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SAÚDE

ABERTURA

Licitação para 
reforma da 
Catedral 
avança
A Comissão de Licitação 
da Catedral abriu na tarde 
desta segunda-feira (15) 
o envelope da empresa J2 
Engenharia Ltda., única a 
participar da concorrência 
para a reforma do pavi-
mento da nave da igreja 
matriz. A empresa propôs 
R$ 1.063.726,21 para o ser-
viço. POLÍTICA Pág.3

POLIO

Motivo de impasse há mais 
de dois meses, moradores 
da região e o governo Edinho 
Araújo (MDB) não chegaram 
a um acordo e os atendi-
mentos serão transferidos 
para nova unidade no bairro 
Solidariedade. Na faixa em 
que anuncia oficialmente 
o fechamento da UBS do 
Felicidade, a pasta da Saúde 
esclarece ainda que “A Uni-
dade Básica de Saúde estará 
atendendo na rua Adrielle 
Caroline Amaral, nº 350, no 
bairro Solidariedade, a partir 
do dia 15 de agosto (segun-
da-feira), das 7 às 17 horas”. 
Segundo a prefeitura  UBS do 
Solidariedade é maior e aten-
derá melhor os moradores. 
CIDADES Pág.5

Faixa instalada pela Secretaria de Saúde anunciando o fim das atividades da UBS Felicidade

POLÍCIA

Ladrões são 
baleados ao 
tentar roubar 
policial
Dois assaltantes foram ba-
leados por uma das vítimas, 
um policial penal, de 35 
anos, por volta das 21 horas 
do sábado, 13, na avenida 
Murchid Homsi, em Rio 
Preto. De acordo com o 
boletim de ocorrência, os 
marginais  se aproximaram 
do Fiat Uno  e anunciaram 
o roubo. O policial armado 
atirou.  CIDADES Pág.4

FUTEBOL

Jogador passa 
mal durante 
partida e 
morre
Um rio-pretense, de 23 anos, 
passou mal durante um jogo 
de futebol e morreu na UPA 
Tangará, às 11h34 deste do-
mingo, 14. CIDADES Pág.4

Trem atinge caminhão carregado com 
botijões de gás em Bálsamo

ACIDENTE

Um caminhão carregado de botijão de gás foi atingido e arrastado por uma locomotiva da empresa Rumo na manhã 
desta segunda-feira,15, em Bálsamo. Segundo apurado inicialmente, o motorista do caminhão sofreu ferimentos 
leves. Ele tentou passar a linha férrea na rua Rio de Janeiro, mas foi atingido pelo trem. A carga do caminhão ficou 
espalhada pelo local e felizmente nenhum botijão explodiu. CIDADES  Pág.4

POLÍTICA

PSDB expulsa 
vereador e deve 
pedir cadeira 
para o partido

Bruno Moura ainda pode 
entrar com recurso no dire-
tório nacional, ou mesmo ir 
à Justiça. Além da expulsão, 
o diretório vai pedir oficial-
mente a cadeira na Câmara. 
POLÍTICA Pág.3

SEMAE

Câmara vota 
hoje criação 
de cargos
POLÍTICA  Pág.3

Um caminhão carregado de botijão de gás foi atingido e arrastado por uma locomotiva da empresa Rumo na manhã desta segunda

Saúde alerta 
para vacinação 
de crianças 
abaixo da meta
CIDADES   Pág.5

FICHA SUJAS

TCE divulga 
lista com CPFs 
de gestores 
irregulares
POLÍTICA Pág.3

PREFEITO FALA
SOBRE CASOS
O prefeito Edinho Arau-
jo (MDB) disse ontem ao 
DHoje que tem acompa-
nhado com preocupação o 
avanço dos casos de Varíola 
dos Macacos na cidade. 
POLÍTICA Pág.3

UBS do Felicidade é fechada e 
atendimentos são transferidos
Na entrada da unidade a prefeitura estendeu uma faixa com os dizeres “esta unidade estará fechada para reformas” 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação SMCS
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Ampliando a base
Renato Silva, médico-cirurgião responsável pelo setor de 

transplante de fígado do Hospital de Base (HB), e candidato a 
deputado federal pelo Patriota, põe o pé na estrada. Se reúne 
com lideranças de Assis, Marília, Ourinhos e São Pedro do 
Turvo. O médico já foi candidato ao posto uma vez e não se 
elegeu e sabe que tem que ampliar a sua base de atuação. No 
domingo, participou de um podcast produzido pelo Diário de 
Votuporanga, com o jornalista Jorge Honório, sobre transplan-
tes e deu o tom da sua plataforma na busca da representação 
na Câmara Federal.

Festa, é comigo mesmo!
Se tem uma coisa que Itamar Borges gosta é de uma festa de 

arromba. Depois de lotar o Buffet Fêlix Petrolli, em Rio Preto, 
para o lançamento de seu livro que narra sua passagem pela 
Secretaria Estadual da Agricultura, regado a bebidas, comidas 
e telões de LED, o deputado estadual e candidato a reeleição 
pelo MDB convida agora para o lançamento oficial da sua 
campanha. O rega-bofe vai rolar na sexta-feira, 19, a partir 
das 19 horas no Buffet Manoel Carlos. Entre os convidados 
ilustres nada mais, nada menos que o governador Rodrigo 
Garcia, que tenta a reeleição pelo PSDB.

A IMPORTÂNCIA DOS DENTES DE LEITE
ARTIGO

Ibi Dias de Oliveira, natural de 
Nhandeara-SP, faleceu aos 74 
anos de idade. Era casado com 
Sra. Maria Jose Martins de Olivei-
ra e deixa os filhos Fabio Renato, 
Carla Juliana e Flavia Renata. Será 
sepultado no dia 14/08/2022 às 
17h, saindo seu féretro do veló-
rio Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 

Elenir Gimenes Della Rovere, 
natural de Fernandópolis-SP, fa-
leceu aos 70 anos de idade. Era 
casada com Sr. Nelson Della Ro-
vere e deixa os filhos Nelson Della 
Rovere Junior (falecido). Será se-
pultada no dia 15/08/2022 às 
10h 30min, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 

Lourival Antonio Martelli, natural 
de São José do Rio Preto-SP, faleceu 
aos 70 anos de idade. Era casado 
com Sra. Alaide Correira Martelli 
e deixa o filho Nicholas Antonio-
ni Martelli. Será sepultado no dia 
15/08/2022 às 14h, saindo seu fé-
retro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o Cemitério Parque Jar-
dim da Paz.

FALECIMENTOS E MISSAS

Adesivaço 
Apoiador de primeira hora do candidato Tarcísio Freitas 

ao governo do Estado, Coronel Fábio Candido, ambos do 
Republicanos, convida para adesivaço nesta terça-feira, 16, 
em Rio Preto. Após ser exonerado do comando do CPI-5 de 
Rio Preto pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB), o qual 
disparou fortes críticas sobre a gestão da segurança pública 
no Estado, o ex-comandante aceitou o desafio de se lançar 
candidato a deputado estadual no grupo Bolsonarista/Tarci-
sista. O adesivaço acontece das 14 às 20 horas, na rua Duarte 
Pacheco, 90, no bairro Higienópolis, mais precisamente na 
rotatória da Avenida Brasilusa.

Tatiane Baptista Paulo 
Simão - CRO 125483

Edinho pai
Outro que fez questão de mostrar o paizão nas redes sociais, 

em vídeo bem editado, foi Edinho Filho (MDB), herdeiro do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) a quem deseja herdar também 
o prestígio político do pai. Candidato a federal e tendo o pai 
como seu maior puxador de votos, Edinho Filho afirmou que 
“Minha maior fonte de inspiração é você, pai! Gratidão pelos 
infinitos ensinamentos e por dedicar a sua vida pelo bem de to-
dos. Feliz Dia dos Pais!”, disse entre apertos de mãos e sorrisos 
junto ao pai na segunda tentativa de ocupar um cargo político.

Valdomiro pai
A maioria dos candidatos de Rio Preto não perdeu tempo de 

mostrar nas redes sociais o carinho e amor pelos pais neste do-
mingo, 14, justamente o Dia dos Pais. Valdomiro Lopes (PSB), 
candidato a estadual, caprichou no vídeo bem editado e com 
imagens dele e de seu pai, quando era criança. Farmacêutico 
de profissão e alçado a prefeito com a morte de Alberto Andaló, 
Valdomiro pai tinha uma farmácia muito requisitada na Vila 
Maceno. “Quando nasci meu pai tinha 56 anos. A farmácia 
dele era muito requisitada, até a noite, já fechada, por pessoas 
que precisavam ser atendidas. Às vezes ele estava cansado, 
arrebentado por ter trabalhado o dia inteiro, mas levantava 
de cara alegre para atender essas pessoas porque sabia que 
era o único recurso que elas tinham”, afirmou Valdomiro filho.

Sem impostos 
Falando em Rodrigo Garcia, o candidato à reeleição do 

governo de SP, disse que vai criar o “cashback” do CadÚnico 
para a devolução integral de imposto estadual pago pelas fa-
mílias na faixa de pobreza e de extrema pobreza do Estado. “A 
população pobre não vai pagar imposto nos próximos quatro 
anos no nosso estado. O estado possui 1,7 milhão de famílias, 
ou seja, 4,5 milhões de pessoas em situação de pobreza e de 
extrema pobreza, e vamos devolver todo imposto estadual 
que ele pagou na compra de algum produto com nota fiscal”, 
disse Rodrigo, durante sabatina nesta segunda-feira, 15, ao 
O Globo/Valor Econômico/CBN.

