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A dupla Cesar Menotti e 
Fabiano encerra hoje o ro-
deio de Monte Aprazível 
com mega show sertanejo. 
CIDADES Pág.6

LEIS CONTESTADAS NA JUSTIÇA

Criticada por desembargadores, 
Rio Preto acumula 56 Adins no TJ

FUTEBOL

Mirassol 
encerra 
primeira fase 
jogando hoje
A primeira fase da Série C 
do Campeonato Brasileiro 
chega ao fim neste sábado 
com todos os jogos sendo 
realizados às 17h. O líder 
Mirassol tenta concretizar o 
primeiro lugar enfrentando 
o Manaus fora de casa. Se 
vencer, o Leão garante a li-
derança geral sem depender 
de outros resultados. Já se 
perder ou empatar, terá que 
torcer por tropeços do Pay-
sandu. ESPORTES Pág.6

ESPORTES

Pai usa 
tênis contra 
tensão e 
une os filhos

VACINA

TJ reduz valor 
de multa contra 
enfemeira 
que furou fila

NO TERMINAL

Perdeu ônibus 
e apanhou 
de garotas 
de programa

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ), embora te-
nha mantido a condenação 
da enfermeira Valéria Ma-
zanatti Motta, de Mirassol, 
por ter burlado intencional-
mente o Plano Nacional de 
Vacinação do Ministério da 
Saúde e tomado uma tercei-
ra dose da vacina contra a 
Covid quando a prescrição 
eram 2 doses, diminuiu de 
R$ 10 mil para R$ 5 mil a 
multa. CIDADES Pág.5

Um morador de Bálsamo, 
de 55 anos, perdeu o último 
ônibus para sua cidade e 
acabou sendo espancado, 
na frente da rodoviária de 
Rio Preto, por garotas de 
programa e moradores de 
rua, na madrugada desta 
sexta-feira, 12. Além disso, 
ele teve o celular roubado. 
Vigilantes do terminal acio-
naram a Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) e a vítima foi 
socorrida. CIDADES Pág.4

PRF MIRA DUBLÊS
Na manhã desta sexta-feira, 12, por volta das 6h40, a PRF 
recuperou um automóvel VW/ VOYAGE, furtado em Jan-
dira-SP. O veículo teve seus sinais de identificação, como 
placas, vidros e chassi, adulterados com os dados de outro 
carro com as mesmas características.  CIDADES  Pág.4

GARCIA DIZ QUE VAI ESTAR NO 2º TURNO

GOVERNADOR

O governador e candidato a reeleição Rodrigo Garcia (PSDB) afirmou estar confian-
te de que estará no segundo turno das eleições deste ano. Garcia visitou Rio Preto 
nesta sexta-feira, 12. Garcia criticou a polarização política em torno das figuras do 
presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula (PT). Ele acredita que a campanha 
nem bem começou e os ataques já começam a surgir. “Qualquer ataque pessoal não 
é o que a população quer ver. Quer ver debate de ideias, propostas de cada um”, 
disse. POLÍTCA Pág.3

RODEIO DE
MONTE APRAZÍVEL

Desembargadores do Tribu-
nal de Justiça do estado de 
São Paulo (TJ) afirmaram 
durante a apreciação e jul-
gamento de 5 ações diretas 
de inconstitucionalidade 
(adins) que Rio Preto é uma 
das campeãs na aprovação 
de leis consideradas ilegais. 
A Procuradoria Geral do 
Município (PGM) informa 
que atualmente questiona a 
constitucionalidade e lega-
lidade de 56 leis aprovadas 
pelos vereadores rio-pre-
tenses. O presidente do TJ, 
Ricardo Mair Anafe, chegou 
a dizer que os legisladores 
de Rio Preto são “muito 
criativos”. POLÍTICA  Pág.3

VARÍOLA DO MACACO

Saúde 
confirma  
quatro 
moradores 
contaminados
CIDADES   Pág.5

Procon orienta 
para compras 
de Dia dos Pais
Procon de Rio Preto faz 
alertas e orientações para 
quem ainda vai às com-
pras ou mesmo para quem 
espera uma encomenda 
chegar. “Sabe aquela troca 
por tamanho, cor e modelo, 
que a gente tá acostumado? 
Ela não é obrigatória pelo 
Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC)”, afirma 
o diretor do Procon, Jean 
Dornelas.  CIDADES  Pág.5

ESPORTES  Pág.6

Divulgação

Raphael Ferrari

Divulgação

Divulgação
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Segura peão
Se tem rodeio, lá vai estar algum político em busca de 

votos. Foi o que aconteceu na noite de quinta-feira, 11, no 
Monte Aprazível Rodeio Festival, com a presença do deputado 
estadual e candidato a reeleição Itamar Borges (MDB). Entre 
abraços e apertos de mãos o “homem do Agro” aproveitou 
para registrar tudo em suas redes sociais. “Aproveitei para 
rever amigos e conversas com a população. Um evento muito 
animado”, afirmou o homem do bigode grosso. Itamar dobra 
em Rio Preto com Edinho Filho, também do MDB.

Lar, doce lar
Graças à tentativa frustrada de concorrer ao Senado por 

São Paulo, o ex-juiz federal Sérgio Moro, que registrou can-
didatura no Paraná, não possui domicílio eleitoral no estado 
pelo prazo mínimo de seis meses que a Lei das Eleições. Com 
esse entendimento, Luiz do PT, que é candidato a deputado 
estadual no Paraná, impugnou a candidatura de Sérgio Moro 
em petição enviada ao Tribunal Superior Eleitoral. A alega-
ção é de que o ex-juiz federal e ex-ministro de governo não 
cumpre o requisito que prevê que, “para concorrer às eleições, 
o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva 
circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação 
deferida pelo partido no mesmo prazo”.

Racismo é obscenidade

O voto feminino

A luta contra a discrimi-
nação racial sempre foi um 
ponto marcante em nossa pa-
lavra, durante as transmissões 
legionárias da Boa Vontade. 
Isso suscitou uma série de 
entrevistas por mim concedi-
das à imprensa, a exemplo da 
realizada pelo meu saudoso 
amigo Paulo Rappoccio Pari-
si (1921-2016), em 10 de outu-
bro de 1981. Naquela ocasião, 
ele me arguiu: “O senhor julga 
que o racismo já foi vencido em 
nossas fronteiras?”

Ao que respondi: Absoluta-
mente, não. O racismo conti-
nua feroz no Brasil, embora se 
apresente de modo enrustido 
por aqui, se comparado ao 
regime de segregação na África 
do Sul (estávamos em 1981). 
Apesar da imensa luta dos 

ARTIGO

ARTIGO

Edison Capusso, natural de São José 
do Rio Preto-SP, faleceu aos 68 anos 
de idade. Era casado com Sra. Ma-
ria Heloisa Laraia Capusso e deixa 
os filhos Guilherme Laraia Capusso 

e Otavio Laraia Capusso. Será se-
pultado no dia 11/08/2022 às 10h 
30min, saindo seu féretro do veló-
rio Ercilia para o Cemitério São João 
Batista.

FALECIMENTOS E MISSAS

Genocida
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato 

à Presidência, foi obrigado a retirar um vídeo do YouTube 
no qual chama o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato 
à reeleição, de “genocida”. “O genocida acabou com o Minha 
Casa Minha Vida e prometeu Casa Verde e Amarela. Eu quero 
dizer para ele que vocês vão ganhar essas eleições para mim, 
e que nós vamos voltar”, disse Lula durante um discurso em 
Garanhuns (PE), no final de julho. O PL, partido de Bolsona-
ro, contestou a fala. Para o ministro Raul Araújo, do Tribunal 
Superior Eleitoral, Lula ofendeu a honra e a imagem de seu 
adversário.

abolicionistas, a escravidão, 
sob diversos aspectos, não 
cessou. (...)

Racismo é obscenidade (as-
sim como preconceitos sociais, 
de gênero, religiosos, cien-
tíficos ou de qualquer outra 
espécie). Vai solapando não 
somente os esforços dos ne-
gros, mas dos brancos pobres, 
dos índios, dos imigrantes... 
Trata-se, também, de uma 
discriminação social. A au-
sência do espírito solidário 
está minando a humanidade. 
É forçoso erradicar, de vez, 
o racismo, pois, em seu bojo, 
surgem os mais tenebrosos 
tipos de perseguição, que vêm 
dificultando o estabelecimento 
da Paz no planeta. Todos jun-
tos, sem desânimo, temos de 
mudar esse vergonhoso qua-
dro. Somos contra o racismo, 
porque lutamos, sobretudo, 
pela dignidade do ser humano.

Saída ideal
para o Brasil
Em O Capital de Deus, um 

de meus próximos lançamen-
tos, no capítulo “Nações anglo-
-saxônicas e miscigenação”, re-
lembro que, ao ser entrevista-
do pelo radialista Paulo Vieira, 
no programa Jesiliel e os seus 
sucessos, na Rádio Estéreo Sul, 
de Volta Redonda/RJ, em 5 de 
abril de 1991, expressei ponto 
de vista que defendo desde a 
minha adolescência:

Uma saída para o Brasil co-
meça pela necessidade de con-
fiar nele próprio. O dia em que 
deixarmos de nos restringir ao 
simples status de copiadores e 
pararmos com essa conversa 

de que nosso país é assim por 
ser resultado de uma misci-
genação de negros, europeus 
e índios, nos levantaremos 
do “berço esplêndido” e não 
haverá ninguém que nos possa 
esmorecer o ânimo.

Brilhante
mestiçagem
Dizem por aí: “As nações 

anglo-saxônicas, as germâni-
cas, as não sei o que são formi-
dáveis! Vejam como são hoje 
as que outrora colonizaram”.

Mas acontece que, na épo-
ca de Roma, os anglo-saxões 
eram considerados inferiores, 
os germânicos também. A 
Gália, hoje França, era um 
atraso. E, no entanto, aqueles 
povos cresceram. Tiveram 
tempo para isso (e souberam 
aproveitá-lo bem). É preciso 
derrubar esse absurdo, que até 
parece uma orquestração, que 
não se sabe de onde vem; ou 
se sabe?!... A todo momento 
você encontra um distraído 
proferindo essa enormidade, 
fomentando a derrota bra-
sileira: “Olha, não tem jeito! 
Somos uma condenada etnia 
miscigenada de brancos, ín-
dios e negros”.

Não acredito nisso e pro-
testo contra essa burla suicida. 
Aqueles que achavam que nas 
regiões subequatoriais não 
poderia surgir uma civiliza-
ção respeitável também estão 
errados, porque nossa pátria, 
apesar de todos os seus proble-
mas, avança (ainda que muitas 
vezes não pareça), contrarian-
do essa ideia.

Fato que se comprova no 
resultado de estudo divulga-
do pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
que aponta o fenômeno de 
“escurecimento da população 
brasileira”. Em reportagem 
publicada pela Agência Brasil, 
em 20 de novembro de 2008, 
Dia da Consciência Negra, en-
contramos: “a pesquisa indica 
que mudanças na maneira de 
pensar das pessoas e não ele-
mentos de cunho demográfico 
são responsáveis pela quase 
totalidade da mudança. (...) De 
acordo com a publicação ‘De-
sigualdades Raciais, Racismo 
e Políticas Públicas 120 anos 
após a Abolição’, até o início 
dos anos 1990, a população 
negra vinha aumentando de 

modo ‘relativamente lento e 
vegetativo’, por meio de uma 
taxa de fecundidade um pouco 
mais alta para pretos e pardos 
além do fato de que descen-
dentes de casais de negros e 
brancos terem maior probabi-
lidade de ter filhos pardos. Já 
em algum momento entre 1996 
e 2001 começa um processo de 
mudança na maneira como os 
brasileiros se veem. Durante 
o período, segundo o Ipea, as 
pessoas passam a ter menos 
vergonha de se identificar 
como negras e deixam de se 
‘branquear’ para se legitimar 
socialmente”.

Em entrevista ao progra-
ma Conexão Jesus — O Ecume-
nismo Divino, da Super Rede 
Boa Vontade de Comunicação 
(rádio, TV e internet), a profa. 
dra. Marina de Mello e Souza, 
livre-docente em História da 
África e ilustre professora do 
Departamento de História da 
Universidade de São Paulo 
(USP), apresentou interessan-
te análise, após explanar sobre 
a história desse belíssimo 
continente, tão importante ao 
equilíbrio mundial: “Meu sábio 
pai, já falecido, dizia: “No Bra-
sil, existe branco brasileiro e 
preto brasileiro”. Ou seja, aqui 
a gente não tem nem um bran-
co e nem um preto, porque se 
você colocar um preto brasi-
leiro do lado de um preto afri-
cano, você vai ver o quanto de 
miscigenação tem ali. Então, 
um branco brasileiro, ao co-
nhecer a história do continente 
africano, em vez de querer 
ocultar a sua herança africana, 
ele vai querer falar: “Opa! Eu 
também faço parte disso!” O 
que vejo na minha sala de aula 
é uma mudança cristalina no 
rosto do aluno entre o primeiro 
e o último dia de aula, porque 
a gente revela uma riqueza 
completamente desconhecida 
e, com isso, você abre a possi-
bilidade da autoestima”.

Eis que o Brasil é nação de 
etnias mescladas, para cuja 
sobrevivência convém seja ple-
namente reconhecida e vivida 
a sua brilhante mestiçagem. 
Justamente porque nela con-
siste a sua força.

O Brasil é uma
grei globalizante
Volvendo os olhos para o 

nosso país — conforme es-

crevi em Crônicas e Entre-
vistas (2000) —, repleto de 
descendentes de imigrantes 
e, também, de migrantes es-
perançosos de que finalmente 
sejam integrados no melhor do 
seu tecido social, confirma-se a 
evidência de que possui um dos 
mais extraordinários povos do 
orbe, e com características 
privilegiadas, em virtude de 
sua fantástica miscigenação. 
Ele é uma grei... globalizante...

Mistura de etnias
O jornalista, professor, 

historiador, ensaísta e enge-
nheiro fluminense Euclides da 
Cunha (1866-1909), notável 
mestiço brasileiro, foi grande 
entusiasta da Amazônia e do 
Nordeste de nosso território. 
Suas descrições daquela sofri-
da região o consagraram com 
o título de maior escritor do 
seu tempo e estão registradas 
em sua obra-prima Os sertões. 
Nela, narra os horrores da 
Guerra de Canudos e consegue, 
com isso, modificar a imagem 
que o sul do país fazia da região 
e do homem sertanejo. É dele 

a famosa frase: “O sertanejo é, 
antes de tudo, um forte”.

Sobre a miscigenação na 
Terra de Santa Cruz, ele anotou 
em 15 de agosto de 1897: “Ín-
doles diversas, homens nas-
cidos em climas distintos por 
muitos graus de latitude, con-
trastando nos hábitos e ten-
dências étnicas, variando nas 
aparências; frontes de todas as 
cores — do mestiço trigueiro ao 
caboclo acobreado e ao branco 
— aqui chegam e se unificam 
sob o influxo de uma aspiração 
única”.

Que descrição vibrante!
Para nós, da LBV e da Re-

ligião de Deus, do Cristo e do 
Espírito Santo, só existe uma 
raça, a Raça Universal dos 
Filhos de Deus, os Cidadãos 
do Espírito.

E achamos que a obrigação 
de gente civilizada é entender-
-se civilizadamente.

*José de Paiva Netto 
― Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com

O público feminino com-
põe a maioria dos brasileiros 
aptos a votar. Segundo da-
dos divulgados recentemen-
te pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), mais de 82 
milhões de mulheres devem 
comparecer às urnas no pró-
ximo dia 02 de outubro, o 
equivalente a 52,65% do total 
do eleitorado.

Esses números acompa-
nham as estatísticas popula-
cionais brasileiras. Conforme 
o primeiro teste nacional do 
Censo Demográfico 2022, 
divulgado em março deste 
ano pelo IBGE, as mulheres 
representam hoje 51,7% da 
nossa população.

Embora o número de mu-
lheres seja maior tanto na 
base de eleitores quanto na 
população, elas ainda não 
ocupam uma posição de pro-
tagonismo quando analisa-
mos seus direitos conquista-
dos e sua representatividade. 
Por isso é tão importante que 
todas tenham consciência de 
seu papel transformador na 
sociedade e façam suas vozes 
serem ouvidas.

Para que isso ocorra, é 
fundamental comparecer, de 
fato, às urnas e escolher seus 
candidatos a presidente, go-
vernador, senador, deputado 
federal e deputado estadual. 
Quando votamos em branco 
ou nulo, estamos delegando 
nosso poder de decisão a ter-
ceiros, que não sabem como 
pensamos, o que queremos e 
do que precisamos.

Também é fundamental 
conhecer os políticos em 
quem se pretende votar. Sa-
ber quem é a pessoa por trás 
da cédula. Seus feitos anterio-
res e suas propostas futuras. 
Há muitas pautas femininas 
a serem defendidas, como 
combate à violência domésti-
ca, ao feminicídio e à cultura 
do estupro. Alguns desses 
temas já são criminalizados. 
Mas, no âmbito legislativo, é 
possível avançar ainda mais, 
por meio de projetos de lei 
e de emendas, para oferecer 
maior proteção às vítimas, 
com aumento das punições, 
por exemplo.

À frente da Federação dos 
Comerciários do Estado de 
São Paulo (Fecomerciários), 
tenho apoiado a campanha 
mundial “16 Dias de Ativismo 
Contra a Violência de Gêne-
ro”, e ações internas, ao lado 
da Comissão Organizadora 
“Mulher Valorizada, Comer-

ciária Fortalecida”. Lutamos 
por bandeiras como a equi-
paração salarial de mulheres 
que atuam na mesma função 
e jornada dos homens, a 
instalação de novas creches 
às mães comerciárias, o fim 
do assédio moral e sexual no 
ambiente de trabalho, entre 
outras.

Como deputado federal, 
apresentei recentemente 
uma emenda à proposta da 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) para 2023, 
que prevê a ampliação de 
políticas afirmativas de apoio 
à prevenção e combate à 
violência contra a mulher e 
à garantia de direitos delas. 
Essa proposta foi votada e 
aprovada pelo Congresso Na-
cional em julho e segue, ago-
ra, para sanção presidencial.

É inadmissível que, em 
pleno século 21, crimes con-
tra essa população sigam em 
tendência de crescimento. 
Nos últimos meses, tive-
mos uma série de notícias 
chocantes nas mídias e nas 
redes sociais, como o da pro-
curadora-geral de Registro 
(SP), agredida covardemente 
a socos e pontapés por seu 
colega de trabalho, e o da 
paciente que foi estuprada 
pelo anestesista dentro da 
sala de parto, em São João 
do Meriti (RJ).

É claro que mudanças 
profundas na sociedade não 
acontecem da noite para o 
dia. Para que notícias como 
as citadas deixem de existir, 
dependemos da conscienti-
zação e do engajamento de 
todos os cidadãos – inclusive 
dos homens – em prol de 
uma sociedade mais justa e 
equânime. Porém, juntas, 
as mulheres já formam um 
grupo decisivo, capaz de dar 
um importante passo nesse 
sentido. Que seja o ano delas.

