 
nas últimas semanas. Casado 
com a rio-pretense Marcela 
Saccani, ex-jogadora de vôlei 
do Automóvel Clube e seleção 
brasileira, ele passou alguns 
dias de férias na cidade, antes 
de se reapresentar ao Al Nassr, 
da Arábia Saudita. 

Campeão no ano passado 
da Copa do Rei da Arábia 
Saudita, com o Al Faisaly, ele 
trocou de time e nesta tempo-
rada passou de auxiliar técnico 
para executivo de futebol. 

“Comecei a temporada 

MUNDO

Executivo de Rio Preto fica no futebol árabe
como auxiliar do Mano Mene-
zes, com quem criei um vínculo 
muito bom e aprendi bastante. 
Com a saída dele, fiquei como 
interino e comandei o time em 
cinco jogos oficiais e a partir 
de dezembro, com a chegada 
do argentino Miguel Russo, 
fui convidado pelo presidente 

do clube a assumir a gerên-
cia de futebol profissional. 
Como, além da licença PRO 
da CBF/FIFA também tenho 
formação em gestão esportiva 
pelo Johan Cruyff Institute de 
Barcelona e falo cinco idiomas, 
aceitei o desafio. Foi um ano 
bem conturbado pela troca de 
treinadores. Mas é na dificul-
dade que vem o crescimento”, 
afirmou Salazar, que recusou 
alguns convites de times bra-
sileiros do Nordeste e de São 
Paulo para voltar a trabalhar 
por aqui. 

Ele renovou com o Al Nssr 
para mais um temporada. Sa-
lazar está otimista para a nova 

temporada. Vai trabalhar ao 
lado do experiente treinador 
francês Rudi Garcia, ex- co-
mandante de grandes times, 
como Roma, Lille, Dijon, Le 
Mans, Marselha e Lyon. 

“Decidi renovar por três 
pontos que considero impor-
tantes. Nessa temporada irei 
iniciar como executivo de fute-
bol, diferente do ano passado. 
Não quero sair de um clube 
grande sem ter sido campeão 
e quero poder trabalhar ao 
lado de um grande técnico, 
como o Rudi. Espero que seja 
uma excelente temporada para 
nós”, comentou o executivo de 
futebol.

KARATÊ

Olímpia classifica atletas entre os 10 melhores do Brasil

A equipe de karatê olim-
piense, treinada pelo Sen-
sei Angel Jomar da Silva (4º 
Dan), da Academia Ginshin, 
participou de 13 a 16 de julho 
do Campeonato Brasileiro de 
Karatê, na cidade de Uber-
lândia (MG), conquistando 
medalhas e classificação de 
destaque no ranking brasileiro. 
Os atletas contam com o apoio 
da Prefeitura da Estância Tu-
rística de Olímpia, por meio da 
secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude. 

Com um bom desempenho 
na competição, os 10 atletas 
de Olímpia conquistaram 4 
medalhas, sendo uma de ouro, 
uma de prata e duas de bronze. 

Os medalhistas da competição 
foram Laura Nascimento Mota 
- Ouro – categoria cadete mais 
de 54 kg, Eduarda Lazarin - 

O executivo de futebol, Marcelo Salazar, que trabalha no mundo árabe

Prata – categoria Sub 21 até 
61 kg, Enzo Papani da Silva 
- Bronze categoria Júnior até 
55 kg e Lucas Minari - Bronze 

na categoria Sub 21 até 75 kg. 
Na equipe de Olímpia, par-

ticiparam também os atletas 
Heloísa Constâncio 5º. lugar, 

Da REDAÇÃO

Ele foi campeão 
no ano passado da 
Copa do Rei da Ará-
bia Saudita, com 
o Al Faisaly

Palmeiras vence Cuiabá com gol de Veron e retoma a liderança

BRASILEIRÃO

Palmeiras vence Cuiabá 
e retoma a liderança

O Palmeiras está de volta 
a liderança do Brasileirão. 
Na noite desta segunda-fei-
ra (18), no duelo que fechou 
as disputas da 17ª rodada, o 
alviverde recebeu e venceu 
o Cuiabá, pelo placar de 1 
a 0, no Allianz Parque, em 
São Paulo. Apesar de ter 
dominado grande parte da 
partida, o clube paulista só 
conseguiu balanças às re-
des com Gabriel Veron, no 
segundo tempo. 

Com o resultado, o Pal-
meiras chegou aos 33 pon-
tos e volta a primeira colo-
cação, onde o Atlético-MG 
estava provisoriamente com 
21. Já o Cuiabá, que vinha de 
duas vitórias seguidas, teve 
sua reação freada e segue 
estacionado na 15ª posição 
com 19 pontos somados. 

Jogando em casa, o Pal-
meiras começou a partida 
com mais posse de bola, mas 
demorou para conseguir 
infiltrar na forte marcação 
do Cuiabá. A primeira boa 
chance veio após um cru-

zamento na área, quando 
Mayke cabeceou firme, mas 
Walter fez a defesa em dois 
tempos. Do outro lado, o 
Cuiabá até tentou respon-
der, mas o primeiro tempo 
terminou mesmo zerado. 

Na volta do intervalo, o 
time paulista foi com tudo 
ao ataque e conseguiu abrir 
o placar aos quatro minu-
tos. Mayke lançou Gabriel 
Veron, que invadiu a área e 
finalizou de perna esquerda 
para o fundo das redes. O 
gol animou o Palmeiras, que 
tentou ampliar. O Cuiabá 
também tentou empatar, 
mas o jogo terminou mesmo 
1 a 0 para os donos da casa. 

Os dois times já voltam a 
campo na próxima quinta-
-feira (21) para a disputa da 
18ª rodada do Brasileirão. 
Logo às 19h, o Cuiabá rece-
be o Atlético-MG, na Arena 
Pantanal. Um pouco mais 
tarde, às 20h, o Palmeiras 
visita o América-MG, no 
estádio Independência, em 
Belo Horizonte.

Júlia Nascimento Mota e Va-
nessa Minari 8º. lugar, Maria 
Valentina Cabrelli Spósito 5º. 
lugar, Ruan Damasceno 6º. 
lugar e Yuri Papani da Silva em 
10º. Lugar, todos com índices 
em suas categorias, entre os 10 
melhores atletas do país. 

Organizado pela Confede-
ração Brasileira de Karatê, o 
campeonato reuniu cerca de 
1.500 mil atletas dos estados 
de São Paulo, Minas Gerais, 
Santa Catarina, Rio de Janeiro, 
Goiás, Espírito Santo, Distrito 
Federal, Bahia, Pará, Sergipe, 
Amazonas, Mato Grosso do 
Sul, Paraná, Rondônia e Ro-
raima. 

O karatê, um dos esportes 
das artes marciais de maior 
destaque da cidade, tem reve-
lado novos talentos.

O executivo de futebol, Marcelo Salazar, que trabalha no mundo árabe

O competidor Alan de 
Souza conquistou o tercei-
ro lugar em um dos rodeios 
mais antigos e tradicio-
nais do mundo, o Calgary 
Stampede. A colocação foi 
comemorada pelos brasi-
leiros que acompanharam 
a jornada do atleta durante 
os 10 dias de competição 
no evento canadense, que 
terminou no domingo, 17. 
Alan de Souza conquis-
tou a vaga pra participar 
do Calgary Stampede ao 
vencer a live da Festa do 
Peão de Barretos em 2021, 
quando teve início a parce-
ria entre os dois eventos. 
Agora, os campeões de 
montarias em touros do 
Canadá estão convidados 
a participar do Barretos 
International Rodeo em 
agosto deste ano.

Peão em alta

Ozzair Jr/Novorizontino

César Greco

Divulgação

Divulgação
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MEMÓRIA AFETIVA
Não precisava, mas Deus sabe a quem presenteia com 
fartura de mimos.E Ele sempre foi generoso com nossa 
cidade,terra que leva o nome de seu Pai e tem sonoridade 
sinfônica:São José do Rio Preto.Nome lindo e poético,con-
venhamos.E uma das deidades arquitetônicas de nossa 
terra,cuja  majestade se impõe como obra guardiã,como 
corifeu da paisagem central,instala-se soberano,o Mer-
cado Municipal,onde há 78 anos,fenícios,visigodos,roma-
nos e árabes se encontram para um café,um pastel ou um 
bate-papo – não necessariamente nesta ordem.O Merca-
dão,como carinhosamente é chamado por nossos conter-
râneos,vigia a todos e mantém a ordem ancestral na cida-
de.Sempre foi ponto de encontro de figuras exponenciais 
para praticar os ócios do ofício,que desde tempos áureos 
sabiam que a confraternização é importante na prevenção 
e na manutenção da saúde e relevante ingrediente para o 
prolongamento da vida.E no jogo das pulsões humanas,-
testemunhavam ali,entre um café,um pastel e um guaraná 
Cotuba,sem nenhuma espécie de censura ou pudor,suas 
convulsões internas,suas ideias políticas,as notícias de cri-
mes e escândalos conjugais,numa época em que as redes 
sociais nem sonhavam em existir.E o melhor,mesmo com 
vozes alteradas, não havia uma briga sequer,nem ameaça, 
sem sopapo.O Mercadão é nossa Ágora,aquelas praças pú-
blicas onde se realizavam as assembleias políticas na Gré-
cia antiga e onde se situavam os mercados.Para transmitir o 
significado do Mercadão para mim, será preciso fazer correr 
rios de tintas.Tenho minha infância e adolescência enterra-
das ali,entre seus corredores,debaixo das treliças de madei-
ra que amparavam o estilo Art Déco do teto,entre as bancas 
de tanta gente carinhosa que me via correr com meu irmão 
Celso,pelos corredores,descalço,de calça curta e suspensó-
rios,como mandava o figurino.O Mercadão para mim é um 
robusto sítio arqueológico da memória afetiva,que traz uma 
dimensão emotiva cheia de aromas e sabores que sempre 
trabalhou com um conjunto vasto de carinhos.Meus pais,os 
saudosos Diúdine e Terezinha Tonelli Lui, foram proprietá-
rios por mais de 50 anos, de um laticínio,depois de um em-
pório,sempre fiéis ao Mercadão.Ali, onde a azeitona do pas-
tel tem encanto,fluía pelo paladar com o mesmo prazer de 
quem saboreia um magret de canard no Tour d’Argent.Des-
de que o mundo é mundo,o pastel do Mercadão é aplaudido 
de pé,como o Lombo da Churrascaria Gaúcha,de delicioso 
perfume e suntuoso sabor.Com Um olho no leste,outro no 
oeste, na missão inspiradora que lhe dá sustento no Poder 
Executivo,o prefeito Edinho Araújo entendeu que deveria 
dar uma repaginada no Mercadão,reforma gestada com 
delicadeza meticulosa pelo secretário de Agricultura,Pedro 
Pezutto,cujo resultado procurou sustentar o fluxo criterio-
so da linguagem estética e filtrou sua característica histó-
rica,mas o trabalho ficou aquém da ourivesaria que mere-
cia o acabamento,embora tenha sido conservada a aura de 
glamour de um monumento de grande estatura dentro da 
memorabilia de nossa terra de São José. O Mercadão é dois  
anos mais velho que eu, portanto, meu amigo de infância.Je 
sous salue,mon ami Grand Marché!