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLESTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 

COMO VAI SUA SAÚDE PSIQUICA?!
Hoje vamos falar um pouco 

sobre uma política que rege com-
portamentos dentro das redes 
sociais. A chamada é para como 
o rompimento dos Laços Sociais, 
ou Cancelamento, que se mantém 
nos tempos atuais, e que em nos-
so comportamento de agir para 
com o outro, sem entender como 
acontece tais contingências, nos 
faz sentir a necessidade de excluir 
o que antes nos dava motivo para 
seguir.

Primeiramente teremos que 
entender o que são laços sociais, se 
é que ainda são construídos nessa 
nova geração de filhos que perma-
necem “ligados” nas telinhas de 
celulares e afins. 

Em outros textos anteriores, 
falei um pouco sobre dois tipos 
de comportamentos que vigoram 
em relação ao estar ou não conec-
tados, o FOMO (Fear of missing 
out), ou seja medo de ser deixado 
de fora, e o JOMO (Joy of missing 
out), ou seja, prazer em se perder, 
e que são considerados antôni-
mos. Vimos também como isso 
afeta e quais problemas a médio/
longo prazo traz a nossa saúde 
psíquica. Vale relembrar...

Tudo está relacionado à pro-
cura de bem estar, porém vivemos 
em constante alívio, e entender 
como isto acontece, é complexo 
demais para uma pequeno artigo, 
então vamos tentar deixar aqui 
uma reflexão sobre tal assunto. 

Atualmente estamos enfren-
tando um fenômeno que classifi-
camos como um dos geradores do 
se sentir ansioso, deprimido, con-
trariado, raivoso, dentro outros, 
no qual a maioria das pessoas es-
colhem os que melhor pertencem 
a uma categoria comportamental 
simbólica e cultural, daquilo que 
acreditam, pertencem, agem ou 
se identificam. 

Mas como se constrói um 
laço afetivo capaz de suportar 
tantas contendas do dia-dia, sem 
esbarrar em divergências, muitas 
delas sociais e de caráter externo, 
que não nos deixem em estados 
ambivalentes de sofrimentos e in-
quietações?! Boa pergunta não é?!

O Ser Humano pertence a 
uma categoria com modos de 
vida sociais, biológicos e psíquicos 
nos quais nos tornam regidos e 
dependentes dos mesmos. Somos, 
desde o nascer necessitados do 
outro para nos alimentar, limpar, 
cuidar, receber afeto, sobreviver. 

A partir disso, se tudo correr 
bem, teremos o que chamamos 
de qualidade de vida, ou seja, 
foram nossos antecessores ca-
pazes de nos manter em estados 
comportamentais suficientes para 
que tenhamos nos desenvolvido 
e capazes de dar conta de nós 
mesmos e de outros que virão. 
Tais circunstâncias são o início 
do que aqui chamamos de Laços 
Parentais.

A partir desta reflexão, obser-
vamos que hoje em dia, crianças, 
jovens e adultos estão praticando 
o que chamamos de cancelamen-
tos sociais, sem se dar conta que 
em nossas vidas teremos sempre 
duas questões a resolver a partir 
da formação anterior de laços 
parentais:  a- Uma benéfica, que 
classificamos como prazeroso, 
reforçador, por se ter outras pes-
soas em nosso convívio, alguém a 
quem nos dedicar, proteger, amar, 
mas que está indisponível para 
as relações midiáticas de forma 
geral, pois dentro de plataformas, 
mesmo as de áudio visual, não 
encontramos o outro, não vemos 
o outro integralmente, não tro-
camos um abraço, uma palavra 
olhando nos olhos e sentindo, 
percebendo o que realmente se 
mostra em conteúdo emocional 
presencial. 

Esta é uma experiência que 
os jovens navegadores de redes 
sociais não dispõe cotidianamen-
te, cujo desinteresse pelo outro 
se torna banal. Hoje é possível 
deletar um “amigo” e, incluir ou-
tros tantos amanhã. Tal atitude 
de excluir torna o indivíduo um 
adicto em tais comportamentos. 
Assim sendo novas maneiras de 
nem se precisar excluir pessoal-
mente, vem sendo aplicada coti-

dianamente, como por exemplo 
as mensagens temporárias, os 
“Snapchat”, que duram 24 horas.

b- a outra circunstância se 
daria ao iniciar uma amizade ou 
relacionamento, que prediz um 
eterno “ficar” dentro do mesmo. 
Se faz aqui a necessidade de ob-
servar promessas ou juras eternas 
de estar junto, do pensar igual ao 
outro para sempre, de ter o com-
promisso.

Cabe uma reflexão a respeito 
do empenho constante de nossas 
vidas para manter tais acordos 
relacionais.

Neste contexto, observamos a 
solidão em meio aos solitários. Po-
demos estar dentro de uma plata-
forma de rede com muitos pessoas 
e nos sentir sozinhos, pois teremos 
sempre que buscar pares dentro e 
fora de nossos relacionamentos 
que nos deem, ora segurança, ora 
liberdade.

Ao entrar em um “laço” com 
alguém, você jura, faz promessas, 
mas não observa que haverá um 
amanhã, novas oportunidades, 
outros interesses. A médio/longo 
prazo, não seremos capazes de 
aproveitar tais oportunidades, se 
ocorrerem, devido às maneiras 
como conduzimos em primeiro 
momento nossos comportamentos 
de “dar nó em laços eternos”, de 
nos tornarmos rígidos em nossos 
comportamentos de agir e pensar 
igual aos pares.

Está aí a ambivalência que 
todos vivemos, por um lado quere-
mos segurança em relacionamen-
tos e por outro a liberdade! Para 
que uma vida seja satisfatória, se 
faz necessário as duas coisas. Sem 
uma delas, nos tornamos escravos 
de uma só! 

Tal escolha unilateral nos 
tornará doentes, resignatários do 
outro. Não há como viver só com 
um lado da moeda, uma só esco-
lha. Então o que se faz aqui neces-
sário é o equilíbrio, a tolerância, os 
reforços e esforços para se manter 
e se desprender ao mesmo tempo, 
daquilo que nos fecha em um único 
modo de agir, ter outras experiên-
cias, outras oportunidades, sem o 
julgamento ou aceitação do outro.

Quando isso não acontece, 
simplesmente deletamos, cancela-
mos, nos sentimos afrontados em 
nossas ideologias sem ao menos 
tentar entender como esse outro 
que “era meu laço”, se transformou 
tanto ao ponto de ser capaz de 
escolher outra maneira de estar 
no mundo.

Entre a segurança e a liberda-
de! Seríamos um dia capazes de 
equilibrar nossos comportamentos 
e levar a cabo tais questões que fre-
quentemente se apresentam nesse 
meio moderno de se relacionar 
chamando “cyberspace” ?!

Poderemos deixar de cancelar 
os que não pertencem à nossa “tri-
bo” e realmente agregar mais afetos 
em nosso curto viver?!

Vamos acompanhando o que o 
futuro nos reserva! Enquanto isso...

Se você sente necessidade 
de acolhimento, de expressar 
seus sentimentos, procure ajuda 
terapêutica especializada. Ela 
poderá te ajudar na compreensão 
e superação, para uma vida mais 
saudável.

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

*E-mail: psicorosebal-
lestero1967@gmail.com / 
instagram: @rosemeire_
terapeutaskinneriana / 
watts:(14)997215150.

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

Bolsonaro e Lula juntos
O presidente Jair Bolsonaro (PL) e  ex-presidente Lula 

(PT) deverão comparecer a um mesmo evento pela primeira 
vez. Lula confirmou que vai à posse de Alexandre de Moraes 
como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 
Brasília, nesta terça-feira (16). O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) também é esperado no evento. Na semana passada, 
Moraes se encontrou com Bolsonaro e o convidou oficialmen-
te para a cerimônia. O ato foi visto como uma tentativa de 
aproximação por parte do governo com a cúpula da Justiça 
eleitoral. Bolsonaro já confirmou presença. Também candida-
ta, Simone Tebet (MDB) confirmou presença. São esperadas 
2,1 mil pessoas, segundo estima a segurança do TSE.

Os dentes decíduos ou “den-
tes de leite”, apesar de serem 
temporários e muitas vezes não 
visto como importante, exercem 
papel fundamental no desenvol-
vimento bucal da criança. Por-
tanto, dentes decíduos devem 
receber os mesmos cuidados que 
os dentes permanentes, pois, 
através da dentição decídua que 
irá se desenvolver: a mastigação; 
deglutição; fala; respiração e 
principalmente servem como 
guia para os permanentes que 
virão em seguida.

Os dentes começam a se for- mar ainda na fase intrauterina, 
mas irão surgir na cavidade bu-
cal por volta dos 6 meses de vida 
do bebê, no entanto, isso não é 
uma regra, podendo aparecer 
com 3 meses ou até 1 ano de 
idade, e NÃO  sendo considerado 
“anormal”. Suas características 
são: bem mais claros lembran-
do a cor do leite; menores que 
os dentes permanentes e mais 
espaçados. A dentição decídua 
está completa por volta dos 3 
anos de idade com 20 dentes 
decíduos, 10  na arcada superior 
e 10 na arcada inferior. Próximo 
aos 6/ 7 anos eles começam a 
ser substituídos pelos perma-

nentes, iniciando então a Fase 
de Dentição Mista, que termina 
quando a dentição permanente 
se completa por volta dos 12/13 
anos de idade.