Luiz Carlos Motta é de-
putado federal e presidente 
licenciado da Fecomerciários

Luiz Carlos Motta

Paiva Netto

Os bens do “Vardo”
Ex-prefeito de Rio Preto por dois mandatos e candidato 

a deputado estadual nestas eleições, Valdomiro Lopes (PSB) 
declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter R$ 887,8 
mil em bens patrimoniais. O valor consta no registro de sua 
candidatura no site do TSE. Valdomiro afirma possuir uma 
casa avaliada em R$ 493,3 mil, ações aplicadas no valor de 
R$ 272 mil, veículo de R$ 59,3 mil, além de R$ 38,2 mil em 
depósitos bancários.

Vaz: o retorno
Sumido de eventos políticos desde a derrota em 2018, 

Vaz de Lima deu o ar da graça durante a visita do governador 
Rodrigo Garcia, ambos do PSDB, em Rio Preto na tarde desta 
sexta-feira, 12. Deputado estadual e federal, tendo sido inclu-
sive presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Vaz 
se recolheu depois de não ter obtido a reeleição há 4 anos. Ele 
não concorre a nenhum cargo nestas eleições. Em meio a uma 
roda de conversa, Vaz afirmou que o atual presidente Jair Bol-
sonaro tem crescido nas pesquisas e o vê com chances de levar 
a eleição. “Nada está decidido”, disse ele a um interlocutor.

Nem aí
O presidente Jair Bolsonaro (PL) desdenhou dos atos 

pela democracia que aconteceram nesta quinta-feira (11) na 
Faculdade do Largo São Francisco, São Paulo, e em 23 das 
27 capitais estaduais. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira 
(PP) disse que foi apenas um pequeno comício. Os organi-
zadores do ato sentiram falta de um detalhe: a bandeira do 
Brasil. Relevaram ao dizer que o símbolo foi “sequestrado” 
por Bolsonaro.
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Política Novidade
Medida provisória autoriza parceria 
entre estatal e setor privado para 
explorar minérios nucleares

Alckmin costureiro
Alckmin recebe missão de retomar di-
álogo com campanhas de Ciro Gomes 
e Simone Tebet

Desembargadores do Tri-
bunal de Justiça do estado de 
São Paulo (TJ) afirmaram du-
rante a apreciação e julgamen-
to de 5 ações diretas de incons-
titucionalidade (adins) que Rio 
Preto é uma das campeãs na 
aprovação de leis consideradas 
ilegais. A Procuradoria Geral 
do Município (PGM) informa 
que atualmente questiona a 
constitucionalidade e legalida-
de de 56 leis aprovadas pelos 
vereadores rio-pretenses. A 
diretoria jurídica da Câmara 
não informou em quantas 
ações ela atua. 

O presidente do TJ, desem-
bargador Ricardo Mair Anafe, 
chegou a dizer que os legisla-
dores de Rio Preto são “muito 
criativos” e chamou a atenção 
para a quantidade de ações 
que chegam à corte aprovadas 
pela Câmara. Na verdade, a ob-

Citada até por desembargadores, 
Rio Preto tem 56 Adins em julgamento

LEIS CONTESTADAS

servação do presidente do TJ 
acabou virando motivo de risos 
de outros desembargadores. 

A observação foi feita quan-
do o plenário do Tribunal dis-
cutia uma lei que propõe a uti-
lização de linguagem simples, 
para leigos, na administração 
municipal. A lei, no entanto, 
tem um erro formal. Pede lin-
guagem simples também no 
Tribunal de Contas do Municí-

pio. Anafe foi irônico ao dizer 
que em Rio Preto não existe 
Tribunal de Contas municipal. 
Anafe disse que os vereadores 
são “pródigos”. 

O desembargador-rela-
tor, José Jacob Valente, em 
uma ação proposta pela PGM 
contra uma lei de autoria do 
vereador Odélio Chaves (PP), 
após a observação do presiden-
te, pediu vista (adiamento) e 

riu. As outras 4 leis analisadas 
e julgadas foram declaradas 
inconstitucionais. 

As ações são propostas após 
a rejeição de vetos do prefeito 
Edinho Araújo (MDB). As leis 
foram aprovadas pelos vere-
adores, vetadas pelo prefeito 
e os vetos foram derrubados. 
Nesse caso, o presidente do 
legislativo, Pedro Roberto tem 
que promulgar e elas entram 

Tribunal de Justiça diz 
que Rio Preto é uma das 
campeãs em ações de 
inconstitucionalidade 
na Corte

Tribunal de Justiça diz que Rio Preto é uma das campeãs em ações de inconstitucionalidade na Corte

O governador e candidato 
a reeleição Rodrigo Garcia 
(PSDB) afirmou estar confian-
te de que estará no segundo 
turno das eleições deste ano. 
Garcia visitou Rio Preto nesta 
sexta-feira, 12, onde fiscalizou 
as obras do Núcleo de Perí-
cias Médico Legais, ainda em 
fase inicial e que tem recurso 
estadual. O prédio fica no Con-
junto Habitacional do Cristo 
Rei. Ainda na cidade ele foi 
até as obras de duplicação da 
SJR-350, estrada vicinal “João 
Parise” que está sendo dupli-

cada pelo programa estadual 
“Melhor Caminho”. 

Sobre as eleições, Rodrigo 
comemorou recente pesquisa 
de intenção de votos que o 
coloca empatado com o candi-
dato Tarcísio Freitas (Republi-
canos) apoiado pelo atual pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL). 
Ambos aparecem com 14%, 
e segundo a pesquisa, Garcia 
levaria a melhor em eventual 
segundo turno com Tarcísio 
por 29% a 26%. 

“A campanha começa dia 
16 de agosto, a partir daí que a 
sociedade vai conhecer os can-
didatos, as histórias de cada 
um e as propostas. Estou muito 
confiante e vamos trabalhar 
muito para estar no segundo 
turno”, disse o governador. 

Garcia criticou a polariza-

EM VISITA A RIO PRETO

Rodrigo critica polarização e afirma 
que vai estar no segundo turno

ção política em torno das figu-
ras do presidente Bolsonaro e 
do ex-presidente Lula (PT). Ele 
acredita que a campanha nem 
bem começou e os ataques já 
começar a surgir. “Qualquer 
ataque pessoal não é o que a 
população quer ver. Quer ver 
debate de ideias, propostas de 
cada um. Infelizmente a gente 
vive uma guerra política de 
polarização que não discute o 
que a população quer ouvir”, 
declarou. 

O governador adiantou que 
em breve deverá sair do papel 
o chamado Palácio da Polícia 
Judiciária, um prédio onde 
funcionava o antigo Ciretran 
de Rio Preto, ao lado do antigo 
estádio do América. “Vai sair 
do papel. Já estou conversan-
do com a Polícia Civil de Rio 
Preto. Nós teremos a Polícia 

Judiciária, o Palácio da Polícia 
Judiciária concentrando todos 
os distritos. Estamos na fase 
de projeto para ficar pronto e 
contratar a obra”, disse. 

Saidinha temporária 
Rodrigo Garcia voltou a 

defender o fim das saidinhas 
temporárias de presos. Nesta 
semana a equipe do governa-
dor anunciou que ele vai lide-
rar um movimento em todo o 
país para pressionar o Senado 
a aprovar projeto que acaba 
com as saídas de detentos – ao 
todo são cinco por ano. 

“O Senado tem agora a 
palavra final. Acredito que 
o Senado vai entender que a 
saidinha que foi criada para 
ressocializar os apenados não 
alcançou o seu objetivo. Por-
tanto temos que acabar com a 

ECONOMIA

A taxa de desemprego caiu 
em 22 das 27 unidades da 
federação no 2º trimestre, na 
comparação com os 3 primei-
ros meses do ano. Os dados 
são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) 
Trimestral, divulgada nesta 
sexta-feira (12) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). 

O maior recuo no trimestre 
foi registrado no estado de To-
cantins, com menos 3,8 pontos 
percentuais. Pernambuco caiu 
3,5 pontos percentual e Alago-
as, Pará, Piauí e Acre também 
se destacaram, todos com 
quedas de cerca de 3 pontos. 
Apesar das quedas, o Nordeste 
permanece com a maior taxa 

saidinha”, disse. 

Varíola 
O governador comentou 

sobre o crescimento dos casos 
de pessoas contaminadas pela 
varíola dos macacos. O Estado 
de São Paulo lidera o número 
de contaminados. Somente em 
Rio Preto foram confirmados 
novos quatro casos da doença. 

Para Rodrigo a situação 
não fugiu do controle, mesmo 
com o crescimento dos últimos 
dias. “Desde que soubemos 
dessa nova varíola convidei 
nosso secretário de Saúde 
para cuidar disso. São Paulo 
foi o primeiro Estado a criar 
uma rede própria para cuidar 
desses casos. Não há caso para 
pânico, não temos nenhum 
tipo de surto que saia do con-
trole da vigilância sanitária”.

de desocupação entre as regi-
ões, de 12,7%. 

Por estado, o maior ín-
dice de desemprego é o da 
Bahia (15,5%), seguido de 
Pernambuco (13,6%) e Ser-
gipe (12,7%). Os menores 
índices estão em Santa Cata-
rina (3,9%), no Mato Grosso 
(4,4%) e no Mato Grosso do 
Sul (5,2%). Registraram es-
tabilidade na taxa o Distrito 
Federal, Amapá, Ceará, Mato 
Grosso e Rondônia. 

A taxa de desocupação no 
segundo trimestre de 2022 
ficou em 9,3%. No trimestre 
anterior, o índice nacional 
estava em 11,1% e no mesmo 
trimestre do ano passado o 
desemprego era de 14,2%. 

Informalidade 
A taxa de informalidade 

ficou em 40% da população 
ocupada, com 39,3 milhões de 
pessoas. Houve aumento em 
números absolutos na compa-
ração trimestral (38,2 milhões) 
e na anual (35,7 milhões), mas 
estabilidade na análise per-
centual, devido à expansão da 
população ocupada. 

Os trabalhadores por conta 
própria são 26,2% da popula-
ção ocupada do país e a taxa 
composta de subutilização da 
força de trabalho foi de 21,2%.

Desemprego recua em 22 
unidades da Federação

Rodrigo comemorou 
recente pesquisa de 
intenção de votos 
que o coloca empa-
tado com o candida-
to Tarcísio Freitas, 
dos Republicanos Garcia visitou Rio Preto nesta sexta-feira, 12, e percorreu algumas obras

Desemprego recua em 22 unidades da Federação
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Raphael FERRARI 

Agência BRASIL

em vigor. 

Nota
Em nota, Pedro Roberto 

diz que “a Câmara Municipal 
de Rio Preto não interfere na 
iniciativa de vereadores de 
apresentar projetos de lei. 
Cada parlamentar é livre e tem 
a prerrogativa para propor as 
demandas que julgarem per-
tinentes para a comunidade.”

Reforma da 
UBS tem 
licitação 
aberta

A Prefeitura de Rio 
Preto disparou nesta sex-
ta-feira, 12, processo li-
citatório para contração 
de empresa responsável 
pela reforma da UBS do 
Jaguaré, na avenida Da-
nilo Galeazzi. O valor 
estimado pelo governo é 
R$ 148,2 mil e prazo de 
execução do serviço de 
60 dias. 

Consta no edital que a 
empresa vencedora deve-
rá fornecer “mão de obra 
com fornecimento de ma-
teriais e equipamentos”. 
A UBS Jaguaré mudou de 
prédio e os atendimentos 
agora são feitos em uma 
nova unidade batizada 
de UBS João Paulo II/
Jaguaré, 

A UBS atende uma 
média de 2 mil pacientes 
por dia e a UBS Solidarie-
dade uma média de 1.250 
pacientes por dia. 

A abertura das pro-
postas financeiras das 
empresas está marcada 
para dia 31 de agosto. 

Raphael FERRARI

Os trabalhadores 
por conta própria 
são 26,2% da popu-
lação ocupada do 
país e a taxa com-
posta de subutiliza-
ção foi de 21,2%.

Divulgação

Raphael Ferrari

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Polícia Federal
Esquema de lavagem de dinheiro 
decorrente do tráfico de drogasno 
estado do Ceará, é o alvo da Operação

5 presos
Em São paulo,  quadrilha atraía vítimas 
por meio de aplicativo de encontros e 
fazia jovens reféns.

Na manhã desta sexta-fei-
ra, 12, por volta das 6h40, a 
PRF recuperou um automóvel 
VW/ VOYAGE, furtado em 
Jandira-SP. O veículo teve 
seus sinais de identificação, 
como placas, vidros e chassi, 
adulterados com os dados de 
outro carro com as mesmas 
características. 

De acordo com a PRF, de 
janeiro a julho deste ano, fo-
ram recuperados 22 veículos 
na BR 153, na região de Rio 
Preto, sendo que 10 eram ve-
ículos “dublês”. 

No momento da aborda-
gem o veículo era conduzido 
por uma mulher. Ela mostrou-
-se aborrecida com a fiscali-
zação. Disse ser empregada 
doméstica e que o carro havia 
sido comprado pelo seu mari-
do na “pedra” (região conhe-
cida como área de comércio 
de veículos irregulares) pela 
metade do preço do valor de 
mercado. 

Apesar da adulteração dos 
sinais identificadores, os po-
liciais conseguiram descobrir 
o chassi original do carro, de 
modo que constataram que o 
veículo foi furtado em junho 
deste ano.  A mulher foi ouvida 
e liberada e o veículo apreen-
dido.  Esta prática criminosa 
faz com que o veículo furtado 
seja um “clone”, ou “dublê”, 
de um veículo sem queixa 
criminal, fazendo com que as 
multas aplicadas ao veículo 
furtado sejam direcionadas ao 
cadastro do veículo clonado, 
gerando transtorno e abor-
recimentos ao proprietário. 
Colaborou - Sarah BELLI-
NE.

45% dos carros recuperados pela PRF 
na BR-153 em Rio Preto são “dublês”

JANEIRO A JULHO
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Perdeu ônibus 
e apanhou 
de garotas 
de programa

Um morador de Bál-
samo, de 55 anos, perdeu 
o último ônibus para sua 
cidade e acabou sendo 
espancado, na frente da 
rodoviária de Rio Preto, 
por garotas de programa 
e moradores de rua, na 
madrugada desta sexta-
-feira, 12. Além disso, ele 
teve o celular roubado. 

Vigilantes do termi-
nal acionaram a Guarda 
Civil Municipal (GCM) 
e a vítima foi socorrida 
pelo Samu, com ferimen-
tos aparentemente leves, 
para a UPA Tangará. 

Segundo o boletim 
de ocorrência, por volta 
das 3h45, o pedestre es-
tava do lado de fora da 
rodoviária aguardando 
amanhecer quando duas 
mulheres se aproxima-
ram e ofereceram um 
programa sexual. 

Após negar, falando 
que não tinha dinheiro, 
elas teriam afirmado que 
o homem tinha combina-
do o encontro e teria que 
pagar. 

Em seguida, passaram 
a agredí-lo. Moradores 
de rua que estavam nas 
imediações apareceram 
e também bateram na 
vítima. 

Para a GCM, o homem 
afirmou que não sabe 
quem pegou seu telefone, 
se foram as mulheres ou 
algum morador de rua. 

A Polícia Civil segue 
investigando o caso como 
roubo.

VEÍCULOS 

22
CARROS RECUPERADOS 
na BR 153 na região este 
ano dez eram dublês, 
segundo a Polícia Fede-
ral Rodoviária

PRF apreendeu mais um carro dublê na BR-153 durante fiscalização; crime tem sido comum na região

BANDIDOS DE MOTO

Universitária tem 
bolsa roubada

Uma universitária rio-pre-
tense, de 30 anos, foi assalta-
da por dois motociclistas, às 
19h40 desta quinta-feira, 11, 
quando chegava na faculdade. 

Na delegacia de plantão, ela 
contou que estacionou o carro 
e caminhava para a instituição 
de ensino superior quando no 
cruzamento da avenida For-
tunato Ernesto Vetorazzo e 
rua Visconde de Ouro Preto os 
bandidos passaram em uma 
motocicleta e pouco depois 
retornaram pela mesma via em 

sua direção. 
Estranhando a situação ela 

tentou voltar para o veículo, 
mas foi abordada pelos mar-
ginais e obrigada a entregar a 
bolsa, contendo dois cartões 
bancários, celular, chaves, pen 
drive e três carteirinhas, sendo 
uma de vacinação, outra de 
convênio médico e a última de 
estudante. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima não conseguiu 
anotar a placa da moto que 
estava com faróis apagados.

Assaltante rouba motorista
Um motorista de ônibus, de 

46 anos, foi assaltado às 22h10 
desta quinta-feira, 11, quando 
fazia o trajeto Vila Toninho/
Egas Moniz. 

Subiu
Na Central de Flagrantes 

de Rio Preto ele disse para os 
policiais que trafegava pela rua 
João Urias Gomes quando um 
casal sinalizou parada, mas 

apenas o homem subiu no 
coletivo. 

Faca
Assim que as portas do 

ônibus fecharam o marginal 
exibiu uma faca e anunciou o 
assalto. A vítima entregou R$ 
60 que estavam no seu bolso e 
R$ 20 do caixa. 

O criminoso exigiu o celu-
lar do motorista, que falou que 

não portava o aparelho, e em 
seguida fugiu a pé. 

Reconhecido
Um passageiro reconhe-

ceu o assaltante como sendo 
morador no bairro e passou a 
qualificação e endereço para a 
vítima, que repassou a infor-
mação para a Polícia Civil. O 
roubo segue sendo investigado 
pelo 7º DP.

ÔNIBUS

EM AVENIDA

Motorista bêbado e sem CNH bate em poste 
Policiais militares atende-

ram um acidente de trânsito, 
à 0h10 desta sexta-feira, 12, na 
avenida Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, na frente de um 
condomínio de alto padrão, 
onde o motorista, de 28 anos, 
bateu em um poste de ilumina-
ção existente no local. 

Para a guarnição, o condu-
tor, que dirigia um VW Polo, 
com placas de Catanduva, 
informou que durante o traje-
to discutiu com a namorada, 
de 18 anos, e que ela puxou 
o volante, fazendo com que 
perdesse o controle do carro. 

Enquanto contava sua ver-
são sobre a batida, os pms 

perceberam que o motorista 
aparentava estar alcoolizado, 
apresentando fala pastosa 

Jovem preso com maconha
VOTUPORANGA

Um jovem de 22 anos foi 
preso pela DISE de Votupo-
ranga, na manhã desta sexta-
-feira,12, por tráfico de drogas. 
De acordo com os policiais, o 
jovem já estava sendo investi-
gado, ele foi abordado quando 

entrava em sua casa. Em 
revista no imóvel, os policiais 
encontraram duas malas com 
11 tijolos de maconha e um 
tablete menor, ao todo foram 
apreendidos quase 12 quilos 
do entorpecente. 

Essa droga resultaria em 
3.850 porções para serem 
vendidas a usuários. Ele foi 
preso em flagrante e perma-
nece à disposição da Justiça. 
Colaborou - Sarah BELLI-
NE.

e desconexa, andar camba-
leante, odor etílico e olhos 
vermelhos. 