GOLF PARTY
Festaça mesmo está mar-
cada para acontecer no 
Quinta do Golfe dias 19 e 20 
de agosto,quando acontece 
o Aberto Nacional de Golfe,-
torneio que reúne os melho-
res jogadores amadores do 
Brasil e receberá em torno 
de 130 esportistas do país.
Na primeira noite,haverá 
um sunset cocktail para re-
cepção aos participantes e 
no sábado,uma festa aberta 
para toda a cidade com ven-
da de convites e participa-
ção de um DJ e de música ao 
vivo,no Terraço Ammici do 
Varanda do Golfe,sob a re-
gência de Fred Tonelli.

CAMAROTE
VIP

A Diretoria social do Clube 
Monte Líbano,criada para 
essa nova gestão coman-
dada por Hughes Rezen-
de Souza, está acenando 
com uma novidade aos só-
cios,para o Baile do Dia dos 
Pais,com Os Titãs,marcado 
para o dia 12 de agosto:u-
ma festa dentro da festa.
Trocando em miúdos,estão 
oferecendo um Camarote 
Vip que acomoda 30 con-
vidados e terá,além de um 
atendimento exclusivo,50 
litros de chope.Wow! Custa 
R$ 20 mil,o que, traduzindo 
o novesfora,custará em tor-
no de R$ 667,00 por pessoa.

ROCK & POP
Chama-se Hey Jude o con-
certo de Pop e rock britâni-
cos que será apresentado 
dia 25 de agosto, uma quin-
ta-feira,nos salões do Rio 
Preto Automóvel Clube,com 
músicas dos Beatles,Que-
en,Elton John, Pink Floyd, 
Ed Sheeran,Phil Collins e 
Coldplay,apresentadas 
pela banda The Champers 
e o grupo vocal Brlack Bel-
t,com regência e direção 
artística do maestro Paulo 
de Tarso.Ingressos à venda

CHAMPÃ & CAVIAR
*Preste atenção: este jornal voltou a 

ser o Órgão Oficial do Município. Entendeu ou quer que eu 
desenhe?

*Será dias 12 e 13 de agosto, no Centro Social 
do Parque Estoril,o Arraial do Estoril,evento beneficente 

regido e dirigido pela batuta de Manoel das Neves.

*Raul Marques convida a coluna para o lan-
çamento do livro “Itamar Borges- O gestor público que fez 
uma revolução no Agro Paulista”,hoje a partir de 19 horas, 

no Félix Buffet. Merci.

*Allim Bassitt e Lena Villa retornam com os 
filhos Bruna,Giulia e Pedro, de viagem de 21 dias pela Europa. De-
pois de percorrerem  parte do litoral espanhol e francês, curtiram 

uma semaninha básica em Paris antes de retornar ao Brasil. 

*O Oba Festival que deixou seu berço em 
Votuporanga, promete uma noite retumbante dia 30 de ju-
lho,um sábado,para o lançamento, com camisetas-convite  

da primeira edição do evento em nossa cidade no Shopping 
Iguatemi.

*Dia 30 de julho, às 20 horas,será reali-
zado no North Shopping Barretos, o concurso Rainha Os 

Independentes 2022, que elegerá entre 12 candidatas entre 
as 25 inscritas, a rainha e a princesa da 65ª. Festa do Peão 

de Barretos.

*Desta coluna as condolências à família de 
José Pinho Maia,que perdeu a luta contra essa insidiosa 

doença chamada câncer e faleceu domingo.

*João e Lurdes Xavier Duda viajaram no 
finde para Paris.Foram ver a filha Juliana,o genro e o neto 

que lá residem.

*Delícia. Desde segunda-feira, o Mercadão está 
funcionando  das 7 às19 horas, de segunda a sexta-feira, 

aos sabado até às 14 horas e aos domingos até às 13.

*O Consórcio Canopus está comemorando 
22 anos.

A6| 

Titular da cadeira de Nº22 da ARLEC-Academia 
Rio-pretense de letras e cultura
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No almoço de domingo, no res-
taurante a Bela Sintra,este co-
lunista, Beth Zafir, Rosy Verdi 
e Eduardo Molina Santos.

Fabinho e Fifi Marques dos Santos, estão retornando de Ibiúna, 
onde foram festejar no final de semana,os 70 anos do amigo 
e médico Ricardo Silveira de Paula.No próximo dia 30,um sá-
bado,eles enchem de amigos sua casa no Condomínio Agerip,a 
maioria de integrantes do Clube Koxixo,para um almoço puxa-
do a Feijoada com os habituais caprichos da hostess.

A elegante Rosy Verdi, que nasceu pronta,mulher de grande 
qualidade, ganha idade nova no próximo sábado.Ontem ela 
embarcou para a Espanha onde vai comemorar o aniversário 
visitando Madri Barcelona,Ibiza e Valência.

Zé Figueira e Nardo Monteiro, no bar Aperitivo do Automóvel Clube. 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHOS 14741/22 E 14746/22
CONTRATADA: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI
EMPENHO 14739/22, 14742/22 E 14748/22
CONTRATADA: NL COMERCIO EXTERIOR LTDA
EMPENHO 14747/22
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
EMPENHO 13092/22 E 13792/22
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 contraditó-
rio, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: A M MOLITERNO EPP
EMPENHOS 13026/22 E 14014/22
CONTRATADA: DIPROM DISTRIB PROD ODONTOLOGICOS E MATE-
RIAIS LTDA
EMPENHO 13626/22
CONTRATADA: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S A
EMPENHO 12342/22
CONTRATADA: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
EMPENHO 13646/22
Notifico Derradeiramente os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do rece-
bimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento 
do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administra-
tivas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em queren-
do apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. 
– SMS – DADM
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços 29/20 – Contrato: TOP/0004/21
Contratada: Construtora Rio Obras Comercio de Materiais para Construção 
Eireli
De acordo com a cláus. 4ª, item 4.3 do instrumento contratual, fica reajus-
tado em aproximadamente 10,379440% sob o saldo contratual atualizado, 
correspondente ao IPCA-IBGE, apurado no período de Fev/21 a Jan/22, o 
contrato supramencionado. SMS
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 01/20 – Contrato: COC/0014/21
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
De acordo com a cláus. 4ª, item 4.3 do instrumento contratual, fica reajusta-
do em aproximadamente 10,543590%, correspondente ao IPCA-IBGE, apu-
rado no período de Mar/21 a Fev/22, o contrato supramencionado. SMMAU 
– Katia Regina P. Casemiro
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Inexigibilidade nº 04/20; Contrato: INL/0005/20
Contratada: Consorcio Riopretrans
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses 
o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 48/20; Contrato: DIL/0021/20
Contratada: M.G. Crivelin Imóveis Próprios – Eireli
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses 
o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Jr.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 47/20; Contrato: DIL/0023/20
Contratada: Bin e Amorim Empreendimentos Imobiliários Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 06 meses 
o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMTE – Adriana Romano
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2022
ATA Nº 0551/22
CONTRATADA: COTAÇÃO COMERCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valores Unitários - Item 
5 – R$31,000; Item 6 – R$31,000– SMS  – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2022
ATA Nº 0552/22
CONTRATADA: ROSICLER CIRURGICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valores Unitários - Item 
8 – R$1,250; Item 9 – R$19,990 – SMS  – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2022
ATA Nº 0553/22
CONTRATADA: CIRURGICA UNIÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valor Unitário - Item 2 – 
R$120,940 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2022
ATA Nº 0554/22
CONTRATADA: JOÃOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGCOS S/A
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valor Unitário - Item 3 – 
R$0,800 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2022

ATA Nº 0555/22
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S/A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender ações judiciais - Va-
lor Unitário - Item 32 – R$33.921,290 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 315/2022
ATA Nº 0556/22
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de biscoito para garantir o desejum dos pacientes do 
laboratório Municipal de patologia - Valor Unitário - Item 1 – R$0,39 – SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2022
ATA Nº 0557/22
CONTRATADA: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de cabos e terminais para o setor de manutenção 
predial – Valores Unitários - Item 29 – R$8,70; Item 36 – R$2,00; Item 37 
– R$6,40; Item 38 – R$0,29; Item 39 – R$0,55; Item 40 – R$0,18; Item 42 – 
R$3,70 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2022
ATA Nº 0558/22
CONTRATADA: FERNANDO ROGERIO MARTINS ME
OBJETO: Fornecimento de cabos e terminais para o setor de manutenção 
predial – Valores Unitários - Item 1 – R$7,49; Item 2 – R$1.804,00; Item 3– 
R$11,49; Item 4 – R$11,49; Item 5 – R$2,59; Item 6 – R$2,59; Item 7 – R$3,92; 
Item 8 – R$7,39; Item 9 – R$11,72; Item 10– R$1,66; Item 11 – R$1,64; Item 
12 – R$1,64; Item 13 – R$17,25; Item 14 – R$1,64; Item 15 – R$2,65; Item 
16 – R$2,71; Item 17– R$3,98; Item 18 – R$3,98; Item 19 – R$6,98; Item 
20 – R$4,70; Item 26 – R$1.626,00 – SMS  – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 363/2022
ATA Nº 0559/22
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de papel higiênico – Valor Unitário - Item 2 – R$63,80 
– SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.    