Muitos pais ainda acreditam 
que não á necessidade de cuidar 
dos “dentes de leite”, pois irá cair 
um dia, dentre as tantas funções 
dos dentes decíduos a masti-
gação: irá auxiliar na digestão 
dos alimentos, no crescimento 
e desenvolvimento dos ossos e 
músculos da face; na fala: auxilia 
na pronúncia correta das pala-
vras; no seu posicionamento: 
direciona e mantém o espaço 
para os  dentes permanentes ir-
romperem em posição adequada 
e ainda funcionam como base 
para uma oclusão correta da 
dentição permanente.

É durante a infância que as 
crianças desenvolvem seus há-
bitos de higiene bucal. Cuidados 
periódicos como escovação com 
creme dental e uso do fio dental, 
bem como consultas regulares ao 
Odontopediatra. 

Deve- se levar em considera-
ção o fato do esmalte do dente 
decíduo ser mais “solúvel” a 
ácidos, o que faz com que a  le-
são de cárie nos dentes decíduos 
evolua mais rápido. Quando não 
tratada, a doença cárie pode 

rapidamente evoluir para um 
processo inflamatório da polpa, 
causando grande desconforto e 
dor, levando a necessidade de 
tratamento de canal. Em casos 
mais graves, pode haver a perda 
do elemento dentário trazendo 
consequências ainda maiores 
para o desenvolvimento bucal 
da criança. Por outro olhar, os 
traumas ou infecções nos dentes 
de leite poderão gerar consequ-
ências definitivas para os dentes 
permanentes, como manchas ou 
alterações na sua anatomia.

Visto a Importância dos den-
tes decíduos e o impacto que a 
doença cárie pode acometê-lo 
quando não tratada, não existe 
dúvida quanto aos cuidados 
necessários com essa dentição.  
Desta forma é imprescindível o 
acompanhamento odontológico 
com odontopediatra desde os 
primeiros meses de vida do bebê. 
O odontopediatra apresentará 
outras informações importantes 
como: amamentação, dieta, uso 
de mamadeira, creme dental 
com flúor, uso de chupeta e etc.

O cuidado da higienização 
bucal das crianças depende intei-
ramente dos pais, conscientizan-
do- se de que a PREVENÇÃO é 
a melhor opção para a saúde dos 
seus filhos, uma dentição saudá-
vel contribui para uma vida mais 
feliz, aumentando a autoestima 
e trazendo alegria.
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Política STF e os cinco dias
Varíola dos macacos: Moraes dá cinco 
dias para União e estados detalharem 
combate à doença

Gasolina mais barata
Petrobras anuncia redução de R$ 0,18 
na gasolina para distribuidoras, a 
terceira em menos de um mês

A Câmara de Rio Preto 
analisa nesta terça-feira, 16, 
durante sessão ordinária, pro-
jeto de lei complementar do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
que realiza reestruturação em 
cargos e funções no Serviço 
Municipal Autônomo de Água 
e Esgoto (Semae). 

A proposta, protocolada no 
início do mês, busca atender a 
decisão do Tribunal de Justiça 
de São Paulo que em fevereiro 
deste ano decidiu pela extinção 
de uma centena de cargos de li-
vre nomeação (apadrinhados) 
e cargos de gerência, chefia e 
assessoramento. 

Pelo projeto a mudança vai 
adequar a solicitação do TJ 
que na autarquia determinou 
a extinção de 11 cargos em 
comissão. 

Caso aprovado o projeto 
vai recriar os 11 cargos mas 
atendendo as especificações 
e exigência do Tribunal, re-
alizando reestruturação do 
quadro funcional do Semae. 

Serão criados departamen-
tos e instituído novas gratifica-
ções. A despesa estimada com 

Projeto cria cargos para adequar 
determinação da Justiça

SEMAE

as mudanças é de R$ 969 mil 
ao ano. 

“A despesa prevista no pro-
jeto de lei é o atendimento de 
um comando formal, que im-
põe que sejam enunciados os 
gastos que a propositura repre-
senta no orçamento público. 
Porém, o valor apontado nesta 
proposta se trata de recurso 
que será aplicado sobretudo 
na reorganização das funções 
e carreiras dos servidores 
efetivos e no aprimoramento 
das atividades autárquicas”, 
afirmou o Semae. 

Funções ocupadas por ser-
vidores efetivos (concursados) 
também serão reorganizados. 

Pelo projeto a mudança 
vai adequar a solicita-
ção do TJ que na autar-
quia determinou a extin-
ção de 11 cargos

SAÚDE

Edinho diz que avanço de 
casos da varíola preocupa

Edinho fala sobre casos da varíola em Rio Preto

Com sete casos confirma-
dos da nova varíola dos Ma-
cacos (Monkeypox), o prefeito 
de Rio Preto Edinho Araújo 
(MDB) admitiu que o assunto 
passou a ser tratado de forma 
especial pela Secretaria de 
Saúde. 

Edinho garantiu que a 
pasta está acompanhando a 
evolução dos casos e que teve 
um encontro com o secretário 
de Saúde, Aldenis Borim, que 
mostrou preocupação com o 
assunto. 

“Está preocupadíssimo, 
mas nós dependemos muito 
da política que o Estado venha 
implementar. É claro que es-
tamos todos muito sobressal-
tados com a pandemia que foi 
um terror, pânico geral. Agora 
é uma questão que preocupa. 
Não podemos brincar com 
essas questões que são novas”, 
disse Edinho. 

Segundo Edinho no mo-
mento não existe nenhuma 

ação especifica para conter o 
avanço, já que segundo ele, 
as pessoas devem se precaver. 
“Verificar, acompanhar de 
forma transparente e abrindo 
com a população para ficar 
consciente que o contato é 
pessoal e através da relação 
sexual”, diz Edinho. 

Com quatro casos confir-
mado na última sexta-feira, 
12, e com os outros três casos 
confirmados anteriormente, a 
cidade contabiliza sete casos 
da doença. Entre os três pri-
meiros, um já se recuperou e os 
outros dois continuam sendo 
monitorados. 

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, os pacientes 
são quatro homens de 31, 32, 
34 e 37 anos que estão sendo 
monitorados pela Vigilância 
Epidemiológica de Rio Preto. 
Os quatro tiveram o início dos 
sintomas entre o final de julho. 
Não foi informado o estado de 
saúde deles nesta sexta-feira.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Bruno Moura ainda pode 
entrar com recurso no dire-
tório nacional, ou mesmo ir 
à Justiça, segundo Manoel 
Gonçalves. Além da expulsão, o 
diretório vai pedir oficialmente 
o mandato de Bruno Moura. 
Caso ele perca o mandato, o 
primeiro suplente é o médico 
Cesar Gelsi. 

Moura foi denunciado ao 
Conselho de Ética do PSDB 
após ele concordar com crí-
ticas ao ex-governador João 
Dória e a outros integrantes do 
partido. Um de seus alvos foi 
o vereador e candidato tucano 
a deputado estadual, Renato 
Pupo. 

O pedido de expulsão foi 
do presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado esta-
dual Carlão Pignatari, que 
encaminhou representação ao 

PSDB decide expulsar e deve pedir 
cadeira do vereador Bruno Moura

TUCANOS EM PÉ DE GUERRA

O pedido de expulsão 
foi do presidente da As-
sembleia Legislativa, 
Carlão Pignatari

Da REPORTAGEM
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Conselho de Ética. A decisão 
do Conselho foi mantida pelo 
diretório estadual. 

Bruno Moura ainda não 
se pronunciou oficialmente 
sobre a expulsão e o pedido do 
mandato.

 Nesta terça-feira (16) Mou-
ra participa da sessão ordiná-
ria. O diretório municipal foi 
comunicado através de um 
informe do estadual logo após 
a reunião na capital. 

O gabinete do vereador 
prepara uma carta aberta que 
será anunciada na tarde desta 
segunda-feira (13). 

Carta Aberta
O vereador Bruno Moura 

escreveu uma carta aberta 
onde se posiciona sobre a de-
cisão do diretório estadual do 
PSDB de expulsá-lo do partido 
e anunciar que vai pedir o seu 
mandato. 

cadeira de quem está se po-
sicionando contra o que eles 
querem, mas não querem a 
cadeira de quem é envolvido 
por negociar com condenado 
por desviar R$ 500 milhões 
de recursos da saúde”. 

Sem nomes
O vereador não cita nomes 

e não informa se vai recorrer 
da decisão do diretório esta-
dual.

Bruno Moura ainda pode entrar com recurso no diretório nacional, ou mesmo ir à Justiça

Ele diz que o PSDB não 
respeitou o estado de direito, 
o devido processo legal, a 
constituição federal e o esta-
tuto interno. Relata que foi 
alertado para o “covil” que é o 
universo da política e que foi 
punido por ser independente, 
criticar o ex-governador João 
Dória e outros integrantes da 
cúpula. 

Ele encerra o documento 
afirmando que “querem a 

TCE divulga 
CPFs ligados
às contas 
irregulares

O Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) divul-
gou a lista dos CPFs res-
ponsáveis por desvios ou 
irregularidades nas 155 
cidades paulistas após 
julgamentos. 

A região Noroeste tem 
8 cidades que tiveram as 
contas reprovadas. Na 
maioria delas, o problema 
foi na prestação de contas 
das Câmaras Municipais. 
O TCE só dá o início e o 
final dos CPFs. 

As irregularidades 
foram nas Câmaras de 
Álvares Florence (Câma-
ra Municipal), Guarani 
D’oeste (Câmara Muni-
cipal), Uchoa (Câmara 
Municipal), Tabapuã (Câ-
mara Municipal), Zacarias 
(Câmara Municipal), Car-
doso (Câmara Municipal) 
e Palestina (Câmara Mu-
nicipal). 