O teste do etilômetro deu 
positivo e o acusado foi levado 
para a Central de Flagrantes, 
onde concordou em fazer exa-
me de sangue para dosagem 
alcoólica. Na delegacia, ficou 
constatado que o jovem não 
tinha CNH. 

Após ser indiciado por em-
briaguez ao volante e dirigir 
sem permissão ou habilitação, 
ele foi liberado. O automóvel 
foi entregue para um familiar 
do autuado. 

A passageira foi socorrida 
pela Unidade de Resgate, com 
ferimentos aparentemente 
leves, para a emergência da 
Unimed.

Um caminhoneiro de 28 
anos foi preso após ser pego 
em flagrante com com 100 
mil maços de cigarros contra-
bandeados na Rodovia Assis 
Chateaubriand, em Penápolis, 
na manhã desta sexta-feira,12. 

Os policiais realizaram pa-
trulhamento de rotina, quan-

CONTRABANDO

Preso com 100 mil 
maços de cigarros

do decidiram abordar o veí-
culo. Ao realizaram inspeção 
na carroceria do caminhão, 
após o motorista apresentar 
certo nervosismo, foram en-
contrados os 100 mil maços 
de cigarros contrabandeados. 

O jovem foi preso por con-
trabando.

Divulgação

Divulgação

Arquivo Dhoje

D
ivulgação
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A Secretaria da Saúde infor-
mou nesta sexta-feira (12) 
que Rio Preto tem 7 casos de 
Monkeypox em residentes 
locais. Foram confirmados 4 
novos casos. A confirmação 
dos casos é conhecida pelo 
sistema de saúde desde quin-
ta-feira (11), após os resulta-
dos dos exames. Os primeiros 
três casos foram detectados 
no começo de agosto. 
Os novos casos também são 
em pessoas do sexo masculi-
no. Um tem 37 anos e apre-
sentou os primeiros sintomas 
dia 2 de agosto. O segundo, 
com 34 anos, teve as primei-
ras manifestações dia 27 de 
julho. Os outros dois têm 32 
e 31 anos e a doença começou 
a se manifestar, respectiva-
mente, nos dias 2 e 3 deste 
mês. 
Todos os casos são monitora-
dos pela Secretaria. Um dos 
3 primeiros casos já recebeu 
alta médica, após exames. Os 
outros dois ainda permane-
cem em isolamento. Agora, 
são seis que fazem a quaren-
tena, que pode durar 21 dias. 
Não há terapia especifica para 
a doença. Médicos tratam 
apenas dos sintomas quando 
eles surgem. Podem ser do-
res, infecções e febre. 
Os primeiros sinais da doença 
são o aparecimento de pústu-
las parecidas com a varicela. 
A Monkeypox também pode 
ser transmitida por um se-
gundo vírus, mas agressivo. 
O vírus que circula fora da 
África, incluindo no Brasil, é 
o mais brando. Um dos prin-
cipais atores para que a doen-
ça não evolua para um quadro 
mais grave é a higiene. 
Manter as feridas limpas e 
lavadas para não infectar su-
perfícies e contaminar outras 
pessoas que convivem no 
mesmo ambiente. Em caso do 
aparecimento dos sintomas, 
não compartilhar objetos 
pessoais, toalhas e roupa de 
cama. Em caso de suspeita, o 
primeiro passo é procurar um 
serviço de emergência. 
Os casos que evoluem, pre-
cisam ser tratados em UTIs. 
A doença não é transmitida 
pelo ar, como a Covid. Apenas 
pelo contato físico ou relações 
sexuais. A Secretaria de Saú-
de se mantém atenta e com 
estrutura hospitalar no caso 
de o vírus provocar um surto 
da doença. Ela deixa de ser 
transmissível após as pústu-
las secarem e desaparecer. A 
pele pode manter cicatrizes 
após a alta médica.

Saúde anuncia mais 4 casos 
em moradores de Rio Preto

VARÍOLA DO MACACO

No total, sete pessoas 
pegaram a doença; um 
já recebeu alta medica; 
Sáude tem dosi em mo-
nitoramento

Saúde confirma mais 4 casos de Monkeypox em moradores de Rio Preto

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Agência Brasil

DIÁRIO OFICIAL

TJ mantém condenação de enfermeira, 
mas reduz a indenização pela metade

A 2ª Câmara de Direito 
Público do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (TJ), 
embora tenha mantido a con-
denação da enfermeira Valéria 
Mazanatti Motta, de Mirassol, 
por ter burlado intencional-
mente o Plano Nacional de 
Vacinação do Ministério da 
Saúde e tomado uma terceira 
dose da vacina contra a Covid 
quando a prescrição eram 2 
doses, diminuiu de R$ 10 mil 
para R$ 5 mil o pagamento 
por danos morais e materiais 
a que foi condenada a pagar. 
O acórdão é de 11 de agosto. A 
relatora do caso foi a desem-
bargadora Maria Fernanda de 
Toledo Rodovalho. 

Na apelação, Valéria alegou 
que a Justiça Estadual não 
tem competência para decidir 
sobre vacinação e sim a Justiça 
Federal e que a terceira dose 
foi autorizada para toda a 
população, relacionou comor-
bidades e negou que tenha tido 

dolo. Desejou apenas evitar se 
contaminar e levar a doença 
para dentro de sua casa, preju-
dicando familiares. Na defesa, 
destaca ainda que danos mo-
rais e materiais se confundem 
e que a condenação pelos dois 
delitos a pune duas vezes pelo 
mesmo motivo. 

A desembargadora não 
acolheu a argumentação e 
manteve a condenação. A sen-
tença diz que ela é enfermeira, 
tinha conhecimento do plano 
de vacinação que vigorava à 
época, que o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) reconheceu 
a competência de estados e 
municípios como respon-

Procon faz 
orientações 
para compras 
do Dia dos Pais

O Dia dos Pais é uma 
das datas mais impor-
tantes do comércio e, 
por isso, o Procon de Rio 
Preto faz alertas e orien-
tações para quem ainda 
vai às compras ou mesmo 
para quem espera uma 
encomenda chegar. 

Um dos pontos mais 
importantes a serem ob-
servados nas compras 
presenciais é a política 
de trocas da loja. “Sabe 
aquela troca por tama-
nho, cor e modelo, que 
a gente tá acostumado? 
Ela não é obrigatória pelo 
Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC)”, afirma o 
diretor do Procon, Jean 
Dornelas. 

Mesmo sem a obriga-
toriedade, muitos comer-
ciantes realizam esse tipo 
de troca como cortesia. 
Por isso, é importan-
te que o consumidor se 
resguarde. “No ato da 
compra, observe se as 
condições e prazos para 
troca estão visíveis e foto-
grafe esse aviso. Caso não 
esteja, peça para que o 
funcionário da loja anote 
as condições no verso da 
nota fiscal”, completa. 

Solicitar a nota fiscal, 
inclusive, é essencial, 
pois é ela quem compro-
va a relação comercial 
com um estabelecimento. 
“Em caso de defeito de 
fabricação, o prazo para 
troca é de 30 dias para 
bens não duráveis, como 
itens de vestuário, e de 90 
dias para bens duráveis, 
como eletroeletrônicos. 
Essa está especificada no 
CDC e deve ser feita”, diz 
Dornelas. 

Em relação aos produ-
tos eletrônicos, o diretor 
do Procon dá mais uma 
dica: “Peça para testar o 
equipamento, confira se 
está funcionando tudo 
certinho, pois, dentro 
desse prazo de 90 dias, a 
loja tem o direito de ten-
tar o conserto primeiro, e 
aí o consumidor precisa 
esperar.” 

Remotas 
As compras feitas fora 

do estabelecimento por 
meios como internet ou 
telefone têm regras es-
pecíficas. A principal sete 
dias para cancelar.

Da REPORTAGEM

Raphael Ferrari

Da REPORTAGEM

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) publicou decreto nesta 
sexta-feira, 12, no Diário Oficial 
do Município, nomeando os 
novos membros que passam a 
compor as Juntas Administra-
tivas de Recursos de Infrações 
(JARIs). 

O órgão é composto por re-
presentantes do Poder Público, 
entidade da sociedade ligada à 
área de trânsito e pessoa com 

TRÃNSITO

Edinho nomeia membros para analisar recursos contra multas
conhecimento na área de trân-
sito, conforme estabelece os ter-
mos da Resolução do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran) 
número 357 de 2010. Os mem-
bros se reúnem para analisar 
os pedidos de motoristas para 
o cancelamento de multas por 
infrações no trânsito, podendo 
ou não dar o deferimento. 

Foram nomeados pelo pre-
feito Edinho a segunda Junta 
da Jari como presidente o se-
cretário de Obras Israel Cestari 

Junior, membro Tarso Baglioni 
de Jesus (Representante com co-
nhecimento na área de trânsito) 
e Jepson de Caires (Represen-
tante de entidade representativa 
da sociedade ligada à área de 
trânsito) 

A segunda Junta tem como 
presidente Igor Carlos Gonçal-
ves (Representante com conhe-
cimento na área de trânsito, 
membro: Leslie de Góes Candido 
(Representante de entidade re-
presentativa da sociedade ligada 

à área de trânsito e Wanderley 
Aparecido de Souza (Represen-
tante servidor do órgão ou en-
tidade que impôs a penalidade. 

Coordenador
Israel Cestari ainda foi de-

signado como Coordenador das 
Jaris. Os nomeados ficam nas 
funções  por um ano, a contar 
do dia 1º de agosto de 2022, pelo 
prazo de 12 (doze) meses. Para 
desempenhar as funções cada 
membro é remunerado.

sáveis pela vacinação tanto 
quanto o governo federal. 
Para a desembargadora, ela to-
mou as duas doses em Mirassol 
e, para não ser identificada, se 
dirigiu a Rio Preto e tomou a 
terceira dose quando muitos 
ainda não tinham sido convo-
cados para tomar a primeira 
dose, com omissão intencional 
e com dolo. A enfermeira tam-
bém não conseguiu provar as 
comorbidades que alega ter. 
Para a desembargadora, houve 
má-fé e que, no caso, ficaram 
caracterizados os danosorais e 
materiais. 

Ainda assim, a desembar-
gadora acatou parte da so-

licitação, que é a alegação 
da desproporcionalidade da 
indenização a ser paga. Ela 
relata que “a quantia fixada 
deva desestimular à reitera-
ção da conduta indevida, deve 
atender à proporcionalidade e 
razoabilidade”. Por isso, redu-
ziu a condenação anterior, que 
mandava pagar R$ 10 mil, para 
R$ 5 mil. Votaram acatando 
o voto da relatora os desem-
bargadores Cláudio Augusto 
Pedrassi e Vera Angrisani. Mas 
não deixou de registrar que 
ela agiu com desprezo para o 
restante da comunidade, que 
vivia o mesmo drama e espe-
rou a vez para se imunizar. 

TJ mantém condenação mas reduz multa aplicada a enfermeira que furou fila da vacina

A decisão reduz de 
R$ 10 mil para R$ 
5 mil o pagamento 
por danos morais e 
materiais a que foi 
condenada a enfer-
meira pelo TJ

Divulgação SMCS

Divulgação SMCS

Marcos Morelli
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Libertadores
Com um gol nos minutos finais, o 
Athletico-PR venceu o Estudiantes por 
1 a 0 e vai encarar o Palmeiras 

Sul-Americana
O Internacional ficou no 0 a 0 com o 
Melgar (Peru) e foi superado por 3 a 1 
nos pênaltis. Com isso, eliminado

Mirassol encerra primeira fase 
da Serie C contra o Manaus

FUTEBOL

Neste sábado, dia 13, a 
animação ficará por conta da 
dupla formada pelos irmãos 
César Menotti e Fabiano, que 
promete encerrar a 12ª edição 
em grande estilo. 

Outra grande atração da 
festa será a Copa Wrangler 
Ekip Rozeta de montarias em 
touros e cavalos (Cutiano), e a 
Prova dos Três Tambores e um 
Desafio do Bem, em prol à San-
ta Casa de Monte Aprazível. 

O evento conta com três 
ambientes: arquibancadas, 

MONTE APRAZIÍVEL

Rodeio acaba hoje com 
César Menotti e Fabiano

camarotes numerados e ca-
marote all inclusive. Para ter 
acesso às arquibancadas não 
é preciso ter ingresso. A en-
trada é gratuita, graças a uma 
parceria do Clube dos 22 com a 
Prefeitura de Monte Aprazível. 

Já os camarotes podem 
ser adquiridos a partir de R$ 
110 na Loja do Fadula (Mon-
te Aprazível), na Campolina 
(Rio Preto), no Rodeio Cou-
ntry (Mirassol) ou na Donna 
Bijou (Tanabi). Há também 
a opção de compra on-line, 
pelo site da JV Ingressos. 
(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

A primeira fase da Série 
C do Campeonato Brasileiro 
chega ao fim neste sábado com 
todos os jogos sendo realizados 
às 17h. O líder Mirassol tenta 
concretizar o primeiro lugar 
enfrentando o Manaus fora de 
casa. Se vencer, o Leão garante 
a liderança geral sem depender 
de outros resultados. Já se per-
der ou empatar, terá que torcer 

A formação dos grupos 
na segunda fase vai de-
pender da posição em 
que cada equipe 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

DIA 18

Cavalgada de quatro dias entre 
Nova Granada e Barretos retorna

Cavalgada que dura qua-
tro dias de Nova Granada a 
Barretos volta a ser realizada 
A tradicional cavalgada de Nova 
Granada, que sai do Recinto 
Clube dos 40 e percorre até 
Barretos, que iniciou em 2009, 
acontece nesta quinta-feira 
cedo, dia 18, após dois anos sem 
ser realizada. Nesta edição irá 
reunir aproximadamente 120 
cavaleiros, onde juntos, duran-
te quatro dias, irão percorrem 
um longo trajeto até o Parque 
do Peão Os independentes, em 
Barretos.

 Os cavaleiros terão todo 

o apoio de amigos, que com 
caminhão e camionetes leva-
rão mantimentos necessários 
para todo o trajeto. Antes da 
partida, os cavaleiros passam 
pela igreja matriz de Nova 
Granada, onde recebem uma 
benção do padre Pedro Silva. 
Realizado pela Comitiva Paixão 
Caipira, tem Fabiano Fructuoso 
como idealizador, as 11ª edi-
ções da cavalgada tem o intuito 
de reunir amigos e familiares 
apreciadores deste tradicional 
evento caipira, contando com 
família de três gerações. 

Na quarta-feira véspera da 
cavalgada, é realizada, também 
no Recinto de Nova Granada, 
uma noite de queima do alho, 

com porco no rolete, carneiro 
no buraco, costela de chão, arroz 
carreteiro, entre outros pratos 
típicos, onde reúne e dá o start 
para este grande evento. O jan-
tar, apenas para os participantes 
e familiares, é animado pela 
dupla Eber e Cristiano, que há 
anos participam da cavalgada. 

“Pra maioria das pessoas, 
que fazem parte da tradicional 
cavalgada, é o evento mais es-
perado do ano, onde reunimos 
amigos e toda nossa família. E 
após dois anos, estávamos sen-
tindo falta desta comemoração” 
afirma Wissan Mussi, presiden-
te do Clube dos 40.

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

O Mirassol trouxe vários reforços para a segunda fase e alguns já estrearam contra o Vitória.

O Mirassol trouxe 
vários reforços para 
a segunda fase e 
alguns já estrearam; 
técnico Ricardo Ca-
talá falou do traba-
lho para entrosar

Calvagada volta acontecer após dois  de suspenção por causa da pandemia

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Leo Roveroni

por tropeços do Paysandu. 
O Mirassol trouxe vários 

reforços para a segunda fase 
e alguns já estrearam contra o 
Vitória. O técnico Ricardo Ca-
talá falou para o trabalho para 
entrosar esses atletas com os 

demais jogadores do elenco. 
“É sempre difícil você con-

seguir colocar todo mundo 
na mesma página, principal-
mente na altura que nós es-
tamos do campeonato. O que 
a gente está tentando fazer, 
obviamente, é vídeoaula e no 
campo poder ajustar algumas 
coisas com informações que 

podem fazer a diferença para 
que esses jogadores se adap-
tem o mais rápido possível”, 
comentou Catalá. 

Além do Mirassol, já estão 
classificados para a segunda 
fase: Paysandu, ABC, Figuei-
rense, Volta Redonda e Bota-
fogo de Ribeirão Preto. Dis-
putam as duas últimas vagas: 

Botafogo da Paraíba, Remo, 
Aparecidense, Vitória e Ypi-
ranga. Campinense e Ferrovi-
ário já estão rebaixados para 
Série D, enquanto Brasil de 
Pelotas, Atlético-CE, Floresta, 
Confiança e Altos brigam para 
fugir das duas últimas vagas. 

A formação dos grupos na 
segunda fase vai depender da 

posição em que cada equipe 
se classificar. As oito equipes 
serão divididas em dois grupos 
de quatro para se enfrentarem 
em turno e returno. 

Os dois primeiros de cada 
chave garantem o acesso para 
Série B. 

Já a final é disputada entre 
os líderes de cada grupo.

Exposição 
apresenta 
itens do 
motocross

No Brasil não se pode 
falar em motocross e es-
portes radicais sem que 
não seja citado o nome de 
Gene Fireball. Uma ver-
dadeira lenda de várias 
modalidades o norte-a-
mericano detém recordes 
e títulos, tanto no país, 
como fora dele. 

Onde
E é isso que o Praça 

Shopping está mostrando 
sobre o astro multipiloto, 
em uma exposição espe-
cial, que++ vai até o dia 
13, este sábado. 

Itens
A exposição conta com 

troféus, roupas, capa-
cetes além de um kart e 
uma moto que o mesmo 
utiliza em suas famosas 
apresentações. 

(Colaborou Luiz 
Felipe Possani)

Da REPORTAGEM

Médico faz 
tênis para 
aliviar tensão 
e une filhos

Com a pandemia da 
Covid-19 em alta e traba-
lhando na linha de frente 
no combate ao vírus, o 
pneumologista rio-pre-
tense, Leandro César Sal-
viano, de 42 anos, estava 
no seu limite. Trabalhan-
do muitas horas por dia, 
estressado, e ao mesmo 
tempo longe dos filhos, 
Guilherme, de 10 anos, e 
Helena, de 7 anos. 

Foi aí que resolveu por 
em prática um sonho an-
tigo. Fazer uma aula ex-
perimental de tênis e não 
é que ele se apaixonou 
pelo esporte e seus filhos, 
incentivados pelo pai 
também resolveram pra-
ticar. Virou uma rotina 
para os três, que todas as 
semanas vão pelo menos 
duas vezes ao Automóvel 
Clube, onde fazem aulas 
na Escola Guga. 

“Atividade física sem-
pre esteve bem próxima 
da gente. Desde peque-
nininhos, eu os colocava 
na garupa da bicicleta, 
andávamos de patins, jo-
gávamos basquete, fute-
bol. Era uma rotina boa, 
mas ai veio a pandemia. 
O tênis era um sonho an-
tigo. Nunca tinha jogado 
e sempre esperava um dia 
para fazer.”

Da REDAÇÃO

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação



  | A7DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, sábado, 13  de agosto de 2022 PUBLICIDADE LEGAL

Editais

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
Rua Silva Jardim, 2740 – Fone/Fax (17) 222-1477 - 222-1863.  