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, HOMOLOGO este 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a favor de: Construtora J L 
K Souza Ltda ME. Fabiana Zanquetta de Azevedo - Sec. Mun. de Educação
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, HOMOLOGO este 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a favor de: Construtora Rio 
Obras Comércio de Materiais para Construção Eireli. Fabiana Zanquetta de 
Azevedo - Sec. Mun. de Educação
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 348/2022 – PRO-
CESSO Nº 12.892/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de carnes e miúdos. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento.  Fica redesignada a data da ses-
são de retomada do pregão em epígrafe para o dia 21/07/2022 às 09:00h para 
continuidade dos trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 366/2022 – PRO-
CESSO Nº 13.019/2022. 
Objeto: aquisição de mesa cirúrgica oftalmológica para o Hospital Municipal. 
Secretaria Municipal de Saúde.  Fica designada a data da sessão de retoma-
da do pregão em epígrafe para o dia 21/07/2022 às 11:30h para continuidade 
dos trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira. 
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão eletrônico 390/2022 Processo 13.215/2022
Objeto: Aquisição de veículo para uso da Guarda Civil Municipal. Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Não houve apresentação de propostas, restando ao certame ser declarado 
DESERTO. Celia Candida Faria - pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 316/2022 – Processo n.º 12.616/2022
Objeto: registro de preço para aquisição de medicamento para os animais do 
zoológico municipal. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. 
Sessão pública realizada on-line com início 30/06/2022, sendo adjudicados 
os itens às empresas declaradas vencedoras: CASA DO BOI PRODUTOS 
AGROPECUARIOS EIRELI EPP  (itens 2, 3, 8), SUPRAMIL COMERCIAL 
LTDA. EPP (item  21), TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI 
(itens 9, 11, 13, 17, 19, 20) e VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
EIRELI (itens 4, 6, 7, 10, 15, 16, 18). Itens 01 e 12: Fracassados. Itens 05 
e 14: Desertos. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irre-
gularidade – Katia R. P. Casemiro  - Secretária Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 327/2022 – Processo n.º 12.710/2022
Objeto: aquisição de termoseladoras para o Hospital Municipal. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início 23/06/2022. 
Em razão do preço final alcançado ficar acima da estimativa de preços cons-

tante dos autos do processo, o presente Pregão Eletrônico foi declarado 
Fracassado. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 338/2022 – 
PROCESSO Nº 12.763/2022. 
Objeto: Aquisição de foco cirúrgico móvel de lâmpadas LED par ao Hospital 
Municipal. Secretaria Municipal de Saúde.  Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 21/07/2022 às 09:00h para 
continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira. 
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.° 383/2022, processo 
13.180/2022 objetivando Registro de Preços para aquisição de uniformes 
para os agentes de combate as endemias e agentes comunitários de saúde. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 02/08/2022. 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
REDESIGNAÇÃO DE DATA
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2022 – 
PROCESSO Nº 12.393/2022. 
Objeto: registro de preços para instalação de alambrado, mourão e mureta 
sobre o solo, perfis tubulares ao longo de trechos de muros nas unidades 
escolares e demais prédios. Secretaria Municipal de Educação.  Fica rede-
signada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
21/07/2022 às 16:00h para continuidade dos trabalhos – Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro - Pregoeira. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 346/2022 – Processo n.º 12.885/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado 
de porteiro diurno 44h de acordo com as especificações do edital e seus 
anexos, para o Shopping Prefeito Antônio Figueiredo de Oliveira (HB). Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 04/07/2022, sendo adjudica-
do o item à empresa declarada vencedoras: WELLINTON REGIS PEREIRA 
LIBERAL EIRELI. (item 1). 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 ir-
regularidade – Jorge Luis Souza - Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 314/2022 – 
PROCESSO Nº 12.603/2022. 
Objeto: Registro de preços par aquisição de materiais odontológicos para a 
Secretaria Municipal de Saúde.  Fica designada a data da sessão de reto-
mada do pregão em epígrafe para o dia 21/07/2022 às 10:30h para continui-
dade dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira. 
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HO-
MOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 243/2022 – Processo 12.128/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição e instalação de bebedouros para 
a Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on line com 
início dia 26/05/2022, sendo declarada vencedora as empresas MASTER 
ELETRODOMÉSTICOS EIRELI (item 1), os itens 2 e 3 restaram fracassa-
dos . Houve manifestação de intenção de recurso pela empresa EVANDRO 
MENEGUESSO UTILIDADES ME. Não foi apresentada razão nem contrar-
razão. A pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão do Pregão. O 
processo foi encaminhado ao Sr. Secretário Municipal de Saude -  Sandra 
Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira.
ADJUDICO o pregão às empresas MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRE-
LI (item 1), os itens 2 e 3 restaram fracassados e HOMOLOGO este pro-
cedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Aldenis 
Albaneze Borim– Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O inteiro teor 
encontra-se a disposição dos interessados no Portal de Compras e nos au-
tos do processo.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2022 – 
PROCESSO Nº 13.152/2022. 
Objeto: Aquisição de Mobiliários (poltrona, cadeira e mesa) para a recepção 
do Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde.  Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 21/07/2022 
às 16:00 h para continuidade dos trabalhos – Sandra Cristina Dourado Ne-
ves Saeki - Pregoeira. 
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° 421/2022, processo 
13.516/2022 objetivando o Registro de Preços para aquisição de medica-
mentos em atendimento as ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 02/08/2022, 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://compras.em-
pro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 420/2022, processo 13.515/2022 
objetivando a aquisição de equipamento (estabilizador vertical e treinador 
de marcha) para atender ação judicial. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 02/08/2022, às 14h00min e 
abertura a partir das 14h02min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
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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° 422/2022, processo 
13.517/2022 objetivando a prestação de serviço de home care, com técnico 
de enfermagem, para atender ação judicial. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 03/08/2022, 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.
EXTRATO DE DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 353/2022 - Processo 12.900/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de detergente desincrustante áci-
do, shampoo especial para veículo e desengraxante para limpeza da frota 
municipal - Secretaria Municipal de Administração. 
Impugnante: MERAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA 
Fica declarada improcedente a impugnação. O inteiro teor da decisão encon-
tra-se a disposição no ‘Portal de Compras’. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
– Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 367/2022 – Processo n.º 13.021/2022
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material de expediente – Se-
cretaria Municipal de Assistência Social. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 12/07/2022, sendo adjudicado os itens às empresas decla-
radas vencedoras: DOMMINIUM BUSINESS LTDA (itens: 3, 4, 5, 8, 17, 22, 
28, 40); KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA (itens: 23, 24, 35, 36, 37, 38, 
39). Os itens: 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 
27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42 foram declarados fracassados. 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 – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Secretária Muni-
cipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 36.806 DE 18 DE JULHO DE 2022
DESIGNA, FRANCISCO JOSE ARNALDO DA CUNHA para substituir o(a) 
servidor(a) MARCELO NOMINATO DO AMARAL – ocupante da função de 
confiança gratificada – INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, nos termos do 
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 04/07/2022 a 13/07/2022.

AMAURY HERNANDES 
Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 36.807 DE 18 DE JULHO DE 2022
DESIGNA, RICARDO HENRIQUE MONCAO, para exercer a Função de 
Confiança de Assistente de Programas e Projetos - Intermediário – Nível II 
- FG.103.2, na Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal da Fa-
zenda, criada pelo artigo 5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, retroagindo os 
efeitos desta a 06 de julho de 2022.

JOSE MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 36.808 DE 18 DE JULHO DE 2022
DESIGNA, MATEUS JUNQUEIRA DE AZEVEDO, para exercer a Função 
de Confiança de Assistente de Programas e Projetos - Intermediário – Nível 
I - FG.103.3, no Departamento de Gerenciamento de Resíduos da Secreta-
ria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, criada pelo artigo 5º, Quadro 
I, da Lei Complementar n.º 685/2022, fazendo jus a retribuição remunerató-
ria correspondente, retroagindo os efeitos desta a 13 de julho de 2022. 

KATIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

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

PORTARIA N.º 36.812 DE 18 DE JULHO DE 2022
DESIGNA, DANIELE CRISTINA DA SILVA BELEI para substituir o(a) servi-
dor(a) CAMILA DE MORAES FERREIRA BORIN – ocupante da função de 
confiança gratificada – Chefe de Centro de Referência de Assistência So-
cial - CRAS – FG.101.1, 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.

ELIANA CRISTINA LECHADO GUIZZI
Secretário Municipal de Assistência Social - Interina

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

PORTARIA N.º 36.813 DE 18 DE JULHO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de janeiro de 2017:
 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;    
Considerando o teor do parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município 
exarado no protocolo 2022140960, datado de 19 de maio de 2022, acolhido 
pelo Procurador Geral do Município e pelo Prefeito Municipal;
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 27/05/2020 
a 31/12/2021, para os institutos a que se refere o inciso IX, do art. 8.º da 
referida Lei Federal n. 173/2020, com efeitos financeiros a partir de 01 de 
janeiro de 2022;
Considerando que ocorreu a concessão do Prêmio por Assiduidade de al-
guns servidores que fizeram jus ao benefício mesmo com a contagem do 
período suspenso pela Lei Federal n.º 173, de 27 de maio de 2020 e Decreto 
nº 18.615, de 05 de junho de 2020;
Resolve:
Art. 1º. Revogar as seguintes portarias de concessão de Prêmio por Assi-
duidade: Portaria nº 36.198, de 14 de março 2022, Portaria nº 36.258, de 31 
de março de 2022, Portaria nº 36.309, de 08 de abril de 2022 e Portaria nº 
36.365, de 25 de abril de 2022.
Art. 2º. Conceder, aos servidores abaixo relacionados, prêmio por assidui-
dade, nos termos do Decreto nº 18.621, de 23 de junho de 2020, para que 
sejam considerados os períodos aquisitivos e concessivos corretos, face a 
Lei Municipal n.º 14.182, de 08 de junho de 2022 e parecer jurídico da Pro-
curadoria Geral do Município exarado no protocolo 2022140960, datado de 
19 de maio de 2022:
ALLAN CESAR SILVEIRA MORAIS, Procurador do Município, lotado(a) Pro-
curadoria-Geral do Município, referente ao período aquisitivo de 10/06/2015 
a 09/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
10/06/2020 a 09/06/2025.
AMANDA SEVERIANO DA SILVA GODOY RODRIGUES, PEB-1, lota-
do(a) Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
22/06/2015 a 21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 22/06/2020 a 21/06/2025.
ANA CLAUDIA SALES SEGANZERLA NUNES, PEB-1, lotado(a) Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 
a 21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2020 a 21/06/2025.
ANA PAULA AUGUSTO MARUCCI DE MORAIS, PEB-1, lotado(a) Secre-
taria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 
a 21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2020 a 21/06/2025.
ANA PAULA DE FREITAS RODRIGUES, Procurador do Município, lota-
do(a) Procuradoria-Geral do Município, referente ao período aquisitivo de 
11/06/2015 a 10/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 11/06/2020 a 10/06/2025.
ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA, Auditor Fiscal Tributário Municipal, 
lotado(a) Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo 
de 02/11/2014 a 31/10/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 28/06/2020 a 29/10/2024.
ANDREA CASTELLO FERNANDES, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
CARLA CRISTINA GOMES NOGUEIRA PINTO, PEB-1, lotado(a) Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 
a 21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2020 a 21/06/2025.