A única cidade em que 
os problemas não foram 
na Câmara é Fernandó-
polis. As irregularidades 
foram no Instituto Muni-
cipal de Previdência.

Licitação para reforma avança
CATEDRAL

Câmara vota hoje criação de cargos no Semae

A Comissão de Licitação 
da Catedral de José abriu na 
tarde desta segunda-feira 
(15) o envelope da empresa 
J2 Engenharia Ltda., única 
a participar da concorrência 

O vereador Bruno 
Moura escreveu 
uma carta aberta 
onde se posiciona 
sobre a decisão do 
diretório estadual 
do PSDB

para a reforma do pavimento 
da nave da igreja matriz. O 
valor da obra foi estimado em 
R$ 1.06.873,47 e a empresa 
propôs R$ 1.063.726,21. O pa-
dre Deusdet estava presente. 

Nos próximos dez dias 
a Comissão vai examinar a 
documentação e definir se a 
empresa está habilitada. A 
previsão é que a reforma esteja 
pronta em 6 meses, após o seu 
início. Cerca de R$ 999 mil 
serão transferidos à Catedral 
pelo Fundo de Interesses Di-

fusos da Secretaria de Justiça 
do Estado de São Paulo. A 
diferença será bancada pela 
Catedral. 

O dinheiro é resultado de 
articulação do vice-prefeito 
Orlando Bolçone (União Bra-
sil) junto ao governo estadual. 
Segundo a assessoria do vice-
-prefeito, que acompanhou a 
abertura do envelope, a obra 
está programada para ser feita 
sem paralisar as atividades 
religiosas e do dia-a-dia do 
templo.

Em dez dias a Co-
missão de Licitação 
vai dizer se ela está 
ou não habilitada 
para o serviço

Divulgação

Divulgação SMCS

Ivan Feitosa/Pref. Rio Preto

D
ivulgação
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CIDADES Trabalhou em Rio Preto
O jornalista Egberto Caliani foi baleado 
na cabeça durante assalto em São 
Paulo no domingo. Estado dele é grave

Jovens de 20 anos
Três ocupantes de um Corolla ficaram 
feridos, às 5h11 de domingo, 14, em um 
acidente na avenida Murchid Homsi.

Socorristas do Grupo de 
Resgate e Atenção às Urgên-
cias e Emergências (GRAU) le-
varam um ciclista, de 55 anos, 
para o Hospital de Base de Rio 
Preto, às 14h30 deste domingo, 
14. Ele teria invadido a faixa de 
rolamento, na avenida Alfredo 
Antônio de Oliveira, a 100 
metros da rotatória do Nunes, 
causando um acidente de trân-
sito com uma motocicleta. De 
acordo com o boletim de ocor-
rência, a vítima tentou cruzar 

ACIDENTE

Ciclista invade faixa e 
acaba atropelado

NA BR-153

PRF prende caminhoneiro acusado 
de facilitar roubo de carga

a via sem os devidos cuidados 
sendo atingida por uma Honda 
CG 125 Titan, dirigida por um 
jovem, de 27 anos. 

Com o impacto da batida, 
ambos ficaram feridos, sendo 
que o motociclista recebeu 
atendimento do Samu no local. 

Em pesquisa, policiais mi-
litares acionados para atende-
rem a ocorrência descobriram 
que o piloto não tinha CNH. 

Na Central de Flagrantes o 
acidente foi registrado como 
lesão corporal na direção de 
veículo automotor.

Domingo, 14, por volta das 
9h40 da manhã, a Polícia Ro-
doviária Federal recebeu in-
formações da Polícia Civil do 
município de Ocauçu-SP so-
bre um caminhão-trator, azul, 
que estaria supostamente 
abandonado nas proximida-
des da BR-153, no município 
de Campos Novos Paulista. 
No sistema da PRF, estaria 
que o veículo foi roubado por 
homens armados e que teriam 
levado o motorista em um ve-
ículo de passeio até as proxi-
midades de Ourinhos-SP, e 
que uma das equipes policiais 
já estariam com o motorista 
em um posto de combustível. 
Diante das informações, equi-
pes da PRF foram ao local e 
localizaram o veículo rouba-
do, no entanto, o conjunto de 
semi-reboques, carregados de 
soja, não foi localizado, consi-
derando que foi engatado em 
outro veículo tracionador e 
seguiu destino ignorado. 
Porém, após verem imagens 
de câmeras da Rodovia, foi 
identificado que o motorista 
participou do roubo. Ele foi 

preso em flagrante por sus-
peita de integrar quadrilha do 
roubo. 

Tombou
Um caminhão carregado com 
aproximadamente 10 mil li-
tros de etanol, tombou por 
volta das 11h da manhã desta 
segunda-feira,15, na Rodovia 
Brigadeiro Faria Lima. 
De acordo com a Polícia Mi-
litar Rodoviária, o caminhão 
tombou e parte do etanol der-

ramou na pista. 
A pista ficou interditada até 
a remoção do veículo. A con-
cessionária AB Triângulo do 
Sol que é responsável pelo 
trecho já está no local e o Cor-
po de Bombeiros de Jabotica-
bal foi acionado, pois há risco 
de explosão, por se tratar de 
um produto altamente infla-
mável. As causas do acidente 
ainda deverão ser investiga-
das. (Colaborou - Sarah 
BELLINE)

Ciclista, de 55 anos, foi levado para o Hospital de Base de Rio Preto

Caminhão carregado de etanol tomba em rodovia

Divulgação

Um caminhão carregado de 
botijão de gás foi atingido e ar-
rastado por uma locomotiva da 
empresa Rumo na manhã desta 
segunda-feira,15, em Bálsamo. 

Segundo apurado inicial-
mente, o motorista do cami-
nhão sofreu ferimentos leves. 
Ele tentou passar a linha férrea 
na rua Rio de Janeiro, mas foi 
atingido pelo trem. A carga 
do caminhão ficou espalhada 
pelo local e felizmente nenhum 
botijão explodiu. 

Um dos moradores da ci-
dade que estava próximo ao 
local no momento do acidente 
contou que o caminhão foi 
atingido pelo lado passageiro. 
“Ele (o motorista) tentou pas-
sar rápido, mas não conseguiu. 
Eu estava limpando o meu 
carro e só escutei a pancada, 
ajudei a socorrer o rapaz, mas 

Caminhão de gás é atingido 
por trem em Bálsamo

graças a Deus ele só machucou 
a orelha”, disse o entregador de 
jornal Tiago Rodrigo Bego, de 
37 anos. 

A equipe do Corpo de Bom-
beiros foi acionada e o trecho 
liberado. 

Em nota, a assessoria da 
empresa Rumo alegou que 
“por volta das 10h de hoje 
(15/8), um caminhão colidiu 
com um trem em Bálsamo (SP) 

após tentar realizar a traves-
sia quando a composição se 
aproximava do cruzamento. 
O maquinista adotou todos os 
procedimentos de segurança, 
mas não foi possível evitar a 
colisão.” 

Ainda segundo a nota a em-
presa acionou imediatamente 
as equipes de resgate e prestou 
todo o suporte no atendimento. 
“O motorista do caminhão teve 

ferimentos leves e a circulação 
no local já foi restabelecida. 
Conforme as leis do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) 
a linha férrea é sempre pre-
ferencial. Para realizar uma 
travessia segura, tenha atenção 
redobrada à sinalização visual 
(placas de trânsito) e sonora 
(buzina).” A Polícia apura as 
causas do acidente. (Colabo-
rou - Sarah BELLINE)

A carga do caminhão 
ficou espalhada pelo 
local e felizmente ne-
nhum botijão acabou 
explodindo

Caminhão de gás é atingido e arrastado por trem em Bálsamo

DIG prende 
acusados 
de assaltos 
a ônibus

Na madrugada desta 
segunda-feira, 15, bandi-
dos assaltaram um moto-
rista na Vila Anchieta, os 
policiais foram até uma 
residência dos suspeitos, 
um casal formado por um 
homem de 37 e a compa-
nheira de 19 anos. 

Gaveta
E no local encontra-

ram uma gaveta com di-
nheiro da empresa Cir-
cular Santa Luzia e a faca 
utilizada para ameaçar as 
vítimas. 

Questionados pelos 
policiais, ambos confes-
saram o crime. Eles fo-
ram presos em flagrante 
e encaminhados a DEIC. 

Terceiro
A DIG realiza novas 

diligências para identifi-
car outras ações da dupla, 
e um terceiro membro 
que participou de alguns 
crimes foi identificado, 
podendo ser preso em 
breve.

Da REPORTAGEM
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Carro bate 
em viatura 
de transporte 
de presos

Uma caminhonete que 
transportava presos para 
uma audiência de custó-
dia no fórum da rua Ma-
rechal Deodoro, na área 
central de Rio Preto, se 
envolveu em um acidente 
de trânsito, às 9h55 deste 
domingo, 14. 

A colisão aconteceu 
no cruzamento da aveni-
da Philadelpho Gouveia 
Neto com a rua General 
Glicério, no sentido bair-
ro/Centro. 

Segundo o policial 
que conduzia a viatura, 
o motorista do GM Astra 
não percebeu que outros 
veículos pararam para 
dar passagem e avançou 
na rua General, causando 
a colisão. 

Seundo a ocorrência, 
a caminhonete transitava 
na avenida com sirene e 
luzes ligadas. Os detentos 
foram transferidos para 
outro carro e o motorista 
do Astra, de 35 anos, dis-
se que havia sofrido lesão 
corporal.