CEP 15010-060 – São José do Rio Preto – São Paulo 
Bel. Cristiano Viana Silveira Santos 

OFICIAL 
 
 

1ª publicação 
 

Edital para notificação de ANDERSON FERREIRA DA SILVA, CPF.212.727.988-36, 
proprietário imóvel matriculado neste Serviço Registral, sob nº 73.759. 

 
CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS, Oficial do 2º Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, no uso de suas atribuições e nos termos do § 2º, do inciso II, do art. 
213, da Lei nº 6.015/73, etc. 

FAZ SABER a ANDERSON FERREIRA DA SILVA, eventuais sucessores e a quem 
mais possa interessar que foi prenotado sob n° 345.900, o requerimento firmado por 
TARRAF CONSTRUTORA LIMITADA, para a retificação administrativa de área do 
imóvel matriculado sob nº 102.282, uma área de terras com 24.884,90 metros quadrados, 
situada em parte da Fazenda Rio Preto, no distrito de Engenheiro Schimidt, deste município. 
Tendo em vista que ANDERSON FERREIRA DA SILVA, figura como proprietário do 
imóvel da matrícula 73.759, confrontante do bem a ser retificado. Por esse motivo, fica 
ANDERSON FERREIRA DA SILVA eventuais sucessores e/ou demais interessados, 
NOTIFICADOS para que, em querendo, tomem conhecimento neste 2º Oficial de 
Registro de Imóveis, situado na Rua Silva Jardim, n° 2.740, Centro (com atendimento das 
9:00 às 16:00 horas, de segunda até sexta-feira), da pretendida retificação de área e, caso 
não concordarem com os referidos termos, apresentar por escrito, neste Serviço 
Registral, impugnação fundamentada, no prazo improrrogável de quinze dias, 
contados a partir da data desta publicação. 

Ficam presumidas as anuências, na hipótese da não apresentação de impugnação no 
prazo mencionado, findo o qual, este Oficial averbará a retificação requerida (art. 213, 
inciso II, §§ 4º e 5º, da Lei n° 6.015/73). 

E, para que chegue ao conhecimento de ANDERSON FERREIRA DA SILVA e também 
para que, no futuro ninguém possa alegar ignorância, é expedido este edital, publicado na 
forma da lei. 

 
Bel. CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 

Oficial Registrador 

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
Rua Silva Jardim, 2740 – Fone/Fax (17) 222-1477 - 222-1863.  

CEP 15010-060 – São José do Rio Preto – São Paulo 
Bel. Cristiano Viana Silveira Santos 

OFICIAL 
 
 

1ª publicação 
 

Edital para notificação de BARBARA GIRARDINI DA SILVA, CPF.375.539.468-50, 
proprietário imóvel matriculado neste Serviço Registral, sob nº 73.770. 

 
CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS, Oficial do 2º Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, no uso de suas atribuições e nos termos do § 2º, do inciso II, do art. 
213, da Lei nº 6.015/73, etc. 

FAZ SABER a BARBARA GIRARDINI DA SILVA, eventuais sucessores e a quem 
mais possa interessar que foi prenotado sob n° 345.900, o requerimento firmado por 
TARRAF CONSTRUTORA LIMITADA, para a retificação administrativa de área do 
imóvel matriculado sob nº 102.282, uma área de terras com 24.884,90 metros quadrados, 
situada em parte da Fazenda Rio Preto, no distrito de Engenheiro Schimidt, deste município. 
Tendo em vista que BARBARA GIRARDINI DA SILVA, figura como proprietário do 
imóvel da matrícula 73.770, confrontante do bem a ser retificado. Por esse motivo, fica 
BARBARA GIRARDINI DA SILVA eventuais sucessores e/ou demais interessados, 
NOTIFICADOS para que, em querendo, tomem conhecimento neste 2º Oficial de 
Registro de Imóveis, situado na Rua Silva Jardim, n° 2.740, Centro (com atendimento das 
9:00 às 16:00 horas, de segunda até sexta-feira), da pretendida retificação de área e, caso 
não concordarem com os referidos termos, apresentar por escrito, neste Serviço 
Registral, impugnação fundamentada, no prazo improrrogável de quinze dias, 
contados a partir da data desta publicação. 

Ficam presumidas as anuências, na hipótese da não apresentação de impugnação no 
prazo mencionado, findo o qual, este Oficial averbará a retificação requerida (art. 213, 
inciso II, §§ 4º e 5º, da Lei n° 6.015/73). 

E, para que chegue ao conhecimento de BARBARA GIRARDINI DA SILVA e também 
para que, no futuro ninguém possa alegar ignorância, é expedido este edital, publicado na 
forma da lei. 

 
Bel. CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 

Oficial Registrador 

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
Rua Silva Jardim, 2740 – Fone/Fax (17) 222-1477 - 222-1863.  

CEP 15010-060 – São José do Rio Preto – São Paulo 
Bel. Cristiano Viana Silveira Santos 
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1ª publicação 
 

Edital para notificação de CARLOS ALBERTO MARTINS, CPF.324.736.188-01, 
proprietário imóvel matriculado neste Serviço Registral, sob nº 73.753. 

 
CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS, Oficial do 2º Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, no uso de suas atribuições e nos termos do § 2º, do inciso II, do art. 
213, da Lei nº 6.015/73, etc. 

FAZ SABER a CARLOS ALBERTO MARTINS, eventuais sucessores e a quem mais 
possa interessar que foi prenotado sob n° 345.900, o requerimento firmado por TARRAF 
CONSTRUTORA LIMITADA, para a retificação administrativa de área do imóvel 
matriculado sob nº 102.282, uma área de terras com 24.884,90 metros quadrados, situada em 
parte da Fazenda Rio Preto, no distrito de Engenheiro Schimidt, deste município. 
Tendo em vista que CARLOS ALBERTO MARTINS, figura como proprietário do 
imóvel da matrícula 73.753, confrontante do bem a ser retificado. Por esse motivo, fica 
CARLOS ALBERTO MARTINS eventuais sucessores e/ou demais interessados, 
NOTIFICADOS para que, em querendo, tomem conhecimento neste 2º Oficial de 
Registro de Imóveis, situado na Rua Silva Jardim, n° 2.740, Centro (com atendimento das 
9:00 às 16:00 horas, de segunda até sexta-feira), da pretendida retificação de área e, caso 
não concordarem com os referidos termos, apresentar por escrito, neste Serviço 
Registral, impugnação fundamentada, no prazo improrrogável de quinze dias, 
contados a partir da data desta publicação. 

Ficam presumidas as anuências, na hipótese da não apresentação de impugnação no 
prazo mencionado, findo o qual, este Oficial averbará a retificação requerida (art. 213, 
inciso II, §§ 4º e 5º, da Lei n° 6.015/73). 

E, para que chegue ao conhecimento de CARLOS ALBERTO MARTINS e também para 
que, no futuro ninguém possa alegar ignorância, é expedido este edital, publicado na forma 
da lei. 

 
Bel. CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 

Oficial Registrador 

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
Rua Silva Jardim, 2740 – Fone/Fax (17) 222-1477 - 222-1863.  

CEP 15010-060 – São José do Rio Preto – São Paulo 
Bel. Cristiano Viana Silveira Santos 

OFICIAL 
 
 

1ª publicação 
 

Edital para notificação de EDIVALDO CARLOS HERMELINO, CPF.374.263.578-64, 
proprietário imóvel matriculado neste Serviço Registral, sob nº 73.614. 

 
CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS, Oficial do 2º Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, no uso de suas atribuições e nos termos do § 2º, do inciso II, do art. 
213, da Lei nº 6.015/73, etc. 

FAZ SABER a EDIVALDO CARLOS HERMELINO, eventuais sucessores e a quem 
mais possa interessar que foi prenotado sob n° 345.900, o requerimento firmado por 
TARRAF CONSTRUTORA LIMITADA, para a retificação administrativa de área do 
imóvel matriculado sob nº 102.282, uma área de terras com 24.884,90 metros quadrados, 
situada em parte da Fazenda Rio Preto, no distrito de Engenheiro Schimidt, deste município. 
Tendo em vista que EDIVALDO CARLOS HERMELINO, figura como proprietário do 
imóvel da matrícula 73.614, confrontante do bem a ser retificado. Por esse motivo, fica 
EDIVALDO CARLOS HERMELINO eventuais sucessores e/ou demais interessados, 
NOTIFICADOS para que, em querendo, tomem conhecimento neste 2º Oficial de 
Registro de Imóveis, situado na Rua Silva Jardim, n° 2.740, Centro (com atendimento das 
9:00 às 16:00 horas, de segunda até sexta-feira), da pretendida retificação de área e, caso 
não concordarem com os referidos termos, apresentar por escrito, neste Serviço 
Registral, impugnação fundamentada, no prazo improrrogável de quinze dias, 
contados a partir da data desta publicação. 

Ficam presumidas as anuências, na hipótese da não apresentação de impugnação no 
prazo mencionado, findo o qual, este Oficial averbará a retificação requerida (art. 213, 
inciso II, §§ 4º e 5º, da Lei n° 6.015/73). 

E, para que chegue ao conhecimento de EDIVALDO CARLOS HERMELINO e 
também para que, no futuro ninguém possa alegar ignorância, é expedido este edital, 
publicado na forma da lei. 

 
Bel. CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 

Oficial Registrador 

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
Rua Silva Jardim, 2740 – Fone/Fax (17) 222-1477 - 222-1863.  

CEP 15010-060 – São José do Rio Preto – São Paulo 
Bel. Cristiano Viana Silveira Santos 
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1ª publicação 
 

Edital para notificação de LUIS ROBERTO SILVEIRA, CPF.038.799.938-82, 
proprietário imóvel matriculado neste Serviço Registral, sob nº 73.612. 

 
CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS, Oficial do 2º Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, no uso de suas atribuições e nos termos do § 2º, do inciso II, do art. 
213, da Lei nº 6.015/73, etc. 

FAZ SABER a LUIS ROBERTO SILVEIRA, eventuais sucessores e a quem mais possa 
interessar que foi prenotado sob n° 345.900, o requerimento firmado por TARRAF 
CONSTRUTORA LIMITADA, para a retificação administrativa de área do imóvel 
matriculado sob nº 102.282, uma área de terras com 24.884,90 metros quadrados, situada em 
parte da Fazenda Rio Preto, no distrito de Engenheiro Schimidt, deste município. 
Tendo em vista que LUIS ROBERTO SILVEIRA, figura como proprietário do imóvel da 
matrícula 73.612, confrontante do bem a ser retificado. Por esse motivo, fica LUIS 
ROBERTO SILVEIRA eventuais sucessores e/ou demais interessados, NOTIFICADOS 
para que, em querendo, tomem conhecimento neste 2º Oficial de Registro de Imóveis, 
situado na Rua Silva Jardim, n° 2.740, Centro (com atendimento das 9:00 às 16:00 horas, 
de segunda até sexta-feira), da pretendida retificação de área e, caso não concordarem 
com os referidos termos, apresentar por escrito, neste Serviço Registral, impugnação 
fundamentada, no prazo improrrogável de quinze dias, contados a partir da data 
desta publicação. 

Ficam presumidas as anuências, na hipótese da não apresentação de impugnação no 
prazo mencionado, findo o qual, este Oficial averbará a retificação requerida (art. 213, 
inciso II, §§ 4º e 5º, da Lei n° 6.015/73). 

E, para que chegue ao conhecimento de LUIS ROBERTO SILVEIRA e também para 
que, no futuro ninguém possa alegar ignorância, é expedido este edital, publicado na forma 
da lei. 

 
Bel. CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 

Oficial Registrador 

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
Rua Silva Jardim, 2740 – Fone/Fax (17) 222-1477 - 222-1863.  

CEP 15010-060 – São José do Rio Preto – São Paulo 
Bel. Cristiano Viana Silveira Santos 
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Edital para notificação de ROGERIO GUARNIERI, CPF.254.099.148-30, proprietário 
imóvel matriculado neste Serviço Registral, sob nº 73.757. 

 
CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS, Oficial do 2º Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, no uso de suas atribuições e nos termos do § 2º, do inciso II, do art. 
213, da Lei nº 6.015/73, etc. 

FAZ SABER a ROGERIO GUARNIERI, eventuais sucessores e a quem mais possa 
interessar que foi prenotado sob n° 345.900, o requerimento firmado por TARRAF 
CONSTRUTORA LIMITADA, para a retificação administrativa de área do imóvel 
matriculado sob nº 102.282, uma área de terras com 24.884,90 metros quadrados, situada em 
parte da Fazenda Rio Preto, no distrito de Engenheiro Schimidt, deste município. 
Tendo em vista que ROGERIO GUARNIERI, figura como proprietário do imóvel da 
matrícula 73.757, confrontante do bem a ser retificado. Por esse motivo, fica ROGERIO 
GUARNIERI eventuais sucessores e/ou demais interessados, NOTIFICADOS para que, 
em querendo, tomem conhecimento neste 2º Oficial de Registro de Imóveis, situado na 
Rua Silva Jardim, n° 2.740, Centro (com atendimento das 9:00 às 16:00 horas, de segunda 
até sexta-feira), da pretendida retificação de área e, caso não concordarem com os 
referidos termos, apresentar por escrito, neste Serviço Registral, impugnação 
fundamentada, no prazo improrrogável de quinze dias, contados a partir da data 
desta publicação. 

Ficam presumidas as anuências, na hipótese da não apresentação de impugnação no 
prazo mencionado, findo o qual, este Oficial averbará a retificação requerida (art. 213, 
inciso II, §§ 4º e 5º, da Lei n° 6.015/73). 

E, para que chegue ao conhecimento de ROGERIO GUARNIERI e também para que, no 
futuro ninguém possa alegar ignorância, é expedido este edital, publicado na forma da lei. 

 
Bel. CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 

Oficial Registrador 

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

EXTRATO DO CONTRATO ADM 48/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 08/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: FOUR EVEN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ sob nº 42.043.892/0001-58
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de show artístico 
musical com a dupla “CESAR MENOTTI & FABIANO”, para apresentação 
no dia 13 de agosto de 2022.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será compreendido 
até 30/08/2022, para efeito de quitação total.

VALOR TOTAL de R$183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais).

Monte Aprazível, 15 de julho de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Proclamas

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. LEANDRO DA SILVA MONTEIRO e RAIANI MANHANI ROS-
SINI, sendo ELE filho de JOSÉ MONTEIRO NETO e de SILVIA OLINDA 
DA SILVA MONTEIRO e ELA filha de ALESSANDRO ROSSINI e de ANA 
PAULA MANHANI ROSSINI;
2. ERON ALTIVO COSTA DE OLIVEIRA e KELLY CRISTINA 
ROMANO, sendo ELE filho de DURVALINO ANTONIO DE OLIVEIRA e de 
NILMA COSTA DE OLIVEIRA e ELA filha de JOSÉ LOURENÇO ROMANO 
e de HILDA FERNANDES ROMANO;
3. RODOLFO DE ABREU TESTI e DANIELE CRISTINA FUCHI-
GAMI, sendo ELE filho de SANTO REIS SANT'ANA TESTI e de MARIA 
ISABEL DE ABREU TESTI e ELA filha de ANDERSON TETSUO FUCHIGA-
MI e de LUZIA ASSAKAWA FUCHIGAMI;
4. RODRIGO DE LIMA MENDES e RITA DE CÁSSIA NUNES 
DA SILVA, sendo ELE filho de GENÉSIO SIMIÃO MENDES e de MARIA 
TIMÓTEO DE LIMA e ELA filha de JURACI NUNES DA SILVA e de LUCIA 
HELENA BORGES NUNES; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 12/08/2022

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita Municipal 
de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
que lhes foram conferidas por lei, CONVOCA os seguintes candidatos apro-
vado no PROCESSO SELETIVO n° 01/2022, para preenchimento de vagas 
disponíveis Temporárias de PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
BASICA II, a comparecerem no Dep. Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua 
Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 3(três) dias úteis a 
contar da data de publicação deste Edital, no horário das 12:00 às 18:00 
horas.

Nº de Inscrição: 6364  MARIANA SILVA FUZARO PAZIANOTTO   
Classificação : 40
Nº de Inscrição: 7131  FRANCINE  FREITAS ROSSETTO  
 Classificação : 41

Mirassolândia, 12 de Agosto de 2.022

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.



SAMPAIO
SÉRGIO

amaralsampaio@hotmail.com

CAMPANHA SALARIAL

Trabalhadores da usina Vale aprovam pauta

Os trabalhadores da usi-
na Vale de Onda Verde par-
ticiparam de assembleias 
nesta última quinta-feira 
(11) realizadas pelo Sindal-
quim (Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias 
da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêuticas).

Segundo João Pedro 
Alves Filho, presidente do 

sindicato, essa é a única 
unidade do Etanol que tem 
como data base o dia 01º de 
setembro. “Nosso pedido é 
realista, vamos fazer igual 
às demais tratativas de 
maio – pedindo a reposição 
da inflação integral do perí-
odo”, salientou Alves Filho.

Os trabalhadores par-
ticiparam efetivamente 
das assembleias que foram 
realizando durante as en-

Instituto Federal
O campus Rio Preto do 

IFSP (Instituto Federal de São 
Paulo) está com inscrições 
abertas para o seu primeiro 
curso regular presencial – ao 
todo são 40 vagas para o curso 
de Técnico em Informática.

Segundo Marcos Furini, 
diretor do IFSP Rio Preto, 
é um curso técnico que terá 
duração de dois anos, no pe-
ríodo noturno com as aulas 
iniciando as 19h15. O proces-
so seletivo será simplificado e 
definido por meio de sorteio 
online. “Todos os anos ofer-
taremos 40 vagas, pois esse 
é um curso que tem muita 
demanda aqui em Rio Preto”, 
salientou Firini.

E o pré-requisito para 
os candidatos tem que ter 
concluído o ensino médio ou 
estar cursando o 2º ou 3º do 
mesmo.

As inscrições devem ser 
feitas através do site processo-
seletivo.ifsp.edu.br e o prazo 
final é a próxima sexta-feira, 
dia 19.

Sérgio SAMPAIO
amaralsampaio@hotmail.com

FRENTISTAS

Clube de Pesca dos Frentistas está à 
disposição da categoria em Cardoso 
O Sindicato dos Frentistas têm 
uma opção de lazer no municí-
pio de Cardoso (127,2 Km de Rio 
Preto) é o Rancho de Pesca da 
categoria.
Para utilizar o espaço que fica 
a poucos metros da prainha de 
Cardoso, o frentista pode fazer 
sua a reserva exclusivamente 
pelo telefone 17 3219-9400.
Ao todo são 08 ranchos individu-
ais para que o frentista e seus de-
pendentes possam desfrutar mo-
mentos de descanso e diversão.
No local existe uma piscina cole-
tiva para atender a todos da famí-
lia frentista.