CINTHYA MARIA SOUZA LIPAI, Agente Administrativo, lotado(a) Secre-
taria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 08/06/2015 
a 07/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
08/06/2020 a 07/06/2025.
CINTIA BRANDEMARTE POLETTO BIROLLI, PEB-1, lotado(a) Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 
a 21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2020 a 21/06/2025.
CLAUDIA CRISTIANA DA SILVA FERNANDES, PEB-1, lotado(a) Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 
a 21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2020 a 21/06/2025.
DANIELA TUKAMOTO RODRIGUES, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
DANIELE MOREIRA DA SILVA CUNHA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Munici-
pal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
DEBORA DE AQUINO ZUVELA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao período aquisitivo 22/06/2015 a 21/06/2020 e que de-
verá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 21/06/2025.
DENISE LOIS BALLURA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal de Educa-
ção, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 e que deverá 
ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 21/06/2025.
DIVANIR SOARES DE OLIVEIRA, Assistente Social, lotado(a) Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, referente ao período aquisitivo de 16/06/2015 
a 15/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
16/06/2020 a 15/06/2025.
EDIANI DOS SANTOS NASCIMENTO, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
EDMARA CRISTINA SALLES DA COSTA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Munici-
pal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE, PEB-1, lotado(a) Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 
a 21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2020 a 21/06/2025.
ELIANI CRISTINA MOREIRA DA SILVA, Supervisor de Ensino, lotado(a) Se-
cretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 21/06/2015 
a 20/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
21/06/2020 a 20/06/2025.
ELISABETE TENANI PAULUCI, Agente Administrativo, lotado(a) Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 08/06/2015 
a 07/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
08/06/2020 a 07/06/2025.
EVARISTO JAIME SILVEIRA, Auditor Fiscal Tributário Municipal, lotado(a) Se-
cretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 16/06/2015 
a 15/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
16/06/2020 a 15/06/2025.
GEISIANE APARECIDA DA SILVA OLIVARES, PEB-1, lotado(a) Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 
a 21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2020 a 21/06/2025.

HELIDA JORDAO FREITAS, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal de Edu-
cação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 e que de-
verá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 21/06/2025.
ILDENIR COELHO PEREIRA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal de Edu-
cação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 e que de-
verá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 21/06/2025.
INGRID COUTO PEREIRA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal de Educa-
ção, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 e que deverá 
ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 21/06/2025.
ISABELA MORIA MARINHO DE ARAUJO, PEB-1, lotado(a) Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 
21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2020 a 21/06/2025.
JOANA D ARC DE JESUS, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal de Educa-
ção, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 e que deverá 
ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 21/06/2025.
JOSY FERNANDES RIBEIRO, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal de Edu-
cação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 e que de-
verá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 21/06/2025.
JULIANA APARECIDA DE LIMA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
JULIANA LONGHI RIBEIRO, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal de Edu-
cação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 e que de-
verá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 21/06/2025.
JULIANA PANTANO CARRARA DE SAMBUY, Auditor Fiscal Tributário Muni-
cipal, lotado(a) Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisi-
tivo de 24/06/2015 a 23/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 24/06/2020 a 23/06/2025.
LEONARDO LUIZ MICHELUTTI, Agente Administrativo, lotado(a) Secre-
taria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 09/12/2014 a 
05/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
06/06/2020 a 05/06/2025.
LESSANDRA CRISTINA GIANINI VAZ, Enfermeiro Padrão, lotado(a) Secreta-
ria Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 09/04/2015 
a 07/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
08/06/2020 a 07/06/2025.
LETICIA DANIELA DE MATTOS PETINELLI, PEB-1, lotado(a) Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 
a 21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2020 a 21/06/2025.
LUANA DE LIMA CARVALHO, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal de Edu-
cação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 e que de-
verá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 21/06/2025.
LUCIA DE MELLO BARBOSA LUCA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
LUCIANA MOREIRA LOPES, PEB2 – Ed. Artística, lotado(a) Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/02/2013 a 
30/01/2018 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
19/06/2020 a 29/01/2023.
LUCIENE BEZERRA DOS SANTOS, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
LUZIA PERPETUO DOS SANTOS DA CRUZ, PEB-1, lotado(a) Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 
a 21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2020 a 21/06/2025.
MAIARA CAROLINE PEREIRA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
MAIRA DE FRANCA CRISOSTOMO VIDAL, PEB-1, lotado(a) Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 
a 21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2020 a 21/06/2025.
MARIA BERNARDETE DIAVERO BERTOLINI, PEB-1, lotado(a) Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 
a 21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2020 a 21/06/2025.
MARILAINE LOPES BARBOZA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
MEIRE FERREIRA SIMAS, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal de Educa-
ção, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 e que deverá 
ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 21/06/2025.
MICHELE DE SOUZA SIQUEIRA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
MONICA SOLANGE DE OLIVEIRA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
NELCI ANTUNES DE SA MARQUES, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal 

de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
RAIZA FERNANDES BESSA DE OLIVEIRA, PEB-1, lotado(a) Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 
a 21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2020 a 21/06/2025.
RENATA MOREIRA DE PAULA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
RICARDO ANTONIO ANGELO GIACHETTO, Agente Administrativo, lota-
do(a) Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 
23/09/2013 a 21/09/2018 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 13/07/2020 a 20/09/2023.
RODRIGO REMEDE, Procurador do Município, lotado(a) Procuradoria-Geral 
do Município, referente ao período aquisitivo de 05/04/2015 a 03/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 04/06/2020 a 
03/06/2025.
ROGER DE MARQUI RODOLPHO, Procurador do Município, lotado(a) Pro-
curadoria-Geral do Município, referente ao período aquisitivo de 09/06/2015 
a 08/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
09/06/2020 a 08/06/2025.
ROGERIO PERES DA SILVA, Agente Administrativo, lotado(a) Secretaria 
Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 14/02/2014 
a 12/02/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
07/06/2020 a 11/02/2024.
ROSELI SILVA ARAUJO DOS SANTOS, PEB-1, lotado(a) Secretaria Munici-
pal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
ROSILDA MARIA DOS SANTOS ARAUJO, PEB-1, lotado(a) Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 
21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2020 a 21/06/2025.
SAMIA YASMIN EL TAKCHE SIQUEIRA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Munici-
pal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
SIDNEI RICARDO DE ALMEIDA, Agente Administrativo, lotado(a) Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 08/06/2015 
a 07/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
08/06/2020 a 07/06/2025.
SILVANA CRISTINA ALVES, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) Secre-
taria Municipal de Cultura, referente ao período aquisitivo de 28/07/2012 
a 26/07/2017 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
11/07/2020 a 25/07/2022.

SILVIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Munici-
pal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
SOLANGE BORGES POSSARI, Coordenador Pedagógico, lotado(a) Secre-
taria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 16/06/2015 
a 15/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
16/06/2020 a 15/06/2025.
SOLANGE XAVIER GONCALES MARTIN, PEB-1, lotado(a) Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 
21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2020 a 21/06/2025.
TALITA CRISTINA LEAL NOGUEIRA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
TALITA GIMENES DA SILVA, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
TATIANA BINDELLA GARBO, PEB-1, lotado(a) Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/06/2020 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/06/2020 a 
21/06/2025.
TELMA DE FATIMA MACHADO MENDES, PEB-1, lotado(a) Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 
21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2020 a 21/06/2025.
TIAGO SIMOES MARTINS PADILHA, Procurador do Município, lota-
do(a) Procuradoria-Geral do Município, referente ao período aquisitivo de 
09/06/2015 a 08/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 09/06/2020 a 08/06/2025.
TICIANE BORGES RODRIGUES LACERDA, PEB-1, lotado(a) Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 
a 21/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2020 a 21/06/2025.
WILBER DA SILVA FRANCISCO, Agente Administrativo, lotado(a) Secre-
taria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 16/04/2013 a 
03/01/2016 e de 01/03/2018 a 10/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro 
do período concessivo de 11/06/2020 a 10/06/2025.
ADELAIDE FRANCISCA DE LIMA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 a 28/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 29/06/2020 a 
28/06/2025.
ALINE SANTANA RODRIGUES, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 a 28/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 29/06/2020 a 
28/06/2025.
AMANDA AMARAL PERLES, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao período aquisitivo de 22/07/2015 a 21/07/2020 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/07/2020 a 
21/07/2025.
AMANDA ROBERTA RIBEIRO MONTEIRO, PEB-1, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 
a 28/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
29/06/2020 a 28/06/2025.
ANA BEATRIZ GALBIN GOMES, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 a 28/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 29/06/2020 a 
28/06/2025.
ANA PAULA TALHATTI BARRETO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 a 28/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 29/06/2020 a 
28/06/2025.
ANALU CRISTINA DA SILVA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 a 28/06/2020 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 29/06/2020 a 
28/06/2025.
BIANCA MARTINS MONTAGNANI DE CEZARE, PEB-1, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 
a 28/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
29/06/2020 a 28/06/2025.
CAMILA CONEGUNDES DA ROCHA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 a 
28/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
29/06/2020 a 28/06/2025.
CLERIA CRISTINA DA SILVA SANTOS, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 06/07/2015 a 
05/07/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
06/07/2020 a 05/07/2025.
DANIELE REJANE BARBOSA DE REZENDE, Diretor de Escola, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
02/07/2015 a 01/07/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 02/07/2020 a 01/07/2025.
DEISE MACIEL DE QUEIROZ, Diretor de Escola, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 02/07/2015 a 
01/07/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
02/07/2020 a 01/07/2025.
ELAINE CRISTINA MARTINELLI ZANA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 a 
28/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
29/06/2020 a 28/06/2025.
ELAINE PEREIRA REZENDE, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 06/07/2015 a 05/07/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 06/07/2020 a 
05/07/2025.
ELISA PAVANI DE OLIVEIRA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 06/07/2015 a 05/07/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 06/07/2020 a 
05/07/2025.
EMANUELE LAREDONDO PEREIRA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 06/07/2015 a 
05/07/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
06/07/2020 a 05/07/2025.
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EMERSON RIBOLI ZOZIMO, Técnico em Enfermagem, lotado(a) na Se-
cretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 05/04/2013 
a 03/04/2018 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/07/2020 a 02/04/2023.
EVA CRISTINA SIMONATO ZANINI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 06/07/2015 a 05/07/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 06/07/2020 a 
05/07/2025.
EVELYNE GISLENE PEREIRA BILLAR, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 06/07/2015 a 
05/07/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
06/07/2020 a 05/07/2025.
FABRICIO DIAS CHAVES BOLINELLI, Médico Pediatra, lotado(a) na Se-
cretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 16/06/2014 
a 14/06/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
09/07/2020 a 12/06/2024.
FLAVIA ELAINE DE CARVALHO LIEBANO, PEB-1, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 
a 28/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
29/06/2020 a 28/06/2025.
GRAZIELE LOPES BIANCHI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 a 28/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 29/06/2020 a 
28/06/2025.
HELOISA PEINADO PAVINATO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 22/07/2014 
a 20/07/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
15/06/2020 a 18/07/2024.
JANAINA DANIELE DE ANDRADE, Enfermeiro, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 24/06/2014 a 22/06/2019 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 16/08/2020 a 
20/06/2024.
JOANA INES NOVAES, Coordenador Pedagógico, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 02/07/2015 
a 01/07/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
02/07/2020 a 01/07/2025.
JOSIENE MARA ALVES LEITE, Diretor de Escola, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 02/07/2015 
a 01/07/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
02/07/2020 a 01/07/2025.
JULIANA DAIANE LUIZ SCOMBATTI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação, referente ao período aquisitivo de 06/07/2015 a 05/07/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 06/07/2020 a 
05/07/2025.
KARINA PEREZ GUIMARAES, Coordenador Pedagógico, lotado(a) na Se-
cretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 02/07/2015 
a 01/07/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
02/07/2020 a 01/07/2025.
KEDMAN CELINA ROGERI EUGENIO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 
21/07/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/07/2020 a 21/07/2025.
KELLY CRISTINA MARTINS, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 a 28/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 29/06/2020 a 
28/06/2025.
LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 a 28/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 29/06/2020 a 
28/06/2025.
LEIA GONCALVES DE SOUZA MARTINS, PEB-1, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 
a 21/07/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/07/2020 a 21/07/2025.
LETICIA BORTOLOZO DE OLIVEIRA MARTINS, PEB-1, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/07/2015 
a 21/07/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/07/2020 a 21/07/2025.
LIANA DE CAMPOS SILVA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Edu-
cação, referente ao período aquisitivo de 06/07/2015 a 05/07/2020 e que de-
verá ser usufruído dentro do período concessivo de 06/07/2020 a 05/07/2025.
LIVIA NALLIS VILLANOVA RIBEIRO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 a 28/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 29/06/2020 a 
28/06/2025.
LUCIA FRANCO DA SILVA GOMES FILPI, Procurador do Município, lota-
do(a) na Procuradoria-Geral do Município, referente ao período aquisitivo 
21/07/2015 a 20/07/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 21/07/2020 a 20/07/2025.
LUZIA PUSSOLI, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 15/07/2015 a 14/07/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 15/07/2020 a 
14/07/2025.
MARCIA BRASIL, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 28/07/2012 a 26/07/2017 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 11/06/2020 a 
25/07/2022.
MARCIA ROSSETO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, 
referente ao período aquisitivo de 06/07/2015 a 05/07/2020 e que deverá ser 
usufruído dentro do período concessivo de 06/07/2020 a 05/07/2025.
MARIA ANGELICA PAGLIONI, Diretor de Escola, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 02/07/2015 
a 01/07/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
02/07/2020 a 01/07/2025.
MARIANA LUCAS DORETO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 06/07/2015 a 05/07/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 06/07/2020 a 
05/07/2025.
MILENE DANUBIA LIMA BRANDAO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/07/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/07/2020 a 
21/07/2025.
MONICA APARECIDA TONIOLO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 a 28/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 29/06/2020 a 
28/06/2025.
MONIQUE ANDREIA PAVESI DOS SANTOS, PEB-1, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 
a 28/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
29/06/2020 a 28/06/2025.
NATALIA REGINA DOS SANTOS, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 a 28/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 29/06/2020 a 
28/06/2025.
PATRICIA NERI DE ARRUDA SIGNORINI, PEB-1, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 
a 28/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
29/06/2020 a 28/06/2025.
PAULA AYALLA GERMANO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao período aquisitivo de 06/07/2015 a 05/07/2020 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 06/07/2020 a 
05/07/2025.
RAQUEL ROBERTO CORREA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/07/2015 a 21/07/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/07/2020 a 
21/07/2025.
REGINA CELIA RANGEL FAGALI CASACA, PEB-1, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 
a 28/06/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
29/06/2020 a 28/06/2025.
ROSEMEIRE MARTINS LOPES, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 06/07/2015 a 05/07/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 06/07/2020 a 
05/07/2025.
SHEILA BAPTISTUCCI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção, referente ao período aquisitivo de 06/07/2015 a 05/07/2020 e que deverá 
ser usufruído dentro do período concessivo de 06/07/2020 a 05/07/2025.
SILMARA MORAES DA SILVA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2015 a 28/06/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 29/06/2020 a 
28/06/2025.
SONIA REGINA BUENO GABBI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 21/07/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 22/07/2020 a 
21/07/2025.
TELMA CRISTINA MARQUES CALVO, Coordenador Pedagógico, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
02/07/2015 a 01/07/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 02/07/2020 a 01/07/2025.
THALITA MARIA DE ASSIS CHIARAVALLOTI, PEB-1, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 
a 21/07/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 

22/07/2020 a 21/07/2025.
ANA PAULA LAGO, Médico Ginecologista, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 16/06/2014 a 14/06/2019 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 09/07/2020 a 
12/06/2024.
FERNANDA DE FATIMA RAFAEL SOARES DOS SANTOS, Agente Admi-
nistrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período 
aquisitivo de 17/07/2013 a 15/07/2018 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 05/06/2020 a 14/07/2023.
FERNANDA NATES DA CUNHA ABUD, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Obras, referente ao período aquisitivo de 10/06/2014 
a 08/06/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
02/08/2020 a 06/06/2024.
FERNANDO LUIS DE ALBUQUERQUE, Procurador do Município, lota-
do(a) na Procuradoria-Geral do Município, referente ao período aquisitivo 
de 05/04/2015 a 02/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 03/08/2020 a 02/08/2025.
SILVIA ADRIANA DAGA, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 12/08/2014 a 
10/08/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
05/08/2020 a 08/08/2024.
ANA LUCIA TONELLO GUBOLIN, Agente Administrativo, lotado(a) na Se-
cretaria Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 
17/08/2015 a 16/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 17/08/2020 a 16/08/2025.
ANDREA CARNEIRO DE MENEZES NEVES, Farmacêutico, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 16/08/2015 
a 15/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
16/08/2020 a 15/08/2025.
ANDREIA FERNANDES MARTINES BARRIL, PEB-1, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 
a 20/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
21/08/2020 a 20/08/2025.