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM
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Jovem passa 
mal e morre 
durante jogo 
de futebol

Um rio-pretense, de 
23 anos, passou mal du-
rante um jogo de futebol e 
morreu na UPA Tangará, 
às 11h34 deste domingo, 
14. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, a 
vítima estava jogando e 
de repente caiu ao solo. 
O jovem foi levado por 
populares para a Unidade 
de Pronto Atendimento, 
onde não resistiu e veio 
à óbito. 

O médico da UPA 
atestou a causa da morte 
como “natural”. Uma 
prima do rapaz registrou 
boletim de ocorrência no 
Plantão e o caso seguiu 
para investigação. 

Dois assaltantes foram ba-
leados por uma das vítimas, 
um policial penal, de 35 anos, 
por volta das 21 horas do sá-
bado, 13, na avenida Murchid 
Homsi, no Jardim Santa Cata-
rina, em Rio Preto. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os marginais, que 
estavam com armas brancas, 
se aproximaram do Fiat Uno, 
que estava estacionado na via, 
e anunciaram o roubo. 

O motorista e sua esposa, 
de 32 anos, que estava como 
passageira, foram levados para 
o banco de trás do carro e o 
policial, que estava com seu 

revólver, efetuou dois disparos 
contra o criminoso, de 25 anos, 
que assumiu o volante e outros 
dois tiros contra o cúmplice, de 
39 anos, que estava sentando 
no banco da frente. 

O comparsa conseguiu fu-
gir, levando a bolsa da mulher. 
Já o mais jovem dos assaltan-
tes permaneceu ferido dentro 
do automóvel e foi socorrido 

para o Hospital de Base, onde 
está inconsciente e intubado. 

Enquanto uma guarnição 
registrava a ocorrência, outra 
viatura foi até a UPA Tangará 
onde o segundo bandido bale-
ado tinha dado entrada com 
ferimento no braço direito. 

Após ser reconhecido e 
confessar o crime, ficou sob 
escolta policial, pois passou 
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Assaltantes são baleados durante tentativa 
de roubo contra policial em Rio Preto

por cirurgia. 
A bolsa e os objetos rouba-

dos foram recuperados pela 
PM e entregues à sua proprie-
tária. 

Pedestre
Depois de passar a noite 

bebendo em um bar na avenida 
dos Estudantes, em Rio Preto, 
um jovem, de 20 anos, foi bale-

ado às 6h30 deste domingo, 14. 
Para a PM, ele disse que 

estava caminhando em dire-
ção à ‘curva da galinha’ com 
o objetivo de ir em um posto 
de combustíveis quando um 
carro preto parou atrás e um 
ocupante fez um disparo de 
arma de fogo. 

A vítima foi baleada na 
coxa esquerda e caiu no chão, 

EM AVENIDA
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Com uma faixa “esta unidade 
estará fechada para reformas” 
a Prefeitura de Rio Preto fe-
chou nesta segunda-feira, 15, 
a UBS do bairro Felicidade. 
Motivo de impasse há mais 
de dois meses, moradores da 
região e o governo Edinho 
Araújo (MDB) não chegaram 
a um acordo e os atendimen-
tos serão transferidos para 
nova unidade no bairro Soli-
dariedade. 
Na faixa em que anuncia ofi-
cialmente o fechamento da 
UBS do Felicidade, a pasta 
da Saúde esclarece ainda que 
“A Unidade Básica de Saú-
de estará atendendo na rua 
Adrielle Caroline Amaral, nº 
350, no bairro Solidariedade, 
a partir do dia 15 de agosto 
(segunda-feira), das 7 às 17 
horas”. 
Moradores se revoltaram no-
vamente. Grupo tem pressio-
nado o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) para reaver a decisão, 
mantendo, além dos atendi-
mentos na nova unidade, os 
serviços na UBS do bairro. 
O Dhoje Interior questionou 
a Secretaria de Saúde sobre o 
que se trata a afirmação con-
tida na faixa de que a unidade 
“estará fechada para refor-
mas”. Por meio de nota a pas-
ta informou que “a Unidade 
Básica de Saúde do Solidarie-
dade – São José do Rio Preto 
I – Felicidade foi aberta para 
atendimento nesta segunda-
-feira (15), conforme plane-
jamento técnico definido pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de.” 
Sobre qual tipo de atendi-
mento a UBS do Felicidade 
vai prestar a população após 
a reforma, a reportagem foi  
informado que por enquanto 
só está definida a reforma do 
prédio. 

Promotoria
O promotor de Justiça Carlos 
Romani que se reuniu como 
moradores e vereadores da 
Câmara Municipal para de-
bater o fechamento afirma 
se tratar de uma decisão es-
tritamente técnica. Romani 
chegou a declarar que o caso 
poderia ser judicializado. 
“Decisão do município con-
forme afirmado na nota por 
“planejamento técnico defini-
do pela SMS”, que certo ou er-
rado, deve ser respeitado. Na 
minha promotoria não tem 
nenhuma reclamação formu-
lada por qualquer pessoa ou 
órgão. E o Conselho Munici-
pal de Saúde também não se 
manifestou sobre o fato”, afir-
mou.

Prefeitura
Pelo lado da Prefeitua a alega-
ção é que a transferência dos 
atendimentos da UBS do Fe-
licidade para o Solidariedade 
vai aumentar a oferta e a qua-
lidade dos serviços médicos 
aos usuários. 
Em julho o secretário de Saú-
de de Rio Preto, Aldenis Bo-
rim, admitiu que os custos 
para manutenção da unidade, 
no valor de R$ 300 mil por 
mês, estão inviabilizando as 
atividades. 
Segundo Aldenis a unidade 
do Solidariedade para onde 
serão transferidos os atendi-
mentos da população do Jar-
dim Felicidade é quatro vezes 
maior.

UBS do Felicidade é fechada e 
Solidariedade fará atendimentos

SAÚDE

Na unidade foi esten-
dida uma faixa com os 
dizeres “esta unidade 
estará fechada para 
reformas” 

Com a presença de mi-
lhares de famílias no Recinto 
do Folclore “Professor José 
Sant’anna”, a 58ª edição do 
Festival do Folclore da Estân-
cia Turística de Olímpia encer-
rou na noite desse domingo, 
14, superando as expectativas 
e encantando o público e os 
grupos participantes. 

O clima de entusiasmo 
com a retomada do evento 
presencial, após dois anos, 
movimentou a festa todos os 
dias, refletindo nos números 
da edição, que bateram re-
corde. Segundo a Comissão 
Organizadora, mais de 160 
mil pessoas passaram pelo 

FOLCLORE EM OLÍMPIA

160 mil prestigiam festival
festival, durante os nove dias, 
o maior público registrado na 
história, com destaque para os 
dois sábados. 

No dia da abertura, 06 de 
agosto, cerca de 25 mil pessoas 
marcaram presença na festa, 
enquanto este último sábado, 
13, foi ainda mais significativo, 
com cerca de 30 mil. A ansie-
dade para a volta do evento era 
tão grande que nem a chuva 
da terça-feira, 09, e a frente 
fria, que chegou na quarta, 
10, espantaram o público. Na 
despedida, nesse domingo, o 
Recinto registrou movimento 
o dia todo, com mais de 23 mil 
pessoas presentes. 

Realizado de 06 a 14 de 
agosto, o 58º FEFOL reuniu 
mais de 50 grupos folclóricos 
e parafolclóricos de 18 estados 
brasileiros, com destaque para 
Santa Catarina, de onde veio o 
grupo homenageado da edição, 
a Associação Folclórica Boi 
de Mamão do Pantanal, de 
Florianópolis, que foi também 
inspiração para o emocionante 
Espetáculo de Abertura prepa-
rado pela secretaria municipal 
de Educação, com alunos da 
rede municipal de ensino e 
grupos convidados. 

O encerramento da festa  
reuniu em desfile, mais de 
3.300 pessoas presentes. 

Com uma faixa “esta unidade estará fechada para reformas” a Prefeitura de Rio Preto fechou nesta segunda-feira

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Arnaldo Antunes

Japão lembra 
77 anos do fim 
da Segunda 
Guerra

Cidadãos no Japão 
celebram nesta segunda-
-feira (15) 77 anos desde 
o fim da Segunda Guerra 
Mundial. No dia 15 de 
agosto de 1945, foi trans-
mitido pelo rádio um 
pronunciamento do im-
perador Showa anuncian-
do que o Japão havia se 
rendido. Como forma de 
lembrar a data, o governo 
realizou uma cerimônia 
para homenagear aqueles 
que morreram na guerra. 

Cerca de mil pessoas 
compareceram ao evento 
em Tóquio, onde é rea-
lizado anualmente. Os 
participantes observaram 
um minuto de silêncio 
quando os relógios mar-
caram o meio-dia para 
homenagear as pessoas 
que foram mortas em 
decorrência da guerra. 

Mortos
Dos mortos, mais de 2 

milhões faziam parte do 
então Exército Imperial 
do Japão, enquanto cerca 
de outros 800 mil eram 
civis. 

O imperador Naruhito 
e a imperatriz Masako 
participaram do evento. 
O imperador disse que 
“olhando para o longo 
período de paz que se 
sucedeu à guerra, refle-
tindo sobre o nosso pas-
sado e mantendo vivo o 
sentimento de profundo 
remorso, eu espero ho-
nestamente que os hor-
rores da guerra nunca 
mais se repitam. Junto 
com todo nosso povo, eu 
agora presto minha sin-
cera homenagem a todos 
que perderam suas vidas 
na guerra, tanto dentro 
como fora dos campos de 
batalha, e rezo pela paz 
mundial e pelo contínuo 
desenvolvimento do nos-
so país”.