VITÓRIA NA CÂMARA

SETH conquista vitória com derrubada 
de veto na Câmara de Rio Preto

Diretores do SETH (Sin-
dicato dos Empregados em 
Turismo e Hospitalidade) 
foram na sessão da Câmara 
de Rio Preto cobrar junto 
aos vereadores a derrubada 
do veto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) ao projeto de 
lei 186/21 obriga a Prefeitura 
a divulgar em seu site os da-
dos da execução contratual 
das empresas terceirizadas 
do município. A proposta que 
foi aprovada em dois turnos e 
depois vetada pelo prefeito é 
de autoria do presidente da 
Câmara, o vereador Pedro 

Roberto (Patriota).
Segundo Sergio Paranhos, 

presidente do sindicato, todos 
saber os problemas que muitas 
vezes empresas terceirizadas 
trazem aos seus funcionários, 
pois ganham a licitação trazen-
do o piso do sindicato local e 
depois que começam a prestar 
serviços buscam um sindicato 
de fora da cidade para pagar 
um piso menor.

O sindicalista saliente que 
o convencimento foi feito 
para que os vereadores por 
unanimidade derrubassem o 
veto. Ele destaca que a lei é 

uma importante ferramenta 
de fiscalização dos contra-
tos firmados com empresas 
que prestam serviços ao mu-
nicípio, como ocorre, por 
exemplo, no segmento de 
asseio e conservação, cujos 
trabalhadores são represen-
tados pelo Sindicato SETH. 
Com ela, a Prefeitura deverá 
divulgar obrigatoriamente, 
dados sobre a empresa con-
tratada, como CNPJ, endere-
ço da sede, existência de filial 
ou escritório instalado no 
município, nome completo e 
forma de contrato do preposto 
indicado, além de dados sobre 
a execução contratual, entre 
eles a indicação da entidade 
sindical que representa a 
categoria profissional e cópia 
do acordo ou da convenção 
coletiva de trabalho.

“É uma questão de trans-
parência que não prejudica 
em nada o município. Tanto 
o sindicato quanto toda a co-
munidade poderão verificar 
o cumprimento das regras, 
porque é muito comum a em-
presa participar das licitações 
apresentando a convenção 
coletiva do SETH, que é o 
representante dos trabalha-
dores terceirizados de asseio 
e conservação ambiental, 
mas depois seguir a de outro 
segmento para não cumprir 
os direitos que constam na 
convenção, como cesta básica, 
tíquete refeição, participação 
nos lucros e resultados, assis-
tências médica e odontológi-
ca”, finaliza Paranhos.
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tradas de turnos, o pedido é 
da inflação cheia do período, 
a manutenção de todas as 
cláusulas do Acordo Coletivo 
anterior e dos 18% de verba 
indenizatória. 

Entrega – A pauta apro-
vada vai ser entregue para 
a empresa na próxima sex-
ta-feira, dia 19, quando está 
agendada a primeira con-
versa do sindicato com a 
empresa. 

DIA DOS PAIS

Sincomerciários faz 
sorteio do Dia dos Pais 

Sorteio foi feito na manhã de sexta-feira no Centro de Benefícios

Em comemoração ao Dia dos 
Pais o Sincomerciários (Sindi-
cato dos Empregados no Co-
mércio) realizou nesta última 
sexta-feira (12) o sorteio de 
diversos brindes para os papais 
comerciários. 

Durante as últimas semanas 
os comerciários puderam pre-
encheram cupons e depositaram 
em urnas que estavam colocadas 
as unidades do sindicato em Rio 
Preto e na subsede em Mirassol.

Segundo Márcia Caldas, pre-
sidente do sindicato, ela e a di-
retoria agradecem aos papais co-
merciários que procuraram uma 
das unidades do sindicato para 
preencher os cupons e de derão a 
possibilidade deles participarem 
do sorteio. “Estou muito feliz em 
poder estar próximos aos nossos 
trabalhadores comemorando 

esse Dia tão importante na 
vida de todas as pessoas, 
que da um sustentação da 
família”, salientou Márcia.

Foram sorteados, diver-
sos Kit Perfumes da Boticá-
rio, Caixas Terminas, um Kit 
Churrasco e dois vales com-
pras no valor de R$ 200,00 
cada um.

A lista com o nome de 
todos os ganhadores em 
matéria no nosso site:www.
jornaldotrabalhador.com.br 

Festa do Dia dos Pais – 
ndomingo, dia 14, Dia dos 
Pais o sindicato vai preparar 
um festa para a categoria em 
seu Clube de Campo a partir 
das 13h00 no Bar do Zé, com 
show sertanejo com a dupla 
Hunney e Ferracini e muito 
mais.

TST aumenta 
indenização 

A 5ª Turma do Tribu-
nal Superior do Trabalho 
(TST) decidiu aumentar, 
de R$ 60 mil para R$ 200 
mil, o valor da indenização 
devida pelo Bradesco a uma 
bancária que foi rendida 
durante assalto a um posto 
de atendimento do banco 
em Curitiba (PR).

BANCÁRIA
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Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
CONVOCAÇÃO  
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, convoca todas as suas 
conselheiras para a Reunião Extraordinária deste Conselho, que será 
realizada PRESENCIALMENTE no dia 17/08/2022, quarta-feira, às 18h00, 
na Biblioteca Municipal
De acordo com o Regimento Interno deste conselho, “Artigo 14 º: O CMDM 
reunir-se-á com a presença de, pelo menos, a metade de seus membros 
titulares, ordinariamente, todo mês, e, extraordinariamente, quando 
convocado pelo presidente ou mediante a solicitação de, pelo menos, 1/3 
(um terço) de seus membros titulares. 
§ 2 º - Não havendo quórum na primeira convocação, a reunião realizar-se-à 
após 15 minutos, independente do número de membros presentes, salvo 
deliberação em contrário da Presidência. ” 
PAUTA DO DIA: 
Revisão e aprovação do novo regimento interno do CMDM.

São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022. 
Maria Aparecida Cury
Presidenta 
CMDM

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São José do Rio Preto
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CONVOCAÇÃO
O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, convoca todos os seus 
conselheiros para a 8° Reunião Ordinária deste Conselho do ano de 2022, 
que será realizada:
DIA: 16/08/2022 – Terça-Feira.
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: ARCD – Associação de Reabilitação da Criança Deficiente
ENDEREÇO: Avenida da Luz, 2525 – Jardim Maracanã
Em atenção ao Regimento Interno, no seu artigo 23: “As assembleias 
ordinárias obedecerão a seguinte ordem do dia: 
I. abertura; 
II. aprovação da ata da sessão anterior, com assinatura dos conselheiros 
presentes na referida reunião; 
III. avisos, comunicações, registro de fatos, apresentação de proposições, e 
de toda correspondência e documentos recebidos e expedidos pelo CMPCD 
- SJRP; 
IV. discussão e votação da matéria em pauta; 
outros assuntos; 
V. encerramento.”
PAUTA DO DIA: 
1. Regimento Interno;
2. Informe da Comissão Eleitoral;
3. Ação sobre Educação Inclusiva.
Sua presença é muito importante!
Shaila Duduch de Gois
Presidenta
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência - CMPcD

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 423/2022 – 
PROCESSO Nº 13.518/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de uniforme escolar (camisetas). 
Secretaria Municipal de Educação. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 16/08/2022 às 09.00h para 
continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 441/2022 – 
PROCESSO Nº 13.716/2022. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARRO MACA HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES 
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 15/08/2022 às 14.30h 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://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 457/2022, processo 
13.844/2022 objetivando a contratação de empresa para fornecimento 
e instalação de centrais de chamada para os leitos do Hospital Municipal. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 25/08/2022 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.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 458/2022, processo 13.845/2022 
objetivando aquisição de microcomputador e software. Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e Urbanismo. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 26/08/2022 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.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 463/2022, processo 13.856/2022 
objetivando o registro de preços para prestação de serviços de aplicação 
de concreto simples, serviços e agregados nas vias públicas do município. 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 29/08/2022 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.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 493/2022, processo 14.080/2022 
objetivando o registro de preços para locação de gradil e fechamento. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 26/08/2022 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.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 494/2022, processo 14.137/2022 
objetivando a contratação de Instituição Financeira Oficial (Estatal) para 
execução de serviços bancários de arrecadação de tributos e outros. 
Secretaria Municipal da Fazenda. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 25/08/2022 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.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO - NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME, CNPJ 
22.448.098/0001-87, pregão eletrônico 295/2021, processo 12.297/2021, Ata 
0740/21.
NOTIFICAMOS a contratada, por meio de seu representante legal, para 
efetuar a troca de aveia em flocos finos em até 24 horas. Concede-se o prazo 
de 5 dias úteis para a empresa apresentar o contraditório em atendimento 
aos ditames constitucionais, sem prejuízo das penalidades cabíveis conforme 
legislação pertinente e em contrato (advertência, multa e suspensão de 
contratar com a administração pública por até 5 anos), caso a pendências 
não seja regularizada em tempo. SMAA. A PEDRO PEZZUTO JR.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA
EMPENHOS 10624/22, 10633/22 E 15041/22
CONTRATADA: PRATI DONADUZZI CIA LTDA
EMPENHOS 6596/22, 15039/22 E 15256/22
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 15278/22
CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
EMPENHO 15557/22
CONTRATADA: ANDRESSA PANINI ALBISSU
EMPENHO 7653/22
Notifico Derradeiramente os representantes legais das contratadas, 
para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar 
do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: AME AUDIO CALIB E MANUT EQ AUDIOLOGICOS LTDA 
EPP
EMPENHO 10173/22
Notifico o representante legal da contratada, para entregar no prazo de 03 
dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do 
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
EMPENHO 7230/22
Considerando informações recebidas pelo DAB, referente ao item cód. 
59723. Considerando previsão contratual na Cláusula Segunda, subitem 
2.3. Fica a contratada notificada a substituir os itens, bem como PRESTAR 
ESCLARECIMENTOS no prazo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo, apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços 26/21 – Contrato: TOP/0033/21
Contratada: LGR Construtora Ltda
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 90 dias, 
o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação 47/21 – Contrato: DIL/0021/21
Contratada: Agenor Fernandes e Roseli Buozi Fernandes
De acordo com a cláus. 3ª, item 3.3 do contrato supramencionado, fica 
reajustado o valor atual do contrato em aproximadamente 12,131480%, 
correspondente ao IPCA-IBGE, apurado no período de Mai/21 a Abr/22. 
SMAS – Helena C.R.S. Marangoni
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 342/2021 – Contrato: PRE/0152/21
Contratada: LM Serviços de Agendamento de Mão de Obra Eireli
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses 
o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMMAU. Kátia R. P. 
Casemiro.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 249/2019 – Contrato: PRE/0259/19
Contratada: JE Atendimento Hospitalar Domiciliar Eireli EPP
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 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços 13/21 – Contrato: TOP/0024/21
Contratada: Comercial Pradela LTDA EPP
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 120 
dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME. Fabiana Z. de 
Azevedo.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços 19/21 – Contrato: TOP/0031/21
Contratada: Comercial Pradela LTDA EPP
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 120 
dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME. Fabiana Z. de 
Azevedo.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços 21/21 – Contrato: TOP/0027/21
Contratada: Comercial Pradela LTDA EPP
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 120 
dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME. Fabiana Z. de 
Azevedo.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços 22/21 – Contrato: TOP/0025/21
Contratada: Comercial Pradela LTDA EPP
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 120 
dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME. Fabiana Z. de 
Azevedo.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços 23/21 – Contrato: TOP/0026/21
Contratada: Comercial Pradela LTDA EPP
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 120 
dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME. Fabiana Z. de 
Azevedo.
EXTRATO DE CONTRATO
Inexigibilidade de licitação Nº 16/22; Contrato n° INL/0016/22
Contratada: Newtesc Tecnologia e Comercio Eireli
Objeto: Aquisição de 20 Módulos GPS, para utilização da Divisão de Sinalização 
Semafórica da Sec. Municipal de Trânsito. Valor total: R$54.740,00. Prazo: 12 
meses. SMTTS. Amaury Hernandes

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DE SESSÃO e HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 – PROCESSO Nº 7296/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SSDS, SOLID 
STATE DRIVES, VISANDO À PADRONIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARQUE DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA EMPRO E DE SEUS CLIENTES, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DESTE EDITAL.
Sessão pública realizada online no dia 05/08/2022, sendo adjudicado o 
objeto à empresa:  BELA BELI STORE LTDA.
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. Fernando Geromel 
Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 – 
PROCESSO Nº 7296/2022.
“HOMOLOGO este processo licitatório por entendê-lo como regular, não 
vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto (SP), 11 de agosto de 2022 – Angelo Bevilacqua Neto 
– Diretor-Presidente.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO– 
EMURB
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE Nº: 
001/2021
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO– EMURB CONTRATADA: EMPRO TECNOLOGIA E 
INFORMAÇÃO
OBJETO: Tem como objeto o respectivo aditivo, a implantação do novo 
recurso do Estacione Digital, referente a  “SS 204710 – Vagas Numeradas”,  
CONFORME PROJETO ANEXO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE 
ADITIVO.
VALOR GLOBAL: R$ 9.681,62 (nove mil, seiscentos e oitenta e um reais 
e sessenta e dois centavos), correspondente a 4,887%  do valor contratual 
atualizado.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contrato será de 120 
dias  após assinatura. 
DATA DA ASSINATURA: 05 de Agosto de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Dipensa de licitação por inexigibilidade nº 001/2021, 
processo nº 006/2021 e contrato nº 001/2021; cláusula 5.4 do Contrato de 
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE Nº: 001/2021 e parágrafo 
1°, inciso VI, Art. 81 da Lei 13.303/16.
São José do Rio Preto-SP, 08 de agosto de 2022. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.879 DE 09 DE AGOSTO DE 2022
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ELISA FURUKAWA GODOI, Agente 
Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, afastamento por 
2 (dois) anos, sem vencimentos ou remuneração, com prejuízo das demais 
vantagens do cargo, para tratar de interesses particulares, conforme o artigo 
117 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 18 
de agosto de 2022.
PORTARIA N.º 36.883 DE 11 DE AGOSTO DE 2022
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANDRE STEFANO BALBINO 
DEBIAGI, Técnico Especialista em Desenvolvimento Social, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Assistência Social, afastamento por 2 (dois) anos, 
sem vencimentos ou remuneração, com prejuízo das demais vantagens do 
cargo, para tratar de interesses particulares, conforme o artigo 117 da Lei 
Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 18 de agosto 
de 2022.
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 19.269
DE 12 DE AGOSTO DE 2022.
Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de José Carlos 
Bin, objeto da matrícula nº 13.395 do 1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 
64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fim de ser adquirida mediante 
desapropriação amigável ou judicial, a área constituída de parte do imóvel de 
propriedade de José Carlos Bin, objeto da matrícula nº 13.395 do 1º O.R.I., 
necessária para abertura da via pública que interligará o loteamento Parque 
Residencial da Solidariedade à Avenida Domingos Falavina, conforme abaixo 
descrita:
“Tem início no ponto localizado entre o imóvel da matrícula nº 13.395 do 1º 
O.R.I. (Estância Suíça) e o imóvel da matrícula 212.018 do 1º O.R.I., daí segue 
confrontando com o imóvel da matrícula nº 13.395 do 1º O.R.I. (Estância 
Suíça) com os seguintes rumos e distâncias: S65°28’50”W e 10,94 metros, 
até o ponto 1, S68°02’27”W e 2,46 metros, até o ponto 2, S74°17’18”W e 
21,42 metros, até o ponto 3; S67°15’05”W e 13,88 metros, até o ponto 4, 
S81°31’07”W e 18,42 metros, até o ponto 5; N83°47’59”W e 10,93 metros, 
até o ponto 6; N88°11’52”W e 40,61 metros, até o ponto 7; S89°57’05”W e 
18,63 metros, até o ponto 8; S87°08’43”W e 162,15 metros, até o ponto 9; 
S86°58’41”W e 76,10 metros, até o ponto 10; S86°50’04”W e 115,63 metros, 
até o ponto 11; S87°09’41”W e 46,72 metros, até o ponto 12; S87°18’46”W 
e 70,97 metros, até o ponto 13; S89°21’14”W e 5,77 metros, até o ponto 14; 
daí deflete à direita e segue com rumo de N05°58’37”E e distância de 7,75 
metros, confrontando com a Avenida Alfredo Antonio De Oliveira, até o ponto 
15; daí deflete à direita e segue com confrontando com o imóvel da matrícula 
212.018 do 1º O.R.I., com os seguintes rumos e distâncias: N86°56’19”E 
e 74,80 metros, até o ponto 16, N86°51’27”E e 551,70 metros, até o ponto 
0, ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 5.037,60 metros 
quadrados, ou seja, 0,503760 hectares.”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de natureza 
urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os proprietários 
satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com filiação quinzenária e certidão negativa 
de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto 
correrão por conta de verbas próprias do orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 12 de agosto de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e local de costume e, pela Imprensa local. 
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SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA 
COMERCIAL
CONCORRÊNCIA 03/2022 – PROC. nº 52/2022
Objeto: Execução de serviços de perfuração e instalação de poço tubular 
profundo, com revestimento de aço carbono e filtros espiralados inox, 
exploratório do Aquífero Guarani, situado na Avenida Nívea Dulce Tedeschi 
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São José do Rio Preto, sábado, 13  de agosto de 2022PUBLICIDADE LEGAL

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

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2021

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José 
do Rio Preto – RIOPRETOPREV.

Processo
Administrativo: (1DOC) 1106.01.297/2021.43.
Processo Licitatório: (Dispensa) nº 04/2021 (Artigo 24, VIII).

Objeto:

Serviços Contínuos de Roçagem/Capina 
de Mato, Poda e Supressão de Árvores dos 
imóveis de propriedade da Autarquia, conforme 
detalhamento no TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO I) – Prorrogação contratual.

Contratada: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 
SÃO DO RIO PRETO – EMURB.

Documento (CNPJ): 45.107.612/0001-16.
Valor estimado: R$ 54.126,32 (cinquenta e quatro mil, cento e 

vinte e seis reais e trinta e dois centavos).
Vigência: 12 meses, de 17/08/2022 até 16/08/2023.
Data de Assinatura: 12/08/2022.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 07/2018
Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do 

Rio Preto – RIOPRETOPREV.
Processo
Administrativo: 21/2018.
Modalidade: Dispensa por Limite nº 17 (Cotação nº 17/2018).

Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de 
recarga de toners de impressoras (remanufatura 
com descarte de resíduos).

Fornecedor: O.M.I. Comércio e Manutenção de Equipamentos 
de Informática Ltda. – ME.

Documento (CNPJ): 08.517.361/0001-11.
Valor Estimado: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).
Vigência: 12 meses, de 14/08/2022 a 13/08/2023.
Data de Assinatura: 11/08/2021.