ANDRESSA DE ALMEIDA VERSUTE, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação, referente ao período aquisitivo de 07/08/2015 a 06/08/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 07/08/2020 a 
06/08/2025.
BEATRIZ HERREIRO EUFRASIO FEBRAIO, PEB-1, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 07/08/2015 
a 06/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
07/08/2020 a 06/08/2025.
CAMILA TALHETI GUELLERO, Analista Fazendário, lotado(a) na Secre-
taria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 17/08/2015 
a 16/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
17/08/2020 a 16/08/2025.
CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 
17/08/2015 a 16/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 17/08/2020 a 16/08/2025.
CLAUDIA DE SOUSA FREITAS LIMA, Fisioterapeuta, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 16/08/2015 a 
15/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
16/08/2020 a 15/08/2025.
CRISTIANE PERPETUA AMARAL, Enfermeiro, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 19/08/2015 a 18/08/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 19/08/2020 a 
18/08/2025.
DEBORA CAMILA OLIVEIRA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 07/08/2015 a 06/08/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 07/08/2020 a 
06/08/2025.
DEISE CRISTINA VALENTIM BELON, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Procuradoria-Geral do Município, referente ao período aquisitivo de 
17/08/2015 a 16/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 17/08/2020 a 16/08/2025.
DIENE HEIRI LONGHI TRAJANO, Enfermeiro, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 12/08/2015 a 11/08/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 12/08/2020 a 
11/08/2025.
EGAS HENRIQUE FRANCISCO JULIO, Agente Fiscal de Posturas – N.Sup., 
lotado(a) na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo 
de 17/08/2015 a 16/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 17/08/2020 a 16/08/2025.
ELAINE PERPETUA VITOR DA SILVA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 07/08/2015 a 
06/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
07/08/2020 a 06/08/2025.
FERNANDA RODRIGUES CARDOSO DE SOUZA, PEB-1, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
07/08/2015 a 06/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 07/08/2020 a 06/08/2025.
FERNANDO CAMARERO DE BARROS, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 
18/08/2015 a 17/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 18/08/2020 a 17/08/2025.
FLAVIA RENATA GOUVEIA MIRANDA, Técnico em Enfermagem, lota-
do(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 
19/08/2015 a 18/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 19/08/2020 a 18/08/2025.
FLAVIO DE SETTA, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Cultura, referente ao período aquisitivo de 17/08/2015 a 16/08/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 17/08/2020 a 
16/08/2025.
GUILHERME RODRIGUES FERREIRA JULIO, Agente Administrativo, lota-
do(a) na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo 
de 17/08/2015 a 16/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 17/08/2020 a 16/08/2025.
ISABELA PIRES DE ALMEIDA, Agente Administrativo, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 18/08/2015 a 
17/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
18/08/2020 a 17/08/2025.
IZAMARA CRISTINA SANTANA DIAS, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação, referente ao período aquisitivo de 07/08/2015 a 06/08/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 07/08/2020 a 
06/08/2025.
JANE REGINA QUALVA COELHO MACEDO, Assistente Social, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 19/08/2015 
a 18/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
19/08/2020 a 18/08/2025.
JANINE CRISTINA DOS SANTOS, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/07/2015 a 20/08/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 21/08/2020 a 
20/08/2025.
JAQUELINE FERNANDA POLETTI, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 
17/08/2015 a 15/09/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 16/09/2020 a 15/09/2025.
JEFERSON FERNANDES PEREIRA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação, referente ao período aquisitivo de 17/08/2015 a 16/08/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 17/08/2020 a 
16/08/2025.
JESSICA GABRIELA PEREIRA RAMOS PERECIN, PEB-1, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
07/08/2015 a 06/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 07/08/2020 a 06/08/2025.
JOAO PAULO GONCALVES DA SILVA, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 17/08/2015 
a 16/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
17/08/2020 a 16/08/2025.
JOSE EUCLIDES DOMINGUES FILHO, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 
17/08/2015 a 16/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 17/08/2020 a 16/08/2025.
JULIANA RODRIGUES ADDAS, Farmacêutico, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 12/08/2015 a 11/08/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 12/08/2020 a 
11/08/2025.
KESLYE BATISTA ALVES HONDA, Analista Fazendário, lotado(a) na Secre-
taria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 17/08/2015 
a 16/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
17/08/2020 a 16/08/2025.
LARISSA HELENA FARIA ROCHA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 07/08/2015 a 06/08/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 07/08/2020 a 
06/08/2025.
LAURA JEREMIAS FERREIRA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 07/08/2015 a 06/08/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 07/08/2020 a 
06/08/2025.
LETICIA BRITO DA SILVA HENRIQUE, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 07/08/2015 a 

06/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
07/08/2020 a 06/08/2025.
LIUBA CRISTINA AMORIM, Analista Fazendário, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 17/08/2015 a 
16/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
17/08/2020 a 16/08/2025.
LUCELENE FANCIO DOS SANTOS, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação, referente ao período aquisitivo de 13/08/2015 a 12/08/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 13/08/2020 a 
12/08/2025.
LUCY CRISTINA AVILA NADRUZ MILANI GOMES, PEB-1, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
07/08/2015 a 06/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 07/08/2020 a 06/08/2025.
LUIZ PAULO CHAGAS RODRIGUES, Analista Fazendário, lotado(a) na Se-
cretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 17/08/2015 
a 16/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
17/08/2020 a 16/08/2025.

MARIA CELESTE DE FREITAS QUINTERO AMANTEA, Enfermeiro, lota-
do(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 
19/08/2015 a 18/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período con-
cessivo de 19/08/2020 a 18/08/2025.
MARIA PAULA GONCALVES GALLETTI VIO, Analista Fazendário, lota-
do(a) na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo 
de 17/08/2015 a 16/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 17/08/2020 a 16/08/2025.
MARIA STELA MARTINS, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao período aquisitivo de 07/08/2015 a 06/08/2020 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 07/08/2020 a 
06/08/2025.
MAURA VENTURA GOMES VIEIRA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 20/08/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 21/08/2020 a 
20/08/2025.
MILTON NOGUEIRA PASTRE, Agente Administrativo, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Cultura, referente ao período aquisitivo de 17/08/2015 a 
16/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
17/08/2020 a 16/08/2025.
PALOMA GRAZIELA DE FARIA AVANCO, Agente Fiscal de Posturas – N.
Sup., lotado(a) na Secretaria Municipal de Serviços Gerais, referente ao 
período aquisitivo de 17/08/2015 a 16/08/2020 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 17/08/2020 a 16/08/2025.
PAULA YUMI MAEDA, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 17/08/2015 a 
16/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
17/08/2020 a 16/08/2025.
PRISCILA CORREA DE OLIVEIRA, Farmacêutico, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 19/08/2015 a 
18/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
19/08/2020 a 18/08/2025.
ROBERTO MANOEL DA SILVA, Técnico em Enfermagem, lotado(a) na Se-
cretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 19/08/2015 
a 18/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
19/08/2020 a 18/08/2025.
SILVANIA CUENCA, Assistente Social, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Assistência Social, referente ao período aquisitivo de 16/08/2015 a 
15/08/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
16/08/2022 a 15/08/2025.
SOLANGE DIAS REGO PEREIRA, Agente Administrativo, lotado(a) na Pro-
curadoria-Geral do Município, referente ao período aquisitivo de 17/08/2015 
a 16/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
17/08/2020 a 16/08/2025.
SONIA MEIRA COTRIM, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção, referente ao período aquisitivo de 07/08/2015 a 06/08/2020 e que deve-
rá ser usufruído dentro do período concessivo de 07/08/2020 a 06/08/2025.
THAYANI ROBERTI NOGUEIRA, Agente Administrativo, lotado(a) na Pro-
curadoria-Geral do Município, referente ao período aquisitivo de 15/07/2014 
a 13/07/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
06/09/2020 a 11/07/2024.
VALERIA RAMIRES GONCALVES, Agente Administrativo, lotado(a) na Se-
cretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 17/08/2015 
a 16/08/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
17/08/2020 a 16/08/2025.
VANESSA LEYKO AOKI, Médico Veterinário, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 19/08/2015 a 18/08/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 19/08/2020 a 
18/08/2025.
WILLIAN MEQUE, Técnico Especialista em Desenvolvimento Social, lota-
do(a) na Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecno-
logia e Inovação referente ao período aquisitivo de 17/08/2015 a 16/08/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 17/08/2020 a 
16/08/2025.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA N.º 36.814 DE 19 DE JULHO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) ISABELA DE SOUZA 
ORTOLAN, Técnico em Farmácia, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saú-
de, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os 
efeitos desta a partir de 19 de julho de 2022.

JOSE FABIO GAZZOLA HEREDIA
Assessor de Secretaria

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

PORTARIA N.º 36.809 DE 18 DE JULHO DE 2022
DESIGNA, LYHARA DE PAULA ASSUNCAO para substituir o(a) servidor(a) 
KATIUSCIA VERA – ocupante da função de confiança gratificada – INS-
PETOR FISCAL DE POSTURAS, nos termos do artigo 68, da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 20/07/2022 a 
29/07/2022.
MANOEL DE JESUS GONÇALVES
Secretário Municipal de Habitação

DECRETO Nº 19.255
DE 19 DE JULHO DE 2022.

Altera dispositivos do Decreto nº 19.144, de 11 de fevereiro de 2022, que 
dispõe sobre nomeação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional – COMSEA – do Município de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Es-
tado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais nos termos do artigo 
64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º O inciso III e a alínea b do inciso VI, ambos do art. 1º do Decreto 
nº 19.144, de 11 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre nomeação do 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA – 
do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, passam a 
vigorar alterados, com as seguintes redações:
“Art. 1º ...
...
Indicados da Sociedade Civil:
...
III – Associação de classes profissionais e empresariais:
a) Titular: Luciana Brazoloto Guimarães – Conselho Regional de 
Nutricionistas 3ª Região 
b) Suplente: Renata Aparecida da Rocha - Conselho Regional de 
Nutricionistas 3ª Região
...