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

Conforti, S/N, ao lado do Residencial Maria Júlia, município de São José 
do Rio Preto/SP. Foi realizada a sessão de abertura da proposta comercial 
apresentada pela licitante habilitada a permanecer no certame: L G 
POÇOS TUBULARES LTDA. A licitante L G POÇOS TUBULARES LTDA 
apresentou proposta com valor de R$ 10.459.811,19. Considerando que 
o valor apresentado na proposta está superior ao orçado pelo SeMAE, a 
comissão de licitações decidiu DESCLASSIFICA-LA de acordo com o item 
3.4.B.1 do Edital. Em consequência fica declarada FRACASSADA a presente 
licitação. S. J. Rio Preto 12.08.2022 – Sonia Maria Franco da Silva Gomes 
– Presidente da C.L.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 44/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 51/2022
Objeto: Aquisição de medidores de grandezas elétricas para monitoramento 
de energia elétrica nas Subestações da ETE – Rio Preto.
Contratada: VENITELLI & CARVALHO – COMÉRCIO DE 
ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME 
Ordem de Fornecimento nº 106 recebida em 10.08.2022. Valor: R$ 
31.200,00.
Prazo de entrega: 90 dias.
Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 051/2022
PREGÃO ELETRÔNICO nº 17/2022 – PROCESSO 19/2022
Contratada: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/entrega do 
objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, inciso II, da Lei 8.6666/93, 
até o dia 13.12.2022. 
Data da autorização: 11.08.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 – PROCESSO 
SICOM 3251/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços 
de Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo 
Comutado) e Serviço 0800, em conformidade com as especificações 
constantes no documento nos termos das concessões outorgadas pela 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
Sessão pública realizada on line no dia 10.08.2022, sendo adjudicado o objeto 
à vencedora TELEFÔNICA BRASIL S/A para o item. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 59/2022 – 
PROCESSO SICOM 3251/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não 
vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 12.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente 
do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2022 – PROCESSO 
SICOM 3262/2022
Objeto: Bloqueadores Infláveis Multidimensionais e demais Itens Acessórios.
Sessão pública realizada on line no dia 09.08.2022, sendo adjudicado o 
objeto à vencedora ICSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP para os 
itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2022 – 
PROCESSO SICOM 3262/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não 
vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 11.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – 
Superintendente do SeMAE.
S.J. Rio Preto, 12.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 
SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIDÃO 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo: nº 11/2022 – SEMAS / Dispensa de 
Chamamento Público nº 09/2022.
INTERESSADO:  
Organização da Sociedade Civil - OSC: Serviço Social Maria Peregrina - 
SESMAP
CNPJ/MF: 20.727.695/0001-15
Endereço: Rua Francisco Rodrigues de Freitas, 184 – Jardim Belo Horizonte 
– são José do Rio Preto/SP.
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições e 
competências, e em atendimento às disposições do art. 32, §1º e §2º da Lei 
federal n.º 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como o 
art. 37, §1º e §2º do Decreto 17.708 de 2017 e alterações, CERTIFICA:
- Que foi publicado no dia 06 de agosto de 2022, o extrato da justificativa de 
Dispensa de Chamamento Público para execução do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos da Proteção Social Básica, para crianças 
e adolescentes, a fim de complementar o trabalho social com famílias e 
prevenir a ocorrência de situações de risco social, no valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais), com recursos oriundo de emenda parlamentar 
federal/Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS, cujo repasse será em 
parcela UNICA, para a utilização em despesas de custeio.
- Que transcorrido o prazo de 05 dias contados a partir da publicação do 
Extrato, NÃO HOUVE impugnação do ato de formalização de parceria. 
São José do Rio Preto/SP, 12 de agosto de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIDÃO 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo: nº 12/2022 – SEMAS / Dispensa de 
Chamamento Público nº 10/2022.
INTERESSADO:  
Organização da Sociedade Civil - OSC:  Associação Casa de Caridade Pão 
da Vida
CNPJ/MF: 04.970.062/0001-87
Endereço: Rua Borba Gato, n° 149, Jardim Paulista.
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições e 
competências, e em atendimento às disposições do art. 32, §1º e §2º da Lei 
federal n.º 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como o 
art. 37, §1º e §2º do Decreto 17.708 de 2017 e alterações, CERTIFICA:
- Que foi publicado no dia 05 de agosto de 2022, o extrato da justificativa 
de Dispensa de Chamamento Público para transferência de recursos 
financeiros no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), oriundos 
de emenda parlamentar federal/Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS, 
cujo repasse será em parcela única, destinado a pagamento de despesas de 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
Processo Administrativo nº 06/2022 - Dispensa de Chamamento Público 
nº 04/2022.  
Na qualidade de Secretária de Assistência Social, e de acordo com o disposto 
no art. 29 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem 
como, da Resolução CNAS n.º 21/2016 e no âmbito do município de São José 
do Rio Preto, o parágrafo 3º do art. 18, do Decreto 17.708 de 2017, apresento 
os relevantes fundamentos que justifica a dispensa de chamamento público 
para celebração de parceria entre esta municipalidade, através da Secretaria 
de Assistência Social e o Centro Social Parque Estoril, para transferência 
de recursos financeiros oriundos de emenda parlamentar Estadual/ Fundo 
Estadual de Assistência Social – FEAS, cujo repasse será em parcela única, 
destinado a aquisição de equipamentos para incremento da execução do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.  
Objeto: Transferência de recursos financeiros oriundos de emenda 
parlamentar estadual para o incremento da execução do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Tipo de Parceria: Termo de Fomento 
Organização da Sociedade Civil - OSC:  Centro Social Parque Estoril
CNPJ/MF:  60.004.900/0001-39
Endereço: Rua Olavo Guimarães Corrêa, 815, Jardim Ouro Verde.
Valor da Parceria: R$ 100.000,00 (cem mil reais), com recursos oriundos 
de Emenda parlamentar/estadual via Fundo Municipal da Assistência Social. 
Vigência do Termo de Colaboração:  12 meses
A dispensa do chamamento público para formalização do ajuste a ser firmado 
com a Organização da Sociedade Civil, se dá em função do objeto pactuado 
inviabilizar a competição entre as organizações da sociedade civil, por ser um 
recurso oriundo de EMENDA PARLAMNTAR com indicação do beneficiário. 
Essa dispensa de chamamento público tem com fulcro o art. 29, Lei 13.019 
de 31/O7/2014 - alterada pela Lei 13.204/2015: “Os termos de colaboração ou 
de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares 
às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados 
sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, 
quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou 
outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o 
respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei”. 
O Centro Social Parque Estoril, é uma Associação Civil, beneficente, com 
sede própria, fundada em 12/01/1970, é declarada de utilidade Pública nas 
esferas Municipal, Estadual e Federal atua com a missão de promover ações 
de defesa de direitos, prestação de serviços, apoio a família, cujo objetivo é a 
socialização e qualidade no atendimento.
Em atenção ao Art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações a 
Organização demonstrou não estar impedida de celebrar qualquer modalidade 
de parceria prevista em Lei, tendo apresentado toda a documentação 
requisitada para a celebração do ajuste.
Mediante as considerações expostas e o amparo da Lei 13.019/2014 o 
Município através da Secretaria Municipal de Assistência Social justifica a 
dispensa o chamamento público para a formalização da parceria, estando 
cumpridas as exigências do art. 32 da Lei Federal nº. 13.019/2014, e 
alterações, bem como as disposições específicas da Resolução n.º 21 de 
24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência Social, cujo 
cumprimento foi devidamente atestado no processo administrativo.   
Conforme artigo 32 §2º da Lei 13.019/2014 e art. 37 §2º do Decreto Municipal 
nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, e alterações, abre-se o prazo de cinco 
dias para impugnação a esta justificativa.
São José do Rio Preto/SP, 12 de agosto de 2022. 
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS: 31.943- Secretária 
Municipal de Assistência Social.

custeio para incremento da execução Serviço de Acolhimento Institucional 
para Pessoas em Trânsito. 
- Que transcorrido o prazo de 05 dias contados a partir da publicação do 
Extrato, NÃO HOUVE impugnação do ato de formalização de parceria. 
São José do Rio Preto/SP, 12 de agosto de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
Processo Administrativo nº 07/2022 - Dispensa de Chamamento Público 
nº 05/2022.  
Na qualidade de Secretária de Assistência Social, e de acordo com o disposto 
no art. 29 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem 
como, da Resolução CNAS n.º 21/2016 e no âmbito do município de São José 
do Rio Preto, o parágrafo 3º do art. 18, do Decreto 17.708 de 2017, apresento 
os relevantes fundamentos que justifica a dispensa de chamamento público 
para celebração de parceria entre esta municipalidade, através da Secretaria 
de Assistência Social e a Associação Riopretense de Promoção do Menor 
– ARPROM, para transferência de recursos financeiros oriundos de emenda 
parlamentar Estadual/ Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, cujo 
repasse será em parcela única, destinado a aquisição de equipamentos para 
incremento da execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos e Promoção e Integração no mundo do Trabalho para Adolescentes.  
Objeto: Transferência de recursos financeiros oriundos de emenda parlamentar 
estadual para o incremento da execução do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos e Integração no mundo do Trabalho.
Tipo de Parceria: Termo de Fomento 
Organização da Sociedade Civil - OSC:  Associação Riopretense de 
Promoção do Menor - ARPROM
CNPJ/MF:  60.003.548/0001-17
Endereço: Rua Prudente de Moraes, n° 3308 - Centro
Valor da Parceria: R$ 100.000,00 (cem mil reais), com recursos oriundos 
de Emenda parlamentar/estadual via Fundo Municipal da Assistência Social. 
Vigência do Termo de Colaboração:  12 meses
A dispensa do chamamento público para formalização do ajuste a ser firmado 
com a Organização da Sociedade Civil, se dá em função do objeto pactuado 
inviabilizar a competição entre as organizações da sociedade civil, por ser um 
recurso oriundo de EMENDA PARLAMNTAR com indicação do beneficiário. 
Essa dispensa de chamamento público tem com fulcro o art. 29, Lei 13.019 
de 31/O7/2014 - alterada pela Lei 13.204/2015: “Os termos de colaboração ou 
de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares 
às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados 
sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, 
quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou 
outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o 
respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei”. 
A OSC Associação Riopretense de Promoção do Menor - ARPROM, foi 
contemplada com uma transferência voluntária de recursos oriundos 
de emenda parlamentar estadual, destinada a estruturação da rede de 
serviços socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 
para incremento temporário da execução do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos e Promoção e Integração no mundo do Trabalho, 
cujo repasse será em parcela única, para utilização na aquisição de 
equipamentos.
A ARPROM é uma associação civil, de caráter filantrópico, entidade de fins não 
econômicos, fundada em 24 de outubro de 1967, com objetivos de serviços 
de capacitação, aprendizagem e fortalecimento de vínculos sem alojamento, 
voltados à promoção de atividades e finalidade de relevância pública e social.
Em atenção ao Art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações a 
Organização demonstrou não estar impedida de celebrar qualquer modalidade 
de parceria prevista em Lei, tendo apresentado toda a documentação 
requisitada para a celebração do ajuste.
Mediante as considerações expostas e o amparo da Lei 13.019/2014 o 
Município através da Secretaria Municipal de Assistência Social justifica a 
dispensa o chamamento público para a formalização da parceria, estando 
cumpridas as exigências do art. 32 da Lei Federal nº. 13.019/2014, e 
alterações, bem como as disposições específicas da Resolução n.º 21 de 
24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência Social, cujo 
cumprimento foi devidamente atestado no processo administrativo.   
Conforme artigo 32 §2º da Lei 13.019/2014 e art. 37 §2º do Decreto Municipal 
nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, e alterações, abre-se o prazo de cinco 
dias para impugnação a esta justificativa.
São José do Rio Preto/SP, 12 de agosto de 2022. 
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS: 31.943- Secretária 
Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
Processo Administrativo nº 09/2022 - Dispensa de Chamamento Público 
nº 07/2022.  
Na qualidade de Secretária de Assistência Social, e de acordo com o disposto 
no art. 29 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem 
como, da Resolução CNAS n.º 21/2016 e no âmbito do município de São José 
do Rio Preto, o parágrafo 3º do art. 18, do Decreto 17.708 de 2017, apresento 
os relevantes fundamentos que justifica a dispensa de chamamento público 
para celebração de parceria entre esta municipalidade, através da Secretaria 
de Assistência Social e a Casa de Eurípedes, para transferência de recursos 
financeiros oriundos de emenda parlamentar Estadual/ Fundo Estadual de 
Assistência Social – FEAS, cujo repasse será em parcela única, destinado 
a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para incremento da 
execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

crianças e Adolescentes de 6 a 12 anos.  
Objeto: Transferência de recursos financeiros oriundos de emenda 
parlamentar estadual para o incremento da execução do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Tipo de Parceria: Termo de Fomento 
Organização da Sociedade Civil - OSC:  Casa de Eurípedes
CNPJ/MF:  49.066.327/0001-55
Endereço: Rua Olavo Guimarães Correa, n° 600, Jardim Ouro Verde.
Valor da Parceria: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com recursos oriundos 
de Emenda parlamentar/estadual via Fundo Municipal da Assistência Social. 
Vigência do Termo de Colaboração:  12 meses
A dispensa do chamamento público para formalização do ajuste a ser firmado 
com a Organização da Sociedade Civil, se dá em função do objeto pactuado 
inviabilizar a competição entre as organizações da sociedade civil, por ser um 
recurso oriundo de EMENDA PARLAMNTAR com indicação do beneficiário. 
Essa dispensa de chamamento público tem com fulcro o art. 29, Lei 13.019 
de 31/O7/2014 - alterada pela Lei 13.204/2015: “Os termos de colaboração ou 
de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares 
às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados 
sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, 
quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou 
outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o 
respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei”. 
A OSC Casa de Eurípedes, foi contemplada com uma transferência 
voluntária de recursos oriundos de emenda parlamentar estadual, destinada 
a estruturação da rede de serviços socioassistenciais do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS, para incremento temporário da execução 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças 
e Adolescentes de 6 a 12 anos, cujo repasse será em parcela única, para 
utilização na aquisição de equipamentos.
A OSC beneficiaria da emenda e uma organização filantrópica de direito 
privado, com autonomia administrativa e financeira, que tem dentre suas 
finalidades executar programas, projetos e serviços de assistência social de 
forma continuada, gratuita e planejada, dentre outros a crianças, adolescentes, 
na prevenção, proteção e de defesa dos direitos da população em situação de 
vulnerabilidade social.        
Em atenção ao Art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações a 
Organização demonstrou não estar impedida de celebrar qualquer modalidade 
de parceria prevista em Lei, tendo apresentado toda a documentação 
requisitada para a celebração do ajuste.
Mediante as considerações expostas e o amparo da Lei 13.019/2014 o 
Município através da Secretaria Municipal de Assistência Social justifica 
a dispensa o chamamento público para a formalização da parceria com a 
Casa de Eurípedes a fim de melhorar o trabalho realizado com crianças 
e adolescentes e suas famílias, fortalecendo os vínculos familiares e 
comunitários, prevenindo situações de risco social, estando cumpridas as 
exigências do art. 32 da Lei Federal nº. 13.019/2014, e alterações, bem 
como as disposições específicas da Resolução n.º 21 de 24 de novembro 
de 2016, do Conselho Nacional de Assistência Social, cujo cumprimento foi 
devidamente atestado no processo administrativo.   
Conforme artigo 32 §2º da Lei 13.019/2014 e art. 37 §2º do Decreto Municipal 
nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, e alterações, abre-se o prazo de cinco 
dias para impugnação a esta justificativa.
São José do Rio Preto/SP, 12 de agosto de 2022. 
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS: 31.943- Secretária 
Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
Processo Administrativo nº 10/2022 - Dispensa de Chamamento Público 
nº 08/2022.  
Na qualidade de Secretária de Assistência Social, e de acordo com o disposto 
no art. 29 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem 
como, da Resolução CNAS n.º 21/2016 e no âmbito do município de São José 
do Rio Preto, o parágrafo 3º do art. 18, do Decreto 17.708 de 2017, apresento 
os relevantes fundamentos que justifica a dispensa de chamamento público 
para celebração de parceria entre esta municipalidade, através da Secretaria 
de Assistência Social e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
– APAE, para transferência de recursos financeiros oriundos de emenda 
parlamentar Estadual/ Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, cujo 
repasse será em parcela única, destinado a aquisição de equipamentos para 
incremento da execução do Serviço de Proteção Especial para Pessoa com 
deficiência e suas famílias em Centro Dia. 
Objeto: Transferência de recursos financeiros oriundos de emenda 
parlamentar estadual para o incremento da execução do Serviço de Proteção 
Especial para Pessoa com deficiência e suas famílias em Centro Dia.
Tipo de Parceria: Termo de Fomento 
Organização da Sociedade Civil - OSC:  Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE.
CNPJ/MF:  59.997.270/0001-61
Endereço: Rua Dr. Raul Silva, n° 1863 – Nova Redentora.
Valor da Parceria: R$ 100.000,00 (cem mil reais), com recursos oriundos 
de Emenda parlamentar/estadual via Fundo Municipal da Assistência Social. 
Vigência do Termo de Colaboração:  6 meses
A dispensa do chamamento público para formalização do ajuste a ser firmado 
com a Organização da Sociedade Civil, se dá em função do objeto pactuado 
inviabilizar a competição entre as organizações da sociedade civil, por ser um 
recurso oriundo de EMENDA PARLAMNTAR com indicação do beneficiário. 
Essa dispensa de chamamento público tem com fulcro o art. 29, Lei 13.019 
de 31/O7/2014 - alterada pela Lei 13.204/2015: “Os termos de colaboração ou 
de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares 
às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados 
sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, 
quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou 
outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o 
respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei”. 
A OSC beneficiaria da emenda e uma organização filantrópica de direito 
privado, com autonomia administrativa e financeira, que tem dentre 
suas finalidades executar serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais de forma gratuita, permanente e continuada aos usuários 
da assistência social e a quem deles necessitar sem qualquer discriminação 
de forma planejada, diária e sistemática. 
Em atenção ao Art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações a 
Organização demonstrou não estar impedida de celebrar qualquer modalidade 
de parceria prevista em Lei, tendo apresentado toda a documentação 
requisitada para a celebração do ajuste.
Mediante as considerações expostas e o amparo da Lei 13.019/2014 o 
Município através da Secretaria Municipal de Assistência Social justifica 
a dispensa o chamamento público para a formalização da parceria com a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, visando qualificar 
o Serviço de Proteção Social Especial em Centro Dia para pessoas com 
deficiências e suas famílias, estando cumprida as exigências do art. 32 da Lei 
Federal nº. 13.019/2014, e alterações, bem como as disposições específicas 
da Resolução n.º 21 de 24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de 
Assistência Social, cujo cumprimento foi devidamente atestado no processo 
administrativo.   
Conforme artigo 32 §2º da Lei 13.019/2014 e art. 37 §2º do Decreto Municipal 
nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, e alterações, abre-se o prazo de cinco 
dias para impugnação a esta justificativa.
São José do Rio Preto/SP, 12 de agosto de 2022. 
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS: 31.943- Secretária 
Municipal de Assistência Social.

EXTRATO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DAS INSTALAÇÃO DA 
ÁREA I – RANCHO DO TROPEIRO E IX – ESTACIONAMENTO “RECINTO 
DE EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLI LUCATTO” EM FAVOR DE 
BERNARDO LUIZ ARAUJO – ME.
PROTOCOLO: 2022225504
OBJETO: MEMBRO INFERIOR 
DATA: 12/08/2022
DATA DA ASSINATURA: 10/08/2022
VALOR: NOS TERMOS DO DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 
2019, FOI RECOLHIDO O VALOR PREÇO PÚBLICO NO TOTAL DE 100 
UFM – R$ 6.929,00 – SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS)
BASE LEGAL: DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 2019.
A. PEDRO PEZZUTO JR. -SECRETÁRIO MUN. DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – PROTOCOLOS DEFERIDOS 
(08/08 a 12/08/2022)

PROTOCOLO REQUERENTE
7532-22-SJP-ACE A+ BELEZA ESTÉTICA LTDA
7407-22-SJP-ALV ADEMIR FERREIRA DA SILVA
8528-22-SJP-SUB ADRIANA BOTARELLI
7810-22-SJP-ALV ADRIANA BOTARELLI
8297-22-SJP-ACE ADRIANA DA SILVA GANANCA
5255-22-SJP-HAB AGUINALDO DA SILVA RUBI
8065-22-SJP-HAB ALCIDES PEDRO DA SILVA
8060-22-SJP-ALV ALCIDES PEDRO DA SILVA
4513-22-SJP-HAB ALEXANDRE JOSE GRECCO
4511-22-SJP-ALV ALEXANDRE JOSE GRECCO
5790-22-SJP-HAB ALFREDO CRES NETO
7201-22-SJP-ALV AMAURI DALLETEZE DE ANDRADE
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6613-22-SJP-HAB ANA CAROLINA ZANUSSO TORRES
6604-22-SJP-HAB ANA MARIA CARPES PRANKE
6602-22-SJP-ALV ANA MARIA CARPES PRANKE
8263-22-SJP-VIA ANA PAULA BARBOSA RODRIGUES
8860-22-SJP-VIA ANDATTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA
7191-22-SJP-ALV ANDRÉ AUGUSTO DAVID
4795-22-SJP-AUT ANDREY MARTINS ROSA
7956-22-SJP-ALV ANGELITA MARIA DA SILVA
7501-22-SJP-ALV ANISIO DONIZETI PALMEIRA
5481-22-SJP-HAB ANTONIO ADRIANO RABESCO ISQUE
8013-22-SJP-HAB ANTONIO ALBANO BADIN
5816-22-SJP-HAB ANTONIO ALBANO BADIN
8010-22-SJP-ALV ANTONIO ALBANO BADIN
8861-22-SJP-VIA ANTONIO ALVES DOS SANTOS
6493-22-SJP-HAB ANTONIO ROGERIO DA ROCHA
8150-22-SJP-VIA ANTONIO ROGÉRIO DA ROCHA
3102-22-SJP-ALV ANTÔNIO SILVA DA CONCEIÇÃO
8627-22-SJP-VIA APARECIDO SERAFIM GONÇALVES DA SILVA
8630-22-SJP-VIA APARECIDO SERAFIM GONÇALVES DA SILVA
8105-22-SJP-ALV ARNALDO CASTILHO
2044-22-SJP-ALV AURORA CARLOTA CONSULI
7553-22-SJP-AUT B.L.G. ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

LTDA
8039-22-SJP-ALV BÁRBARA ASSIS LOUREIRO
8220-22-SJP-ALV BARBARA BARUFFI ZAFANI ARID
8053-22-SJP-ALV BENAF DOMUS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA
2833-22-SJP-HAB BEST CENTER NOROESTE PAULISTA 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
2833-22-SJP-HAB BEST CENTER NOROESTE PAULISTA 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
8151-22-SJP-ACE BRASIL SAÚDE DOMICILIAR LTDA
5909-22-SJP-HAB BRENO SACAKI NAVES
8141-22-SJP-HAB BRUNA CRISTINA MENDONÇA DIAS
8074-22-SJP-AUT BTWO ADMINISTRADORA DE BENS 

PRÓPRIOS LTDA
6712-22-SJP-ALV CARLOS ANDRE ANTIORI RAYMUNDO
6978-22-SJP-ALV CAROLINA PARDO MANTOVANI OROSZ
4895-22-SJP-ALV CENTRO DE CÉREBRO E COLUNA LTDA
6760-22-SJP-SUB CIBELE MITSUE KUROZAWA DA SILVA
8310-22-SJP-EDI CINARA REGINA GUERREIRO CONTIERO
4925-22-SJP-ALV CINTIA ALVES DE OLIVEIRA
8322-22-SJP-SUB CINTIA ALVES DE OLIVEIRA
7737-22-SJP-ALV CLEITON FERNANDES DE SOUZA
8636-22-SJP-VIA CRISTIANE BESSA VENDRAMINI
7871-22-SJP-AUT D.I.HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA
8413-22-SJP-ALV DAIANA COMISSÃRIO
3712-22-SJP-HAB DANIEL PANOSSO
3666-22-SJP-ALV DANIEL RODRIGO COMAR
7088-22-SJP-VIA DANIEL RODRIGO COMAR
6973-22-SJP-HAB DANILO CARMONA
6160-22-SJP-HAB DEIZIELLE CACERES DA SILVA
6932-22-SJP-ALV DIEGO HENRIQUE SOARES
7946-22-SJP-SUB DIEGO LOPES DA SILVA
5087-22-SJP-ALV DIEGO LOPES DA SILVA
8487-22-SJP-ACE DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA RIO 

PRETO LTDA
8423-22-SJP-ALV EDUARDO ALMEIDA SANTOS
7867-22-SJP-HAB EDUARDO AMORIM CALDAS
7379-22-SJP-VIA EMMANUEL JOSÉ MARQUES
7382-22-SJP-ALV EMMANUEL JOSÉ MARQUES
6769-22-SJP-VIA ERIK VINICIUS DA SILVA CABRAL
8223-22-SJP-ALV EURO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

RIO PRETO LTDA
8845-22-SJP-VIA FABRICIO ARANTES SILVESTRE
7578-22-SJP-ALV FERNANDA DOS SANTOS CORREA
7795-22-SJP-ALV FERNANDO CAMPOLI DO NASCIMENTO
8464-22-SJP-VIA FERNANDO HERRERA
7710-22-SJP-ALV FERNANDO HERRERA

65-22-SJP-ALV FLÁVIO TERRIN
8183-22-SJP-ALV FORTES PERES AGRONEGÓCIOS LTDA
4746-22-SJP-ALV FRANCISCO BENTO DE ARAUJO
8345-22-SJP-VIA FRANCISCO GUIMARAES DIAS
8041-22-SJP-ALV FRANCISCO SUCENA BRANCO
8288-22-SJP-ALV GENI APARECIDA DA SILVA
8798-22-SJP-VIA GENI TEIXEIRA
8493-22-SJP-ALV GILBERTO BENASIR VISSANI
8378-22-SJP-HAB GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR
8379-22-SJP-ALV GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR
5424-22-SJP-HAB GILMAR APARECIDO GOMES
7066-22-SJP-HAB GILMAR FERREIRA SANTOS
6936-22-SJP-HAB GILMAR TOSCHI GOMES
8615-22-SJP-SUB GRAMADAO PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA
6193-22-SJP-AUT GRAMADÃO PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA
8613-22-SJP-VIA GRAMADÃO PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA
7890-22-SJP-EDI GRAMADÃO PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA
8333-22-SJP-ALV GUILHERME DOS SANTOS
7265-22-SJP-VIA HEITOR BILLACHI DE SOUZA DIAS
5859-22-SJP-ALV HENRIQUE MARTINS SEIDL
8453-22-SJP-ACE HIDRARA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

CONEXÕES E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS 
LTDA

2021313813 INFECTOLOGIA NUNES SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA

8683-22-SJP-ALV IRMANDADE DA SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

8656-22-SJP-ALV IRMANDADE DA SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

8304-22-SJP-ALV ISABELA CRISTINA HENRIQUE
7622-22-SJP-HAB IVAN EDINOEL BARBOZA
8054-22-SJP-VIA J. P. NARDIN & NARDIN LTDA
6798-22-SJP-ALV JAIME ANDRÉ SANCHEZ RODRIGUES; MEIRI 

REGINA MAIOLI RODRIGUES
8180-22-SJP-ALV JAMILSON LUIZ DA CRUZ
8485-22-SJP-ALV JEAN MATIAS DE SOUZA
7011-22-SJP-HAB JFL & CIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

S/S LTDA
7684-22-SJP-VIA JIVAGO JOIELE ALMEIDA E CARNEIRO
7682-22-SJP-VIA JIVAGO JOIELE ALMEIDA E CARNEIRO
4631-22-SJP-HAB JOAO BRAMBATI & CIA LTDA ME
8511-22-SJP-VIA JOÃO EDUARDO MARINOVICH
8576-22-SJP-VIA JOÃO FERNANDES GARCIA NETO
8470-22-SJP-ALV JOÃO LUCAS SOARES DE SOUSA
7564-22-SJP-HAB JOÃO MARCELO MONTILHA
7018-22-SJP-HAB JOÃO PAULO CONSOLO
7845-22-SJP-HAB JOÃO SYLVIO CAMOLESI
8068-22-SJP-ALV JOCILENE APARECIDA DA SILVA
8658-22-SJP-VIA JORGE LUIZ PIACENTI DOS SANTOS
8659-22-SJP-VIA JORGE LUIZ PIACENTI DOS SANTOS
5038-22-SJP-AUT JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA
7584-22-SJP-VIA JOSE ANTONIO VIEIRA
6000-22-SJP-HAB JOSE CARLOS DA SILVA RIBEIRO
7590-22-SJP-HAB JOSÉ HAROLDO MARSOLA JÚNIOR
6658-22-SJP-ALV JOSÉ ROBERTO PERES
8600-22-SJP-ALV JOSÉ RODRIGUES BUSANO
6309-22-SJP-VIA JOSIANE ANDREIA DA SILVA
6300-22-SJP-VIA JOSIANE ANDREIA DA SILVA
6421-22-SJP-SUB JULIANA FRANCO FERREIRA
7646-22-SJP-HAB JULIANO ALVES DA SILVEIRA BOTELI
7651-22-SJP-HAB JULIANO ALVES DA SILVEIRA BOTERI
7649-22-SJP-ALV JULIANO ALVES DA SILVEIRA BOTERI
8315-22-SJP-HAB JULIANO CESAR FESTUCCI
4059-22-SJP-HAB JUNQUEIRA & CHIDEROLI 

EMPREENDIMENTOS LTDA
4051-22-SJP-SUB JUNQUEIRA & CHIDEROLI 

EMPREENDIMENTOS LTDA
8667-22-SJP-EDI JURANDIR LONGO
2583-22-SJP-HAB KELLY CRISTINA LACENA DE MENEZES
8956-22-SJP-VIA KLEBER FERNANDO DOS SANTOS
8957-22-SJP-VIA KLEBER FERNANDO DOS SANTOS
8071-22-SJP-VIA LENILSON FABIANO CRUZ
7660-22-SJP-ALV LEONARDO ALVES FEITOSA
8251-22-SJP-ALV LILIAN CRISTINA DA SILVA ABILIO
8290-22-SJP-VIA LILIAN CRISTINA DA SILVA ABILIO
7820-22-SJP-ACE LOPES SUPERMERCADOS LTDA
8274-22-SJP-ALV LUCAS CAMBIAGHI ESTEVES
7258-22-SJP-ALV LUCAS HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
8328-22-SJP-ALV LUCAS NARDEZ GOMIDE
8340-22-SJP-ALV LUCAS RODRIGO CÂNDIDO
7492-22-SJP-ALV LUCIANE APARECIDA LACERDA PICOLO

8178-22-SJP-ALV LUIS ANTONIO DO CARMO
7373-22-SJP-ALV LUIS MARCIO NARDIN
7361-22-SJP-HAB LUIZ CLEMENTE DO CARMO JUNIOR
7358-22-SJP-ALV LUIZ CLEMENTE DO CARMO JUNIOR
7351-22-SJP-HAB LUIZ CLEMENTE DO CARMO JUNIOR
8642-22-SJP-VIA LUIZ CLEMENTE DO CARMO JUNIOR
5446-22-SJP-ALV LUIZ MOISES ANDREOLLI
8700-22-SJP-VIA LUIZA CRISTINA DIOGO DE MATOS
4952-22-SJP-HAB LUPEMA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
7784-22-SJP-HAB LUPEMA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
464-22-SJP-HAB MAGNA FERNANDES DO NASCIMENTO

6623-22-SJP-HAB MAICON HENRIQUE DA SILVA ARAUJO
8484-22-SJP-ALV MARCELO DAUD
7522-22-SJP-SUB MARCOS LEAL LUCIANO
7794-22-SJP-VIA MARCOS VINICIUS SILVA SUMARES
7272-22-SJP-HAB MARIA APARECIDA BELTANTE
7271-22-SJP-ALV MARIA APARECIDA BELTANTE
8119-22-SJP-ALV MARIA DE ALMEIDA PIMENTEL GOMES
5903-22-SJP-HAB MARIA FERNANDA DE CASTRO LANZONI 

BREDA
5901-22-SJP-ALV MARIA FERNANDA DE CASTRO LANZONI 

BREDA
8336-22-SJP-ALV MARIA GORETE CARREIRA ANDRADE
8300-22-SJP-ALV MARIANA AZEVEDO ALVES MENDES
7565-22-SJP-HAB MARIANA MARTINS JANUARIO GALASSI
7887-22-SJP-ALV MARILAINE DE SOUSA
7342-22-SJP-VIA MARJORIE VIVIANE DA SILVA
8414-22-SJP-ALV MATHEUS GUSTAVO FERREIRA
7896-22-SJP-ALV MENDES E MIRANDA LOCACOES DE IMOVEIS 

LTDA
7897-22-SJP-HAB MENDES E MIRANDA LOCAÇÕES DE IMOVEIS 

LTDA
8688-22-SJP-ALV MIGUEL LUIS DAURICIO FILHO
7297-22-SJP-EDI MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
6446-22-SJP-ALV NATHAN FELIPE RODRIGUES MALAVASI
8489-22-SJP-ALV NATIELE CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 

PEREIRA
8446-22-SJP-ALV NEIDELI APARECIDA FORTUNADO ALVES
8298-22-SJP-EDI NELSON APARECIDO DORNELAS
6312-22-SJP-ALV NOROEL ALCANTARA DA SILVA JUNIOR
7263-22-SJP-ALV NUBIA MARTINI
8631-22-SJP-VIA NUNES & DUARTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA
3813-22-SJP-HAB OTAVIO DIAS JUNIOR
7471-22-SJP-ALV OTAVIO DIAS JUNIOR
8677-22-SJP-VIA OTAVIO DIAS JUNIOR
8140-22-SJP-HAB OTAVIO PRIOLLI DANIEL
8502-22-SJP-VIA PAULO EDUARDO DE MACEDO
8889-22-SJP-VIA RAFAEL ALVES DA SILVA
6355-22-SJP-ALV RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA
3984-22-SJP-HAB RANDER MAICON DE OLIVEIRA
8614-22-SJP-VIA RANDER MAICON DE OLIVEIRA
3988-22-SJP-ALV RANDER MAICON DE OLIVEIRA
8329-22-SJP-SUB REGINA CAVICCHIA ABRA
7961-22-SJP-ALV REGINALDO PERPETUO MONTEIRO DA 

ROCHA
8158-22-SJP-ALV RENNAN CAETANO VIEIRA LIMA
5429-22-SJP-HAB RITA DE CÁSSIA BONIFACIO LASQUEVITE
5079-22-SJP-VIA ROBERTO TEBAR
6470-22-SJP-SUB ROBINSON RAFAEL VARELLA DE CASTRO 

LATORRE
6975-22-SJP-ALV ROBSON LUIZ JOSE ROBERTO
8182-22-SJP-VIA ROGÉRIO BATISTA RIBEIRO
8313-22-SJP-VIA ROGERIO JARUCHE
7557-22-SJP-ALV RONALDO PEREIRA CRUZ
7394-22-SJP-HAB RONIVALDO DE ARAUJO
6344-22-SJP-HAB ROSANGELA CAMPOS DINIZ
8187-22-SJP-VIA ROSANGELA CAMPOS DINIZ
2635-22-SJP-SUB RUBENS GOMES CAMACHO
7695-22-SJP-ALV RUBENS JUNIOR PELAES
5084-22-SJP-ALV RYAN WAIDEMAM RIBEIRO
7811-22-SJP-ALV SALIANE DE JESUS CALIXTO PINTO
6211-22-SJP-ALV SAMUEL ROBERTO DOS SANTOS
7415-22-SJP-VIA SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA- SESI
5986-22-SJP-ALV SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

CAETANO II SPE LTDA.
5951-22-SJP-HAB SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

CAETANO II SPE LTDA
7196-22-SJP-HAB SIDNEI FERRARI
7195-22-SJP-ALV SIDNEI FERRARI
6645-22-SJP-ACE SILVA DELA LIBERA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA
4881-22-SJP-ALV SILVANA DA SILVA CAVIGLIONI
8735-22-SJP-VIA SILVIA MARGARETE PEREIRA
8139-22-SJP-ALV SILVIA SOLANGE BEDORIN FURLAN
7017-22-SJP-ACE SILVIO PILONI
7843-22-SJP-ALV SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS
7380-22-SJP-HAB SORAIA JOSÉ
8646-22-SJP-VIA SUELEN MARTINS REIS
8648-22-SJP-VIA SUELEN MARTINS REIS
3161-22-SJP-ALV TADEU MORSELLI GUERRA
8865-22-SJP-ACE TELECOM RIO PRETO PROJETOS E 

CONSULTORIA LTDA
6500-22-SJP-ALV TELMA ANTONIO MARQUES VIEIRA
5601-22-SJP-ALV THAIS DANIELLE MARTINS DE ARAÚJO
5994-22-SJP-ALV THIAGO LUIZ CHAVES
7186-22-SJP-ALV THIAGO XAVIER GRECCHO
8638-22-SJP-ACE TRANSPORTES E LOGÍSTICA DIA E NOITE 

LTDA
6939-22-SJP-HAB UBALDO JOSÉ
6938-22-SJP-ALV UBALDO JOSÉ
8498-22-SJP-ALV VALMIR ROSA DE MENEZES
2890-22-SJP-HAB VÂNIA MARESSA LEAL PINTO
8844-22-SJP-VIA VICTOR SOTILE SEGOBIA
8477-22-SJP-VIA VITORIO JUNIO LOURENÇON
3909-22-SJP-ALV VIVIAN DEMONTE
7856-22-SJP-HAB WILTON SOUZA DA SILVA

8217-22-SJP-VIA WLADEMIR MOSCHETTA
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EXTRATO: TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DA CESSÃO DE 
USO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO E “INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP”.
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONSTANTE DO PARÁGRAFO ÚNICO DA 
CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE CESSÃO DE USO DO IMÓVEL, 
POR MAIS 5 (CINCO) ANOS A CONTAR DE 09 DE MARÇO 2023.
PRAZO: DE 05 (CINCO) ANOS
BASE LEGAL: LEI Nº 12.808, DE 30 DE AGOSTO DE 2017.
DATA DA ASSINATURA: 04 DE JULHO DE 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – PROTOCOLOS 
INDEFERIDOS (08/08 A 12/08/2022)