VI - Entidades corporativas do Sistema S (Senai, SESI, SENAC, SESC, 
SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP):
...
b) Suplente: Maria José de Biase Bombini – SENAC” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 19 de julho de 2022; 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto
P O R T A R I A   Nº 464
 De 19 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, DETERMINA:
Art. 1º – É DESIGNADO o servidor e membro do Comitê de Investimentos 
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SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 01/2022 – PROC. 64/2022
Objeto: Contratação de laboratório especializado em coleta e análises de 
água, sendo essa proveniente de manancial superficial, manancial subter-
râneo e para consumo humano, visando o monitoramento das condições da 
Represa Municipal de São José do Rio Preto, das condições do manancial 
subterrâneo, aquíferos Bauru e Guarani, e visando o cumprimento do Anexo 
XX da Consolidação das Leis da Saúde nº 05, alterado pela Portaria MS nº 
888/2021, que regulamenta o controle de qualidade da água para consumo 
humano.
HOMOLOGO, nos termos da Lei, este Processo Licitatório, por entendê-lo 
como regular, ADJUDICANDO o objeto à empresa ECO SYSTEM – PRE-
SERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA, declarada vencedora do certame, 
pelo valor total de R$889.980,00, em razão de ter oferecido o menor valor 
global para o fornecimento do objeto. S. J. Rio Preto, 19.07.2022 – Nicanor 
Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 81 de 18/07/2022 – CONCEDE:  - Ao (s) servidor (es), 
abaixo relacionado (s), prêmio por assiduidade, conforme Lei Complementar 
n.º 05/90, artigo 119 e 120, com nova redação dada pelas Leis Complemen-
tares n.º 147 de 14/05/2002, n.º 609 de 22/11/2019 e nos termos dos Decre-
tos n.º 16.868 de 30 de agosto de 2013, nº 18.621 de 23/07/2020 e Portaria 
SeMAE nº 049 de 21/07/2020: 
ANDREZZA NAIR FERREIRA, AGENTE DE SANEAMENTO, matrícula 
1038, lotado(a) na DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, referente ao perío-
do aquisitivo de 01/06/2017 à 31/05/2022, e que deverá ser usufruído dentro 
do período concessivo de 01/06/2022 à 31/05/2027. 
BRUNA FLOREZ DA SILVEIRA BUOSI, AGENTE DE SANEAMENTO, ma-
trícula 883, lotado(a) na COORDENADORIA DE CADASTRO TÉCNICO E 
GEOPROCESSAMENTO, referente ao período aquisitivo de 26/10/2015 à 
25/10/2020, e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
26/10/2020 à 25/10/2025. 
JOAO RICARDO BELASCO, AGENTE DE SANEAMENTO, matrícula 1035, 
lotado(a) na DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, referente ao período aqui-
sitivo de 01/06/2017 à 31/05/2022, e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 01/07/2022 à 31/05/2027. 
LETICIA DESIDERIO RUIZ, AGENTE DE SANEAMENTO, matrícula 911, lo-
tado(a) na DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, referente 
ao período aquisitivo de 16/11/2015 à 15/11/2020, e que deverá ser usufruí-
do dentro do período concessivo de 16/11/2020 à 15/11/2025. 
MARCIA GABRIELLE MANOEL LADEIRA DE AZEVEDO, AGENTE ADMI-
NISTRATIVO, matrícula 587, lotado(a) na SUPERVISÃO FISCAL, referente 
ao período aquisitivo de 10/06/2015 à 09/06/2020, e que deverá ser usufruí-
do dentro do período concessivo de 10/06/2020 à 09/06/2025. 
MARCIO APARECIDO NASSORRI, AGENTE DE SANEAMENTO, ma-
trícula 1041, lotado(a) na DIVISÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E AU-
TOMAÇÃO - ESGOTO, referente ao período aquisitivo de 01/06/2017 à 
31/05/2022, e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/06/2022 à 31/05/2027. 
ROBERTO RIVELINO RICI, AG. TEC. SEGURANCA DO TRABALHO, 
matrícula 1040, lotado(a) na COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS, referente ao período aquisitivo de 01/06/2017 à 31/05/2022, e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/06/2022 à 
31/05/2027. 
SAULO ASSIS OLIVEIRA, AGENTE DE SANEAMENTO III, matrícula 1039, 
lotado(a) na DIVISÃO DE SUPRIMENTOS, referente ao período aquisitivo 
de 01/06/2017 à 31/05/2022, e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/06/2022 à 31/05/2027. 
TATIANA HELENA RODRIGUES LIMA, AGENTE ADMINISTRATIVO, matrí-
cula 876, lotado(a) na DIVISÃO DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO, referente 
ao período aquisitivo de 26/10/2015 à 25/10/2020, e que deverá ser usufruí-
do dentro do período concessivo de 26/02/2021 à 25/10/2025. 
THIAGO ALEXANDRE BARTOLOMEI, AGENTE DE SANEAMENTO, ma-
trícula 253, lotado(a) na DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, referente ao 
período aquisitivo de 19/04/2016 à 18/04/2021, e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 19/04/2021 à 18/04/2026.
THIAGO ORRICO RODRIGUES, AGENTE ADMINISTRATIVO, matrícula 
1033, lotado(a) na GERENCIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESGO-
TO, referente ao período aquisitivo de 01/06/2017 à 31/05/2022, e que deve-
rá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/06/2022 à 31/05/2027.
S.J. Rio Preto, 19.07.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 302/2022 IFP/SMAURB

Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA EMAIL, DE PROR-
ROGAÇÃO DE PRAZO, REFE-RENTE NOTIFICAÇÃO 22398.”, protoco-
lo: 2022000172596, a pedido de CERVEJARIA PETROPOLIS S/A, CNPJ: 
73410326/0097-02, localizada na AV. ROBERTO MARINHO - JORNALISTA 
- 1201 - PQ. SÃO MIGUEL, CEP:15061-500– SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 
SP, foi emitido o Ofício 0302 IFP/SMAURB, em 08/07/2022,Em atenção ao 
protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, anuncia-se o seu 
deferimento, sendo prazo concedido cujo término dar-se-á em 08/09/2022. 
Publica-se o referido Ofício, em virtude do protocolo ter sido digital em sua 
origem, de modo que o documento ora exarado foi enviado também via 
e-mail para o respectivo requerente.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0306/2022 IFP/SMAURB

Conforme requerimento referente a “RENOVAÇÃO DE LICENÇA PU-
BLICIDADE, REFERENTE PROTOCOLO 2020207574.”, Protocolo: 
2022000069941, a pedido de TARRAF EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA, CNPJ: 21588028/0001-61, localizada na AV PRESIDENTE 
JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 2000 - LOJA 01 A 04 TORRE 
A - JARDIM TARRAF II, CEP:15092-415– SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP, 
foi emitido o Ofício 0306 IFP/SMAURB, em 14/07/2022. Em atenção ao pro-
tocolo acima referenciado, segundo cognição fiscal, anuncia-se o seu DEFE-
RIMENTO. Sendo assim, nesta oportunidade, cientificamos e consignamos 
ao contribuinte infra qualificado a Notificação de nº 262/2022, emitida pela 
Secretaria Municipal da Fazenda(Departamento de Tributos Mobiliários), que 
consta do Lançamento do tributo citado, referente aos Exercícios de 2021 e 
2022, no valor de R$ 1.385,84 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e 
oitenta e quatro centavos), quanto a publicidade Luminosa de 27 m². Sendo 
o que se apresenta para o momento, renovamos votos de apreço e conside-
ração. Publica-se o referido Ofício, em virtude do protocolo ter sido digital em 
sua origem, de modo que o documento ora exarado foi enviado também via 
e-mail para o respectivo requerente.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0307/2022 IFP/SMAURB

Conforme requerimento referente a “LICENCIAMENTO DE OUTDOOR, RE-
FERENTE NOTIFICAÇÃO 21746.”, Protocolo: 2022000075649, a pedido de 
2022 QUINTESSA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, CNPJ: 
37068635/0001-30, localizada na AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 2000 - 
LOJA 01 A 04 TORRE "A" - TARRAF 2 JD., CEP:15092-415 – SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO – SP, foi emitido o Ofício 0307 IFP/SMAURB, em 14/07/2022. 
Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo cognição fiscal, 
anuncia-se o seu DEFERIMENTO. Sendo assim, nesta oportunidade, cien-
tificamos e consignamos ao contribuinte infra qualificado a Notificação de nº 
263/2022, emitida pela Secretaria Municipal da Fazenda (Departamento de 
Tributos Mobiliários), que consta do Lançamento do tributo citado, referente 
ao Exercício de 2021 e 2022, no valor de R$ 1.710,93 (um mil, setecentos e 
dez reais e noventa e três centavos), quanto a publicidade Luminosa de 50 
m². Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos votos de apreço 
e consideração. Publica-se o referido Ofício, em virtude do protocolo ter sido 
digital em sua origem, de modo que o documento ora exarado foi enviado 
também via e-mail para o respectivo requerente.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0310/2022 IFP/SMAURB

Conforme requerimento referente a “REQUERIMENTO VIA EMAIL, PARA 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE NOTIFICAÇÃO 22182.”, 
Protocolo: 2022000188625, a pedido de BJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
TUBOS LTDA ME, CNPJ: 37068635/0001-30, localizada na R. ROQUE DE 
CAMPOS TEXEIRA, 360 - DIST. IND. WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI, 
CEP:15035-430– SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP, foi emitido o Ofício 
0310 IFP/SMAURB, em 15/07/2022. Em atenção ao protocolo acima refe-
renciado, segundo informação fiscal, anuncia-se o seu parcial deferimento. 
Assim, o prazo concedido terminar-se-á em 15/09/2022. Nesta senda, 
às adequações devem começar imediatamente, sob supervisão técnica 
e acompanhamento através de vistorias, referente ao protocolo "I-Cad": 
2021356394. Publica-se o referido Ofício, em virtude do protocolo ter sido 
digital em sua origem, de modo que o documento ora exarado foi enviado 
também via e-mail para o respectivo requerente.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0311/2022 IFP/SMAURB

Conforme requerimento referente a “ENTREGA DE DOCUMENTO VIA 
EMAIL, CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO, REFERENTE NOTIFICAÇÃO 
22341.”, Protocolo: 2022000167945, a pedido de VINICIUS DE OLIVEIRA 
ERMENEGILDO, CNPJ/CPF: 509046238-07, localizada na RUA MARIA DE 
ALMEIDA CAPUTO, 2857 - ELDORADO PARTE 3º, CEP:15040-212– SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO – SP, foi emitido o Ofício 0311 IFP/SMAURB, em 
15/07/2022. Em atenção ao protocolo acima referenciado, anuncia-se o seu 
indeferimento, pois segundo informação fiscal, trata-se de documento inváli-
do, com data do ano passado,  sendo necessário, portanto, apresentar com-
provante de descarte de resíduos com data atualizada, até 15/08/2022, sob 
pena de autuação, referente ao protocolo "I-Cad": 202254653. Publica-se 
o referido Ofício, em virtude do protocolo ter sido digital em sua origem, de 
modo que o documento ora exarado foi enviado também via e-mail para o 
respectivo requerente.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0312/2022 IFP/SMAURB

Conforme requerimento referente a “ENTREGA DE DOCUMENTO VIA 
EMAIL, REFERENTE ADVERTENCIA 1173.”, Protocolo: 2022180723, a 
pedido de BRAZILIAN CONVENIENCE JK LTDA, CNPJ: 34336945/0001-09, 
localizada na AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 3441 - PAV. TERREO LOJA 
01 - JD. MOYSES MIGUEL HADDAD, CEP:15093-225 – SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO – SP, foi emitido o Ofício 0312 IFP/SMAURB, em 15/07/2022. 
Em atenção ao protocolo acima referenciado, anuncia-se o seu indeferimen-
to, pois segundo informação fiscal, há necessidade de enviar recibo/declara-
ção do comprovante de descarte/limpeza da caixa de gordura que, conforme 
foto, está em nível repleto, referente o protocolo "I-Cad": 2022126376. Neste 
lanço, fica concedido o prazo até 15/08/2022 para o envio a este Fisco do 
recibo/declaração do comprovante de descarte/limpeza da caixa de gordura, 
via protocolo do Poupa tempo, Ganha tempo ou através do e-mail smaurb.
fiscalizacao@riopreto.sp.gov.br. Publica-se o referido Ofício, em virtude 
do protocolo ter sido digital em sua origem, de modo que o documento ora 
exarado foi enviado também via e-mail para o respectivo requerente.

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA INTERNA DE AGENTES ADMINISTRATIVOS 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
PORTARIA SME Nº 209/2022 

Onde se lê:  
4ª JULIANA APARECIDA MACHADO SILVEIRA 15517 EM JOÃO JOSÉ FÉRIS EM SÍTIO DO PICA PAU AMARELO 

27ª JULIANA FONSECA MENDONÇA 67635 EM. PROF. LUIZ JACOB EM ISRAEL CESTARI 
Leia-se: 

4ª JULIANA APARECIDA MACHADO SILVEIRA 15517 EM. PROF. LUIZ JACOB EM SÍTIO DO PICA PAU AMARELO 
27ª JULIANA FONSECA MENDONÇA 67635 EM JOÃO JOSÉ FÉRIS EM ISRAEL CESTARI 

São José do Rio Preto, 19 de julho de 2022. 
 FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO 

Secretária Municipal de Educação 

SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 07/2022
O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, a todos que virem o presente EDITAL, ou dele tiverem 
conhecimento que, fica a pessoa LEONARDO FREITAS PARPINELLI  
inscrito no cadastro de pessoa física  sob nº 361.730.358-71 ciente de que 
FOI LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 
FV202207150801 EM 15/07/2022, EM VIRTUDE DE INFRAÇÃO AS POS-
TURAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da publicação 
deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será concedido uma 
redução para recolhimento da multa de 50% (cinquenta por cento), para 
pagamento no prazo de 30 dias, contados a partir do 5º dia da publicação 
do presente EDITAL, conforme previsto no caput do artigo 24 da Lei Com-
plementar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá se dirigir a Inspe-
toria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda para que seja 
emitida a guia de recolhimento do Auto de Infração e Imposição de Multa, 
cujo pagamento poderá ser efetivado nas Agências Bancárias conveniadas 
ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lançado em dívida 
ativa, se não houver a quitação do débito ou apresentação de defesa admi-
nistrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição do inte-
ressado na Inspetoria Fiscal de Posturas – Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que esse 
não possa alegar ignorância, mandou expedir o presente EDITAL que será 
publicado pela Imprensa local.  
São José do Rio Preto, 19 de Julho de 2022.

Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas

SEMFAZ/IFP

Câmara Municipal de 
Bady Bassitt

Câmara Municipal de 
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ATO DA MESA Nº 09/2022 
 

Promove alterações ao Ato da Mesa nº 14/2021. 
 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar as normas internas de combate à 
COVID-19 à recente edição do Decreto Municipal nº 19.247, de 12 de julho de 2022; 

CONSIDERANDO que a esta Mesa Diretora compete tomar todas as medidas 
necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos (art. 19, I, do RI); 

 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, por este ato RESOLVE: 
 

Art. 1º  O Ato da Mesa nº 14/2021 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

“Art. 1º  ..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
§3º  É recomendado o uso de máscara de proteção facial, com cobertura total do 
nariz e da boca, durante a permanência nas dependências da Câmara. 
.........................................................................................................................” (NR) 

 
Art. 2º  Enquanto vigorarem medidas restritivas de combate à COVID-19, a forma de 

controle de ponto dos servidores efetivos, se digital ou por preenchimento de atestado de 
frequência, será definida mediante Comunicado da Presidência. 

 
Art. 3º  Este Ato entra em vigor na data de sua edição, revogando-se o §2º, do art. 1º, 

e §5º, do art. 5º, ambos do Ato da Mesa nº 14/2021. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 13 de julho de 2022. 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  

 
Ver.ª KARINA CAROLINE DE SOUZA 

Vice-Presidente 

 
Ver. RENATO PUPO DE PAULA 

1º Secretário 
 

Ver. ROBSON LEANDRO RICCI 
2º Secretário 

 
Ver. JORGE MENEZES SILVA 

3º Secretário 
  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Edital do Pregão Presencial nº 025/2022
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interessados 
que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 025/2022, referente a 
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL. O recebimento e abertura dos 
envelopes ocorrerão no dia 02/08/2022 às 09:00 horas, na Biblioteca Muni-
cipal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores informações poderão ser 
obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitaco-
es@badybassitt.sp.gov.br. 

Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 19 de julho de 2022. 
Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT
Aviso de Licitação

CARTA-CONVITE Nº 01/2022
Órgão Licitante: Câmara Municipal de Bady Bassitt/SP. Modalidade: con-
vite, do tipo “técnica e preço”. Objeto: a implantação, operação, geren-
ciamento e fiscalização de serviços de fornecimento de cartões magné-
ticos na modalidade tarja, tipo “vale-alimentação”. Sessão: 10h00 do dia 
05/08/2022, na sede da Câmara Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 426, 
Centro, Bady Bassitt/SP, 15115-000. Edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidas na sede da Câmara Municipal, no site www.camaraba-
dybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail camarabady@terra.com.br. 

Bady Bassitt/SP, 20 de julho de 2022. 
Paulo César Pereira – Presidente.

Editais

CENTRO ESPIRITA LUZIA VERONEZI – EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA – ficam convocados, conforme art. 26 
dos Estatutos Sociais, para A.G.O., a ser realizada em sua sede, dia 30 de 
julho  de 2022, as 20:00 horas em 1ª chamada com quaisquer números de 
associados, que estejam quites com a instituição, para tratarem da seguinte 
ORDEM DO DIA: A) ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA E DO CONSELHO 
FISCAL  S.J.RIO PRETO/SP, 24 DE JULHO DE 2022.PRESIDENTE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETNORTE SETPAR LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
29.402.855/0001-20, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta 
a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR 
os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Setparque Horizonte (SJRP)”, abaixo relacionados, considerando que 
a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
CLAUDIA MARIA DA SILVA 536064623 604.857.361-87 09 02 
CLAUDIA MARIA DA SILVA 536064623 604.857.361-87 09 03 
CLAUDIA MARIA DA SILVA 536064623 604.857.361-87 09 04 
CLAUDIA MARIA DA SILVA 536064623 604.857.361-87 09 05 
CLAUDIA MARIA DA SILVA 536064623 604.857.361-87 09 06 
BETANIA ALVES FERRO 668387828 018.736.642-06 14 22 

MARA LIMA CORREA 50.750.934-1 401.392.778-03 20 04 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

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. PAULO SERGIO DE LIMA SILVA e EDUARDA DAYANE ANDRÉ 
DA SILVA, sendo ELE filho de JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA e de IRACI 
MARIA DE LIMA SILVA e ELA filha de CELIA MARIA ANDRÉ DA SILVA;
2. LUCAS ALEX SANDRO ROSA e JÉNIFER ALINE NEVES CAR-
DOSO, sendo ELE filho de ANTONIO GILMAR ROSA e de MARINA BALLA-
DA e ELA filha de DULCINÉIA CRISTINA NEVES CARDOSO; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 18/07/2022

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. DENER GARCIA ALBERTONI e THAINÁ ARAUJO SAMPAIO 
VALSECHI, sendo ELE filho de CLEUDISSON ALBERTONI e de ADRIANA 
PERPETUA GARCIA ALBERTONI e ELA filha de MARCIO JOSÉ VALES-
CHI e de TATIANA ARAUJO DO AMARAL SAMPAIO;
2. LUCAS RIBEIRO GOMES e ANIELE FRANCISCHINI, sendo 
ELE filho de JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO GOMES e de ELENICE RI-
BEIRO GOMES e ELA filha de VANDERLEI FRANCISCHINI e de MÁRCIA 
CRISTINA FRANCO FRANCISCHINI;
3. WESLEY DA COSTA FELIPE e JÉSSICA PERPÉTUA DA 
COSTA MARQUES, sendo ELE filho de CÉLIO DA COSTA FELIPE e de 
ADELAIDE APARECIDA SCARAMUCI FELIPE e ELA filha de NELSON 
LUIS MARQUES e de NILMA SUELI DA COSTA MARQUES;
4. LUCAS AUGUSTO MORETTI ANSELMO e MIRELA SILVA 
BRANDÃO, sendo ELE filho de ADILSON MARCOS ANSELMO e de RUBIA 
CARLA MORETTI ANSELMO e ELA filha de JOSÉ CLAUDIO BRANDÃO 
e de ISABEL SILVA BRANDÃO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 19/07/2022

Proclamas 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003804-25.2018.8.26.0358. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Mirassol, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE 
BIERHALZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA APARECIDA DE LUCENA TEOTONIO OLIVEIRA, Brasileira, 
com endereço à Rua D, SN, Centro comercial, CEP 45600-766, Itabuna-BA e M. DE ARAUJO SILVA EIRELI - ME, com 
endereço à Av. Juracy Magalhães, 256, térreo, Alto Maron, CEP 45603-232, Itabuna-BA, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de EDN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA . Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, pagar a dívida no valor de R$ R$ 9.807,77, que deverá ser atualizada até a data do efetivo 
pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado do débito, conforme pedido inicial. O prazo fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mirassol, 
aos 28 de junho de 2022. 

MÁRIO JOSÉ PICARELLI DE CASTRO para responder pela chefia da Divi-
são da Gestão de Recursos e Apoio ao Comitê de Investimentos, no período 
de 20/07/2022 a 29/07/2022, período em que a servidora Patrícia Nato Toni-
nato Bartolomei estará em usufruto de férias, enquanto perdurar a ausência.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 19 de julho de 2022.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente 
Publicada por afixação, no local de costume, na data supra e, em seguida, 
publicada na imprensa oficial e arquivada no livro de Portarias da RIOPRE-
TOPREV.