PROTOCOLO REQUERENTE
8778-22-SJP-COP ADRIANA JOSELY GODA DE MORAES SILVA
7236-22-SJP-ALV ADRIANO CESAR MOITINHO DE CARVALHO
7990-22-SJP-VIA ANTONIO SERGIO GOMES FLORIDO
8547-22-SJP-VIA ARY ATTAB FILHO
8574-22-SJP-ACE AUTO ESCOLA DE MAIO RIO PRETO LTDA
8913-22-SJP-EDI CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
8984-22-SJP-BIC CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA GRECCO
8447-22-SJP-ACE DANIELE CAROLINE ALVARENGA ARAUJO
8296-22-SJP-HAB DANIELE CASSIA TELATIN
8295-22-SJP-ALV DANIELE CASSIA TELATIN

8289-22-SJP-ACE DUPLO SENTIDO INDUSTRIA E COMÉRCIO 
DE CONFECÇÕES LTDA

8421-22-SJP-ACE EDELBERTO TEODORO DE CARVALHO
9027-22-SJP-BIC FELIPE ANTONIO BRASSOLATI
8995-22-SJP-BIC FELIPE ANTONIO BRASSOLATI
8994-22-SJP-BIC FELIPE ANTONIO BRASSOLATI

8372-22-SJP-ACE FORTFER COMERCIO DE FERRAMENTAS 
LTDA

8943-22-SJP-VIA INGRID CRISTINA MASSI VILELA
8917-22-SJP-EDI JAIRO RICHARD GIUSTI
8909-22-SJP-GER JAIRO RICHARD GIUSTI
8451-22-SJP-VIA JEFERSON VICOSO DA SILVA

8671-22-SJP-COP JOELMA BARROS LUZ GUANDALINI
8720-22-SJP-BIC JOSÉ ANTONIO LOPES
8831-22-SJP-PER JOSE LUIZ ZILLI
4372-22-SJP-ALV JUNIO CESAR DA SILVA
7529-22-SJP-ACE KENGI RICARDO YASSUDA
8114-22-SJP-ACE KENWEE COSMETICOS LTDA
7538-22-SJP-ALV LUCAS GONÇALVES VIDAL BARBOSA
8850-22-SJP-VIA LUIZA CABRAL LOPES

8839-22-SJP-VIA LUIZA CABRAL LOPES
8474-22-SJP-VIA MARCELO TORRES BRANCO
8353-22-SJP-HAB MARCIA RIBEIRO BAIÃO OLIVEIRA

2019425070 MARIA ALMEIDA PEREIRA
7304-22-SJP-AUT MARIA JOSE GRAÇA SECCHES
6533-22-SJP-APR MARIANA GARCIA MALACRIDA
4233-22-SJP-ACE MARINES MARTINS CALDEIRA
8803-22-SJP-COP MELISSA DE FREITAS VILACOBA RODRIGUES
8725-22-SJP-COP MILENE DE SOUSA CECÍLIO CASTRO
7654-22-SJP-ALV NADIR ALVES TOSTA DA SILVA
7663-22-SJP-HAB NADIR ALVES TOSTA DA SILVA
8381-22-SJP-ACE PAULO DUTRA DA SILVA
8901-22-SJP-COP PREMIER ADM IMOVEIS RIO PRETO LTDA
8900-22-SJP-COP PREMIER ADM IMOVEIS RIO PRETO LTDA
8788-22-SJP-COP PREMIER ADM IMOVEIS RIO PRETO LTDA
8841-22-SJP-BIC REGINA MAURA CORRÊA
8718-22-SJP-VIA RENATA JORGE CORSINO DE PAULA
8428-22-SJP-ACE RO & LU ODONTOLOGIA LTDA.
6951-22-SJP-ALV RUBIA MARA PEDROSA VIANNA
8974-22-SJP-COP SUELEN MARTINS REIS
8649-22-SJP-COP SUELEN MARTINS REIS
8772-22-SJP-SUB WALTER CAUE DE LIMA ARAUJO
8824-22-SJP-VIA WLADEMIR MOSCHETTA

Secretaria Municipal de Obras
Notificação 6216/2022
Fica notificada, Júlia Borges Taboada, proprietária do imóvel sito à Rua Antonio 
Evaristo Cabrera, s/nº, quadra 28, lote 12, Jardim Tarraf II, que em virtude 
de ter sido enviado a Notificação de Embargo nº 006216/2022, datada em 
08/07/2022, assinada pelo agente fiscal de posturas Rodrigo André Morsillo, 
tratando de construção sem o devido Alvará de Reforma em desacordo com 
a Lei de Zoneamento e Código de Obras e Edificações em vigor e/ou projeto 
aprovado, em desacordo com as Leis Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 
art. 352 e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela Empresa 
de Correios e Telégrafos o AR BR 78250595 1 BR acusando “não procurado” 
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as 
penalidades previstas nas citadas leis. Caso a construção não seja paralisada 
de imediato e providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação da 
irregularidade que originou o presente EMBARGO, será aplicada a multa no 
valor de R$ 1.039,35 (hum mil, trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) e 
medidas judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

São José do Rio Preto, 12 de agosto 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº 135/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, comunica MARCOS 
ANTONIO FAVARO, CPF nº 025.917.438-60,responsável pelo imóvel situado 
na Av Coração de Jesus, 56 – Vila São Pedro, que ficou decidido por esta 
Secretaria pela aplicação de penalidade pecuniária no valor de R$ 692,90 
(seiscentos e noventa e dois reais, noventa centavos), sendo lavrado o Auto 
de Infração e Imposição de Multa nº. 000376-1, tendo em vista a infração ao 
disposto no Art. 2º da Lei Municipal 5746/94, conforme Auto de Constatação/
Notificação nº 22558. Referido valor deverá ser recolhido aos cofres públicos, 
nos termos da legislação vigente.
Atenciosamente,
Cheyla de Toledo Bernardo
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 136/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, comunica o Sr. CESAR 
RENATO DE COUTO, CPF 328.632.588-00, responsável pelo veículo 
GM/CORSA WIND, placa CXA 7644,  que se encontra na Rua Nuno 
Alvares Pereira, 1532 - Pq. Estoril, que ficou decidido por esta Secretaria 
pela aplicação de penalidade pecuniária no valor de R$ 1385,80 (hum mil, 
trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), sendo lavrado o Auto 
de Infração e Imposição de Multa nº. 000379-1, tendo em vista a infração ao 
Art. 81 da Lei Complementar nº. 650/2021, conforme Auto de Constatação/
Notificação nº. 22179. Referido valor deverá ser recolhido aos cofres públicos, 
nos termos da legislação vigente.
Atenciosamente,
FRANCISCO JOSÉ ARNALDO DA CUNHA
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 137/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, comunica a Sra. PAMELA 
THOME DE SOUZA, CPF 395.363.618-92, responsável pelo veículo VW/
GOL CL, placa BHD 6441,  que se encontra na Rua Maria Santíssima, nº 888 
(oposto) – Vila Ideal, que ficou decidido por esta Secretaria pela aplicação 
de penalidade pecuniária no valor de R$ 1385,80 (hum mil, trezentos e 
oitenta e cinco reais e oitenta centavos), sendo lavrado o Auto de Infração e 
Imposição de Multa nº. 000320-2, tendo em vista a infração ao Art. 81 da Lei 
Complementar nº. 650/2021, conforme Auto de Constatação/Notificação nº. 
22319. Referido valor deverá ser recolhido aos cofres públicos, nos termos 
da legislação vigente.
Atenciosamente,
FRANCISCO JOSÉ ARNALDO DA CUNHA
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº 138/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, comunica DENIAN 
MARTINS DA SILVA  DE ALMEIDA 47103476896, CNPJ 43.503.057/0001-
16, responsável pelo imóvel situado na Av. Fortunato Ernesto Vetorazzo, n° 
1940, salão 05  – Jd Gisete, ficou decidido por esta Secretaria pela aplicação 
de penalidade pecuniária no valor de R$ 692,90 (seiscentos e noventa e dois 
reais, noventa centavos), sendo lavrado o Auto de Infração e Imposição de 
Multa nº. 000374-1, tendo em vista a infração ao disposto no Artigo 3° do 
Decreto Municipal 18926/21, conforme Auto de Constatação/Notificação nº. 
22145. Referido valor deverá ser recolhido aos cofres públicos, nos termos 
da legislação vigente.
Atenciosamente,
HELENA YURIKO SAKANO FERNANDES
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Departamento de Fiscalização
EDITAL SMTTS Nº.139 /2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, comunica o Sr. CARLOS 
EDUARDO SANTANA, CPF nº. 370.190.458-80, cujo endereço atual é na 
Rua Major José Domingues Júnior, 228, HC 1- Vila Progresso, que ficou 
decidido por esta Secretaria pela aplicação de penalidade pecuniária no valor 
de R$ 1385,80 (hum mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), 
sendo lavrado o Auto de Infração e Imposição de Multa nº. 000389-1, tendo 
em vista a infração ao Art.5° e 9º da Lei Municipal nº. 8.626/02, conforme Auto 
de Constatação/Notificação nº. 24113. Referido valor deverá ser recolhido aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente.
Atenciosamente,
MARCELO MASUCHI NETO  
Agente Fiscal de Posturas
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São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº 140/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, comunica STARLUMEN 
DO BRASIL LTDA EPP, CNPJ 24.205.016/0001-07, responsável pelo imóvel 
situado à Rua Egildo Véscio, 280  – Jd Nazareth, ficou decidido por esta 
Secretaria pela aplicação de penalidade pecuniária no valor de R$ 692,90 
(seiscentos e noventa e dois reais, noventa centavos), sendo lavrado o Auto 
de Infração e Imposição de Multa nº. 000395-1, tendo em vista a infração 
ao disposto no Artigo 3° do Decreto Municipal 18926/21, conforme Auto de 
Constatação/Notificação nº 22183. Referido valor deverá ser recolhido aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente.
Atenciosamente,
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São José do Rio Preto, sábado, 13  de agosto de 2022PUBLICIDADE LEGAL

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000191028 00985/22 AMORA RESIDENCIA ASSISTIDA 
PARA IDOSOS LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2254

2022000087083 00266/22
ATENDIMENTO GERIÁTRICO E 

PSIQUIÁTRICO ANDRADE 
MONTANHEZ LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2253

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000227233 01424/21
CENTRO DE APOIO E 

REABILITAÇÃO ESPERANÇA DE 
VIDA EIRELI

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2022000231948 00175/22 HABITARE PREPARAÇÃO 
DOCUMENTOS LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

PROTOCOLO RAZÃO SOCIAL

2022000176746 A I CORTEZ DROGARIA LTDA

2022000198410 A I CORTEZ DROGARIA LTDA

2022000140795 AMARAL & PADUA LTDA ME

2022000140799 AMARAL & PADUA LTDA ME

2022000213323
CAASP CAIXA DE 

ASSISTENCIA DOS 
ADVOGADOS DE SÃO PAULO

2022000213329
CAASP CAIXA DE 

ASSISTENCIA DOS 
ADVOGADOS DE SÃO PAULO

2022000179240 CARREFOUR COMERCIO E 
INDUSTRIA LTDA

2022000143126 CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI 
EPP

2022000220195 CORTEZ & CORTEZ FARMA 
DROGARIA LTDA

2022000131068 DAVANZZO FARMACIA DE 
MANIPULAÇÃO EIRELI

2022000179207 DROGAN DROGARIAS LTDA

2022000189782 DROGAN DROGARIAS LTDA

TRM - P - H 000266

TRM - P - H 000279

TRM - P - H 000275

TRM - P - C 000439

TRM - P - C 000428

TRM - P - C 000428

TRM - P - C 000445

TRM - P - H 000271

TRM - P - H 000276

TRM - P - H 000270

TRM - P - C 000422

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TERMO

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  INDEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TRM - P - H 000267

ANA PAULA MASSA VASQUES
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 141/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
tendo em vista a guia rebaixada em desacordo com os Artigos 2º e 3º do Decreto Municipal 18926/2021, NOTIFICA 
CLINICA CAPORRINO LTDA, CNPJ: 03.803.297/0001-11, responsável pelo imóvel situado à Rua Fritz Jacobs, nº 
1320, para apresentar no prazo de 30 dias o Projeto de Construção do imóvel aprovado pela Secretaria Municipal de 
Obras conforme descrito no Auto de Constatação e Notificação nº 24471, enviado previamente por e-mail.
Atenciosamente,
HELENA YURIKO SAKANO FERNANDES
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 142/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
tendo em vista a guia rebaixada em desacordo com o Artigo 3º do Decreto Municipal 18926/2021, NOTIFICA NEVIO 
PEREIRA DA MOTTA FILHO 06396195844, CNPJ 26.452.402/0001-10, a regularizar as guias de sarjeta localizado 
na Av. Danillo Galeazzi, nº2082, loja 1, de acordo com o Projeto de Construção aprovado pela Secretaria de Obras 
em 25/07/2011, OU adequação das guias ao artigo 3º do Decreto 18.926/2021 mediante apresentação de croqui com 
a situação pretendida, no prazo de 60 dias, conforme descrito no Auto de Constatação e Notificação 24347 enviado 
por e-mail.
ANA PAULA MASSA VASQUES
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 143/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
tendo em vista a guia rebaixada em desacordo com o Artigo 3º do Decreto Municipal 18926/2021, NOTIFICA REAL 
ALLIANCE ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA , CNPJ: 29.254.663/0001-14, a adequar todas as guias 
do imóvel localizado na Av. da Saudade, nº 3878 – Santa Cruz exatamente conforme o croqui apresentado por meio do 
protocolo 2022225226, no prazo de 60 dias, conforme descrito no Auto de Constatação e Notificação 24469 enviado 
por e-mail.
HELENA YURIKO SAKANO FERNANDES
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 144/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
tendo em vista a guia rebaixada em desacordo com o Artigo 3º do Decreto Municipal 18926/2021, NOTIFICA REAL 
ALLIANCE ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA , CNPJ: 29.254.663/0001-14, a adequar todas as guias 
do imóvel localizado na Rua Antonino Amaral Vieira, nº39 (31, 33, 35, 37) – Santa Cruz exatamente conforme o croqui 
apresentado por meio do protocolo 2022235246, no prazo de 60 dias, conforme descrito no Auto de Constatação e 
Notificação 24470 enviado por e-mail.
HELENA YURIKO SAKANO FERNANDES
Agente Fiscal de Posturas

LEI Nº 14.228
De 12 de agosto de 2022.

Dispõe sobre a divulgação de dados da execução de 
contratos de terceirização de mão de obra firmados por 
todos os órgãos e entidades públicas municipais, em 
seus respectivos sítios oficiais.

 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo: usando das atribuições que me são conferidas por Lei,
 FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do § 6º, do artigo 44, da Lei 
Orgânica do Município, a seguinte Lei:

Art. 1º Todos os órgãos e entidades dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, incluídas as da 
Administração Pública Indireta, deverão realizar a prestação de contas, em seus sítios oficiais, sobre dados de 
execução de contratos de terceirização de mão de obra, contendo, ao menos, os seguintes requisitos:

I – dados sobre a empresa contratada:

a) nome da empresa;
b) CNPJ;
c) endereço da sede e, havendo, filial ou escritório instalado no Município;
d) nome completo e forma de contato do preposto indicado pela contratada.

II – dados sobre a execução contratual:

a) descrição dos postos de serviço contratados, quantidade e valores de cada posto de serviço;
b) indicação da entidade sindical atrelada à categoria profissional dos postos de serviço contratados, com 

endereço e forma de contato;
c) cópia do acordo ou da convenção coletiva vigente para a categoria profissional;
d) nomes e contatos funcionais dos servidores designados como fiscais e gestores do contrato;
e) valor anual do contrato.

Parágrafo único. O cumprimento do disposto nesta Lei não exime os órgãos e entidades destinatários de 
atender às exigências de fiscalização e transparência previstas em outras normas atinentes à matéria.

Art. 2º A disponibilização dos dados previstos nesta Lei observará os seguintes prazos máximos:

I – para inserção de informações sobre novos contratos: 10 (dez) dias úteis, contados do início da vigência 
do instrumento contratual, termo aditivo ou instrumento congênere;

II – para inserção de informações sobre contratos em andamento: 30 (trinta) dias corridos, contados do 
início da vigência desta Lei;

III – para atualização de informações sobre contratos novos ou em andamento: 10 (dez) dias úteis, 
contados do início da vigência da alteração contratual ou instrumento congênere, ou, caso desnecessária a adoção 
da referida providência, da ciência ou do recebimento de comunicação sobre a alteração de quaisquer dos itens 
constantes do art. 1º desta Lei;

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, consideram-se:

I – novos contratos: aqueles firmados após a entrada em vigor desta Lei;
II – contratos em andamento: aqueles cuja execução já se encontra em andamento na entrada em vigor 

desta Lei.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento, suplementadas, se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
12 de agosto de 2022.

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara 

AUTÓGRAFO Nº 15.669/2022
Projeto de Lei nº 186/2021
Aprovado em 15/02/2022, na 8ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 015/22 rejeitado em 09/08/2022, na 42ª Sessão Ordinária.
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e
publicada no jornal oficial do Legislativo.

Arnaldo de Freitas Vieira
        Diretor Geral                                                                                                   

Autoria da propositura: 
Ver. Pedro Roberto Gomes

rfg/

LEI Nº 14.229
De 12 de agosto de 2022.

Dispõe sobre a implantação do Programa de 
Diagnóstico e acompanhamento integral aos 
alunos com Dislexia, TDAH ou outro transtorno 
de aprendizagem, no Município de São José do 
Rio Preto, e dá outras providências.

 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo: usando das atribuições que me são conferidas por Lei,
 FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do § 6º, do artigo 44, da Lei 
Orgânica do Município, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica implantado no Município o Programa de Diagnóstico e acompanhamento integral aos alunos 
com Dislexia, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem.

Parágrafo único. O acompanhamento integral previsto no caput deste artigo compreende a identificação 
precoce do transtorno, o encaminhamento do educando para diagnóstico, o apoio educacional na rede de ensino, 
bem como o apoio terapêutico especializado na rede de saúde. 

Art. 2º O Programa de Diagnóstico, Tratamento e apoio aos alunos com Dislexia e TDAH ou outro 
transtorno de aprendizagem, aplica-se também na capacitação permanente do corpo docente com o objetivo de 
identificar os sinais da Dislexia e de outros distúrbios nos alunos.

Art. 3º Os alunos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentem alterações 
no desenvolvimento da leitura e da escrita, ou instabilidade na atenção, que repercutam na aprendizagem, devem 
ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, da forma mais precoce possível, 
pelos seus educadores, no âmbito da escola na qual estão matriculados, e podem contar com apoio e orientação 
da área de saúde, de assistência social e de outras políticas públicas existentes. 

Art. 4º Necessidades específicas no desenvolvimento do educando serão atendidas pelos profissionais 
da rede de ensino, em parceria com profissionais da rede de saúde.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
12 de agosto de 2022.

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara 

AUTÓGRAFO Nº 15.708/2022
Projeto de Lei nº 417/2021
Aprovado em 05/04/2022, na 22ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 022/22 rejeitado em 09/08/2022, na 42ª Sessão Ordinária.
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e
publicada no jornal oficial do Legislativo.

Arnaldo de Freitas Vieira
        Diretor Geral                                                                                              

Autoria da propositura: 
Ver. Cabo Júlio Donizete
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Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto