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

A Campanha Nacional de 
Multivacinação para crianças e 
adolescentes está ativa há uma 
semana. A meta é alavancar a 
cobertura vacinal que segue em 
baixa em todo o Brasil. 

A atenção está voltada, 
principalmente, às crianças 
menores de cinco anos, que de-
verão ser imunizadas contra a 
Poliomielite e adolescentes de 
até 14 anos que devem compa-
recer até a UBS mais próxima 
de sua residência para a atua-
lização da caderneta. 

Segundo Luciana Garbelini 
Soares, gerente na UBS do Jar-
dim Vetorazzo de Rio Preto, até 
o momento foram vacinadas 49 
crianças contra a poliomielite e 
22 outras crianças que atualiza-

ABAIXO DA META

Saúde alerta para vacinação de crianças

ram a carteirinha de vacinas. A 
meta é imunizar 95% das crian-
ças contra a paralisia infantil. 

“Convidamos toda a popula-
ção para que venha verificar se 
há a necessidade de algum imu-

nizante. Durante o apogeu da 
pandemia, tivemos um número 
grande de faltosos. Vacinas são 
essenciais para que doenças 
erradicadas não voltem a fazer 
novas vítimas”, adverte. 

Para a profissional, é funda-
mental intensificar as campa-
nhas de informação para que 
a população vá até a unidade 
mais próxima de sua residên-
cia. 

No próximo sábado, (20), 
haverá horário estendidos para 
atingir uma parcela maior de 
pessoas que ainda não pode 
comparecer. 

Marcio Valério, seguran-
ça, levou os dois filhos (nove 
e 11 anos) para verificar se a 
caderneta dos meninos estava 
atualizada. “Trouxe meus filhos 
para deixar a caderneta em 
dia”, afirma. 

De acordo com a assesso-
ria de imprensa da Saúde de 
Rio Preto, foram aplicadas 
825 doses contra a Poliomie-
lite até o dia 10 deste mês. 

DECISÃO JUDICIAL

Youtube deve excluir vídeos sobre caça de animais
O Juiz da Vara de Meio 

Ambiente, Desenvolvimento 
Urbano e Fundiário do DF 
determinou que a Google 
Brasil e a plataforma Youtube, 
sua subsidiária, retirem do ar 
todo e qualquer vídeo sobre 
a prática de caça de animais 
silvestres no Brasil, incluindo 
as indexações. A empresa tam-
bém está proibida de veicular 

novas imagens sobre a temáti-
ca no território brasileiro. 

Foi dado o prazo de 24 ho-
ras para cumprir a obrigação 
legal, sob pena de multa no 
valor de R$ 10 mil por dia de 
atraso. 

A denúncia foi feita em 
ação civil pública movida pela 
Renctas – Rede Nacional de 
Combate ao Tráfico de Animais 

Silvestres. Na ação, os autores 
solicitaram a exclusão dos 
links/vídeos dos sites admi-
nistrados pela ré e publicados 
no Youtube, relacionados à 
matança de animais silvestres 
por caçadores esportivos, sob 
argumento de apologia à caça 
indiscriminada. A rede alega 
que essa prática esportiva 
deve ser permitida, licenciada 

e autorizada pela autoridade 
competente, sob pena de con-
figurar crime, e considera que 
a divulgação dos vídeos por 
atrair mais seguidores e in-
centivar a caça ilegal, em total 
desrespeito ao meio ambiente. 
Por fim, afirma que a respon-
sabilidade pela publicidade dos 
vídeos é da Google, que tem 
acesso aos dados das pessoas 

e possui viabilidade técnica 
para propagar ou impedir a 
divulgação. 

Em defesa, a Google infor-
mou que o conteúdo que vei-
cula é de responsabilidade dos 
criadores e não dela. Destacou 
que a remoção da indexação 
dos vídeos seria providência 
inócua, pois os vídeos perma-
neceriam na rede.

Divulgação

Daniela MANZANI

Divulgação

Daniela Manzani



7 PRÁTICAS QUE O CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR PROIBE

SAIBA O QUE É OBSOLESCÊNCIA 
PROGRAMADA E COMO EVITÁ-LA

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com
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O Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) está 
completando 32 anos em vigência. 
A Lei 8.078 de 1990 foi criada 
para proteger os consumidores 
de práticas abusivas que podem 
ocorrer nas relações comerciais. 
Confira a seguir sete práticas (não 
são as únicas) que o CDC proíbe.

1.Envio de cartão de crédito 
sem solicitação
O artigo 39 inciso III do 
Código diz que “é vedado ao 
fornecedor enviar ou entregar 
ao consumidor, sem solicitação 
prévia, qualquer produto, ou 
fornecer qualquer serviço”. Essa 
prática é considerada abusiva. 
Decisão do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) já estabeleceu 
que o envio do cartão de crédito, 
ainda que bloqueado, sem pedido 
prévio e expresso do consumidor, 
caracteriza prática comercial 
abusiva e autoriza a indenização 
por danos morais.
2.Recusa em cumprir oferta 
anunciada
Se o fornecedor do produto ou 
serviço se recusar a cumprir oferta 
anunciada, o consumidor poderá 
exigir o cumprimento forçado 
da obrigação nos termos da 
oferta, aceitar outro produto ou 
prestação de serviço equivalente 
ou rescindir o contrato com 
direito à restituição de quantia 
eventualmente antecipada, com 
atualização monetária, conforme 
o artigo 35.
3.Constrangimento ou ameaça 
ao consumidor na cobrança de 
débitos
Em seu artigo 71, o CDC 
estabelece que, na cobrança de 
dívidas, É CRIME valer- se de 
ameaça, coação, constrangimento 
físico ou moral, afirmações falsas, 
incorretas ou enganosas ou de 
qualquer outro procedimento 
que exponha o consumidor, 
injustificadamente, a ridículo 

Você já teve a impressão de que 
seus produtos não são feitos para 
durar? Independentemente de 
marca ou preço, ficamos com a 
sensação de que alguns apresentam 
defeito rapidamente após certo 
tempo ou quantidade de vezes de 
uso.
Algumas vezes, os produtos 
tornam-se obsoletos pelo avanço 
tecnológico, pela substituição de 
sistema operacional ou por uma 
tomada que muda de padrão, por 
exemplo. Entretanto, em outras 
vezes, isso ocorre de forma 
intencional, gerando um consumo 
forçado, prejuízos ao consumidor 
e mais resíduos no meio ambiente. 
A obsolescência programada 
ocorre quando um produto vem 
de fábrica com a predisposição 
a se tornar obsoleto ou parar 
de funcionar após um período 
específico de uso – geralmente um 
tempo curto.
Dessa forma, as empresas lançam 

Divulgação
Divulgação

produtos no mercado para que 
sejam rapidamente descartados e 
substituídos por outros.
 
Estratégia gera
excesso de lixo 
De acordo o Global E-waste 
Monitor, relatório elaborado 
pela Universidade das Nações 
Unidas (UNU), em parceria 
com a União Internacional das 
Telecomunicações (UIT) e a 
Associação Internacional de 
Resíduos Sólidos (ISWA), em 
2023, o lixo eletrônico global deve 
atingir 60 milhões de toneladas. Um 
número assustador, decorrente 
de eletrônicos de última geração, 
como smartphones e tablets, 
passando por eletrodomésticos, 
lâmpadas e até pneus.  
Embora seja difícil acabar com 
a obsolescência programada, 
é possível adotar atitudes que 
ajudem a evitar tal modelo de 
consumo. Veja algumas dicas: 
Reflita sobre a compra –  Evite 
trocar aparelhos eletrônicos que 
ainda estejam em condições de 
uso. Antes de comprar algo novo, 
é preciso fazer uma avaliação 
entre o que é desejo e necessidade. 
Assim, em vez de considerar 
promoções, pense na aplicação 
do produto e sua durabilidade. 
Informe-se sobre o produto – Se 
depois de uma breve avaliação, a 
decisão for por comprar o item, 
o ideal é pesquisar em sites de 
reclamações para verificar se ele 
apresenta problemas recorrentes.  
Pesquise sobre a garantia – Veja 
se esse modelo tem garantia e qual 
é o tempo dela. Informe-se ainda 
sobre a facilidade de reposição 
de peças e se o fabricante 
possui uma política de coleta de 
equipamentos ao fim da vida útil. 
Faça o descarte correto – Todas 
as partes envolvidas na cadeia de 
consumo devem contribuir para 
o correto destino dos produtos 
em fim de vida útil. As empresas 
têm as suas obrigações, porém 
os consumidores também têm 
as suas, descartando os produtos 
corretamente. Ou seja, em locais 
licenciados por órgão ambiental 
competente ou em pontos de 
coleta dos próprios fabricantes.
Em 2010, foi instituída pelo 
Goveno Federal a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos. A logística 
reversa é um dos instrumentos 
usados por essa lei para aplicar a 
responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos. 
A lei estabelece obrigações 

a fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes 
de produtos que possam gerar 
resíduos ao meio ambiente.
Vale ressaltar que é dever dessas 
empresas disponibilizar postos 
de coleta para seus produtos. Se 
houver dificuldade para encontrar 
um desses postos, o consumidor 
deve entrar em contato com 
o fabricante do produto que 
pretende descartar. 

Conheça seus direitos
Problemas de funcionamento 
após o término da garantia podem 
ser classificados como vício 
oculto. Trata-se de um problema 
que aparece no produto ou no 
serviço que o torna inadequado 
ao uso. Ele pode ser constatado 
por meio de avaliação de uma 
assistência técnica autorizada ou 
de fatores óbvios, percebidos 
pelo próprio consumidor, como 
um celular que para de funcionar 
quatro meses após a compra, em 
razão da bateria.
Nesses casos, o consumidor tem 
de 30 dias (bens não-duráveis) a 90 
dias (bens duráveis) para reclamar 
e esse prazo começa a contar a 
partir do momento em que o vício 
é identificado, de acordo com o 
artigo 26 do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC). 
Por outro lado, para a realização de 
reparos fora da garantia ou não, os 
fabricantes têm o prazo de 30 dias. 
Caso o conserto não seja feito, os 
consumidores têm três opções à 
sua escolha:
I - a substituição do produto 
por outro da mesma espécie, 
em perfeitas condições de uso;
II – a restituição da quantia paga, 
monetariamente atualizada;
III – o abatimento proporcional 
do preço.
Vale ressaltar que o artigo 32 do 
CDC determina que os fabricantes 
mantenham peças de reposição 
de produtos por um período 
razoável de tempo, após o 
encerramento da fabricação 
daquele item.  
O que fazer?
Caso o seu produto pare de 
funcionar ou apresente outro 
problema (vício), faça uma 
pesquisa na Internet sobre 
reclamações da mesma natureza 
no mesmo modelo ou ano de 
fabricação que o seu. Depois, 
entre em contato com o fabricante 
ou assistência técnica autorizada 
para relatar o defeito que o 
produto apresentou.

A estratégia da indústria pro-
voca o consumo forçado, 
gera prejuízos ao consumidor 
e aumenta a quantidade de 
resíduos no meio ambiente
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ou interfira com seu trabalho, 
descanso ou lazer. A pena pode 
chegar a 1 ano de detenção.
4.Elevar o preço do produto 
sem justa causa
Essa prática é considerada 
abusiva de acordo com o artigo 
39, inciso X.
5.Serviços públicos mal prestados
O artigo 22 do Código esclarece 
que os órgãos públicos são 
obrigados a fornecer serviços 
adequados, eficientes, seguros. 
Caso os serviços sejam essenciais, 
eles
também devem ser contínuos. 
Em caso de descumprimento, 
além de compelir a pessoa jurídica 
responsável a realizar a função, a 
lei ainda prevê a reparação dos 
danos causados.
6.Compra pela internet sem 
direito a devolução
O direito de arrependimento está 
previsto no artigo 49 do Código 

de Defesa do Consumidor e 
diz que “o consumidor pode 
desistir do contrato, no prazo de 
7 dias a contar de sua assinatura 
ou do ato de recebimento do 
produto ou serviço, sempre que 
a contratação de fornecimento 
de produtos e serviços ocorrer 
fora do estabelecimento 
comercial, especialmente por 
telefone ou a domicílio”. Se o 
consumidor exercitar o direito 
de arrependimento, os valores 
eventualmente pagos, a qualquer 
título, durante o prazo de reflexão, 
serão devolvidos, de imediato, 
monetariamente atualizados.
7.Venda Casada
É a prática que os fornecedores 
têm de impor, na venda de algum 
produto ou serviço, a aquisição 
de outro não necessariamente 
desejado pelo consumidor. Esse 
tipo de operação pode também se 
dar quando o comerciante impõe 
quantidade mínima para a compra. 
Mas atenção, se a empresa oferece 
produtos ou serviços que possam 
ser adquiridos separadamente, 
mesmo com um preço bem mais 
alto, isso não caracteriza a venda 
casada. A proibição está expressa 
no artigo 39 do Código.
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Rio Preto Weilers estreia 
com vitória no Brasileirão

FOOTBALL AMERICANO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Neste domingo (14) de 
Dia dos Pais, os papais do 
Weilers tiveram muito o que 
comemorar. Foi a estreia da 
equipe no Campeonato Bra-
sileiro de Futebol Americano 
e não poderia ser melhor: 
uma vitória avassaladora por 
64 a 0 contra o Goiania Red-
necks, no estádio Teixeirão. 

O Weilers abriu o placar 
com o QB norte americano 
Cody Lamoreaux em jogada 
de corrida. 

Na sequência, o Weilers 
recuperou a bola e deixou o 
seu ataque em uma excelente 
posição de campo e nova-
mente em jogada de corrida 
o time ampliou a vantagem 
com o RB Odael Neto. Com 
uma defesa sólida, o Weilers 
segurava todas tentativas do 
Rednecks e viu ainda no pri-
meiro quarto da partida o seu 
ataque ampliar para 22x0, 
com mais um touchdown de 
corrida de Odael Neto. 

No segundo quarto o do-
mínio defensivo e ofensivo 
continuou e o Weilers chegou 
a 38x0, com um touchdown 

de passe de Cody para Felipe 
Indio e na sequência com 
Thallys bloqueando e recupe-
rando um punt dentro da en-
dzone. Na volta do intervalo, 
a comissão técnica do Weilers 
começou a rodar o elenco e 
quem teve a oportunidade de 
liderar o ataque foi o jovem 
Lucas Caravita. 

No primeiro drive de ata-
que, o Weilers amplicou para 
44x0 com mais uma corrida 

de Odael Neto e na sequência 
foram mais três touchdowns 
de passes de Lucas Caravita 
para Igor Rogue (2x) e Felipe 
Indio. Placar final foi de 64x0 
para o Weilers. 

“Apesar da vitória elásti-
ca, nossa equipe teve alguns 
erros de encaixe e comunica-
ção no início da partida, mas 
conseguimos encaixar nosso 
jogo e cansar o adversário 
com nosso ritmo, foi um im-

portante resultado, mas já 
temos que pensar na próxi-
ma partida que acontece em 
menos de 15 dias”, afirmou o 
norte-americano, Cody La-
moreaux. 

Próximo
O Weilers entra em campo 

novamente no dia 28 de agos-
to contra a equipe de Rondo-
nópolis, os Hawks, no estádio 
Teixeirão, em Rio Preto. 

Rio Preto Weilers estreia com vitória no Brasileirão de Futebol Americano

Mirassol tem grupo para 2ª fase definido

O Mirassol já sabe quem 
vai enfrentar na segunda fase 
da Série C do Campeonato 
Brasileiro. O Leão fechou sua 
participação na primeira eta-
pa neste fim de semana com 
uma derrota por 2 a 1 para o 
Manaus. Mesmo com o revés, 
a equipe da região terminou 
na primeira posição com 33 
pontos, além de fechar com o 
melhor ataque, balançando as 
redes 32 vezes.

A chave do Mirassol conta 
com Botafogo de Ribeirão 
Preto, Volta Redonda e Apa-
recidense. Na primeira fase, 
o Leão venceu a Aparecidense 
por 1 a 0, empatou em 2 a 2 
com o Botafogo e perdeu de 2 
a 1 para o Volta Redonda.

O primeiro tempo de Ma-
naus e Mirassol foi de poucas 
chances criadas por ambas as 
equipes. Já na etapa final, os 
mandantes saíram na frente 
com um gol contra Luiz Gus-
tavo, que cabeceou para dentro 
do próprio gol ao tentar cortar 
um cruzamento. Aos 31 minu-
tos, Guilherme Pira arrancou 
pela esquerda e cruzou para 
Michel marcar. Arilton dimi-
nuiu o placar para o Leão de 
cabeça. nos minutos finais

A segunda fase começa 
neste sábado com o Mirassol 
encarando a Aparecidense 
fora de casa, em horário que 
ainda será confirmado pela 
CBF. O outro grupo conta com 
Figueirense, Paysandu, Vitória 
e ABC. Os dois primeiros colo-
cados de cada chave garantem 
o acesso para a Série B.

 Isma Monteiro

Vinicius LIMA

ESPORTES

Isabella Brito Ribeiro

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 10/2022

(43ª Sessão Ordinária – 16/08/2022)

Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 826 e 
835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento Interno/
Câmara, que foi protocolizado o requerimento de Urgência Especial descrito 
em sequência abaixo, para deliberação do projeto a que se refere em 1ª e 
2ª discussão e votação – legalidade/mérito - na 43ª Sessão Ordinária, a 
realizar-se no dia 16/08/2022.

Item/Reqtos.                  Proponente                      Projeto – Nº -                  
Autoria-Assunto 

01 – 1132/22            11(onze) Vers.          Projeto de Lei  nº 130/22,      do 

Executivo

Inclui no Calendário Oficial do Município de São José do Rio Preto – SP, o 
“Dia Municipal do Trânsito”, a ser comemorado, anualmente, no dia 24 de 
agosto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 

Diretoria Legislativa
12 de agosto de 2022

MARCOS CARDOSO DA SILVA
Diretor Legislativo

DL /add

ORDEM DO DIA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
16 DE AGOSTO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS

ORDEM DO DIA
VETOS
01 - Veto Total nº 18/22, ao autógrafo nº 15.695/22, originado do Projeto 
de Lei nº 410/2021, do Ver. Celso Luiz de Oliveira, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da presença de monitor nos veículos de transporte escolar 
público municipal. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

02 – Veto Total nº 27/22, ao autógrafo nº 15.716/22, originado do Projeto 
de Lei Complementar nº 020/2021, do Ver. Prof. Dr. Elso Drigo Filho, que 
dispõe sobre o Centro Integrado de Educação, Ciência e Cultura “Prof. Dr. 
Aziz Ab’Saber” – CIECC e dá outras disposições. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
03 – 21/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT
Dispõe sobre a reestruturação da estrutura administrativa do Serviço 
Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE, sobre a criação e extinção 
de cargos comissionados e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA) 

PROJETOS DE LEI
04 – 183/21 – VER. PEDRO ROBERTO – 2ª DISC.VOT (COM EMENDAS)
Regulamenta a aplicação, em âmbito municipal, da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas – ONU. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 

05 – 76/22 – VER. BRUNO MOURA – 2ª DISC./VOT
Dispõe sobre a implantação de equipamentos semafóricos com 
funcionamento à base de energia solar no âmbito do Município de São José 
do Rio Preto e dá outras providências. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

06 – 89/22 – VER. RENATO PUPO – 2ª DISC./VOT 
Inclui no calendário oficial do município o dia municipal do biomédico a ser 
comemorado anualmente no dia 20 de novembro. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)

07 – 411/21 – VER. ANDERSON BRANCO – 1ª DISC./VOT        
Proíbe a instalação e a adequação de banheiros e vestiários, públicos 
ou privados, para uso comum por parte de todos os gêneros nos locais e 
estabelecimentos que especifica. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
 Presidente da Câmara – 12/08/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO
PROCESSO Nº 46/2022
ADITIVO CONTRATUAL Nº 17/2022
SEGUNDO ADITAMENTO AO CONVÊNIO Nº 01/2020
CONTRATADA: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MU-
NICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO - RIOPRETOPREV.
OBJETO: Prorrogação por 12 (doze) meses do objeto do convênio nº 
01/2020, firmado com o
Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio 
Preto - RioPretoPrev, que
tem como objeto estabelecer e regulamentar um programa de cooperação 
entre esta Câmara
Municipal e a RioPretoPrev, especificamente relacionado aos benefícios de 
auxílio-doença e
salário-maternidade, conforme as novas regras constitucionais e requisitos 
da Lei Complementar
Municipal nº 618/20.
Valor Global: R$ 1.248,00 (um mil duzentos e quarenta e oito reais).
Vigência do aditivo: 11 de agosto de 2022 a 10 de agosto de 2023.
Data da assinatura do Aditivo: 3 de agosto de 2022.
Recursos orçamentários nº 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Jurídica.
Base Legal: artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.
São José do Rio Preto, 04 de agosto de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO 
GOMES Presidente da Câmara Municipal.

EXTRATO DE ADITIVO
PROCESSO Nº 45/2022
ADITIVO Nº 16/2022
CONTRATO N° 10/2020
Contratada: TOTAL TELECOM RIO PRETO EIRELI - ME
Objeto: Prorrogação do prazo do Contrato nº 10/2020, que tem como 
objeto a prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica, placas 
de tronco digital,
CPU, nobreak, fontes e todo sistema de telefonia digital, linhas analógicas, 
IP e ramais
convencionais e extensões da Câmara Municipal de São José do Rio Preto/
SP e do Arquivo
Público da Câmara Municipal Alberto Olivieri Filho, sem inclusão de peças.
Vigência: 18 de agosto de 2022 a 17 de agosto de 2023.
Data da assinatura: 28 de julho de 2022.
Valor global: R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)
Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica.
Base Legal: Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 
04 de agosto de
2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara 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. JEAN CARLO ALVES ARANHA e IONE CORDEIRO DO 
NASCIMENTO, sendo ELE filho de LUIS APARECIDO ALVES ARANHA e 
de JANETE FERREIRA DA SILVA ALVES ARANHA e ELA filha de JOSÉ 
CORDEIRO DO NASCIMENTO e de MARIA CORDEIRO DA SILVA;

2. JOSÉ LUIZ FACHINI JUNIOR e THAYNARA LISBOA DIAS, 
sendo ELE filho de JOSÉ LUIZ FACHINI e de VANILDA DA SILVEIRA 
LIMA FACHINI e ELA filha de RAINER SERGIO DIAS e de JOSÉFA LIS-
BOA OLIVEIRA DIAS;

3. ALEXANDRE RIBEIRO e FLÁVIA SALDANHA GUEDES, sen-
do ELE filho de IRINEU NERIS RIBEIRO e de MARGARETE APARECIDA 
RIBEIRO e ELA filha de JOSÉ CARLOS DE PAIVA GUEDES e de ANTO-
NIA DE MEDEIROS SALDANHA GUEDES;

4. FRANCISCO ROGÉRIO CABRAL e FATIMA APARECIDA 
FERREIRA, sendo ELE filho de MANOEL JACÓ CABRAL e de JOSEFA 
MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL e ELA filha de SEBASTIÃO FERREIRA 
e de MARIA APARECIDA DE SOUSA FERREIRA;

5. LUCAS MANOEL DA SILVA e VITÓRIA LARISSA AL-
VES DA SILVA, sendo ELE filho de SEVERINO MANOEL DA SILVA 
e de ARLEI DA SILVA e ELA filha de EDINALDO MANOEL DA SIL-
VA e de EDJANE ALVES DA SILVA; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 13/08/2022.                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                             
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial 
do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, 
SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos 
pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:

1. TIAGO CAVALCANTE DA SILVA e FERNANDA BARBOSA 
MARTINS, sendo ELE filho de OTAVIANO DA SILVA NETO e de EDILEU-
SA CAVALCANTE DA SILVA e ELA filha de ADEMAR DELGADO MAR-
TINS e de MARIA REGINA BARBOSA MARTINS;

2. RENATO MAZETTI GALVÃO SAMPAIO e ANA PAULA REIS 
SANTANA, sendo ELE filho de ELIAS GALVÃO SAMPAIO NETO e de 
IVANI MAZETTI GALVÃO SAMPAIO e ELA filha de UBALDO JOSÉ SAN-
TANA e de ROSELI VENTURA DOS REIS SANTANA;

3. DANILO SANTOS COMAR e NATÁLIA TOSCHI MARTINS 
ALVES, sendo ELE filho de EDISON NIVALDO COMAR e de REGINA 
MARCIA DOS SANTOS COMAR e ELA filha de ANTONIO DAMIÃO MAR-
TINS ALVES e de MARIA HELENA TOSCHI MARTINS ALVES;

4. CARLOS HENRIQUE CAPPELLINI DO NASCIMENTO e 
LAURA MONTEIRO RANCHAN, sendo ELE filho de CICERO CESAR 
MAMEDE DO NASCIMENTO e de CARINA CAPPELLINI e ELA filha de 
ANDRÉ LUIZ TENÓRIO RANCHAN e de MARCIA ALMEIDA MONTEIRO 
RANCHAN;

5. GUSTAVO ANTONIO DA ROCHA NOGUEIRA e RAÍSSA BA-
RAKAT RAMOS, sendo ELE filho de SILVIO ANTONIO NOGUEIRA e de 
NEURACI RIBEIRO DA ROCHA NOGUEIRA e ELA filha de SERGIO HEN-
RIQUE RAMOS e de IESDA FAUZI OLIVA BARAKAT RAMOS;

6. MATHEUS KALIR DE ORNELES e STEPHANIE CECILIA 
BARBOSA DRUDI, sendo ELE filho de ANTÔNIO LUIS GOMES DE OR-
NELES e de TÂNIA SILVIA KARAM KALIR DE ORNELES e ELA filha de 
ARNOLDO JOSÉ CHERUBINI DRUDI e de ROMY TANAKA BARBOSA 
DRUDI; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 15/08/2022
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

  A Escola Viva Beatriz da Conceição, com sede nesta cidade, na Rua Fernandópolis, n° 
3136, bairro Eldorado, através da sua Diretoria e do Conselho Fiscal, representada por sua Presidente 
Sueli Aparecida Veloso, é feita a presente convocação para a realização da Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada em 19 de agosto de 2022, às 19h30 em primeira convocação e às 20h30 
em segunda convocação, na sede com a seguinte pauta: 

a) Avaliação e aprovação das alterações do Estatuto Social; 
b) Eleger membros vagas em vacância da Diretoria e adequação conforme novo Estatuto 

Social; 
c) Demais assuntos de interesse da Instituição. 

 

São José do Rio Preto/SP, 15 de agosto de 2022. 

 

 Sueli Aparecida Veloso 

Presidente da Escola Viva Beatriz da Conceição 

 

Editais
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LOTAÇÃO ESGOTADA 
Foi impossível circular entremeio as cadeiras coladas uma na ou-
tra diante da expectativa pra ver os Titãs no Monte Líbano que, 
por causa de tanta gente, acabou impossibilitando o tradicional 
footing pra quem gosta de transitar entre as mesas para conver-
sar e rever amigos, antes e depois dos shows. Com lotação esgota-
da para participar do show de 40 anos da banda ficou impossível 
transitar pelos corredores apertados entre mesas e cadeiras.

SONIFERA ILHA
Com a missão de administrar o Clube Monte Líbano, a nova di-
retoria presidida por Hugues Rezende Souza, começou em alto e 
bom astral sua gestão de 2 anos, período que estabelece o estatuto 
do clube. Sem raízes árabes em seu curriculum, mas com a presen-
ça de uma diretoria formada por nomes tradicionais da colônia li-
banesa, Hugues quer manter a tradição de grandes eventos sociais, 
como foi surpreendente explosiva e participativa a presença dos 
Titãs como seu primeiro ato.

GRANDE FINAL
Com todos os diretores também no palco o presidente Hugues, em 
discurso breve abriu o caminho para a esperada performance dos 
Titãs no palco, cujo espetáculo ficou também por conta da plateia 
que cantou e fez sucesso ao participar da coreografia iluminada 
com seus telefones celulares. Valeu o convite enviado ao colunista 
pelo novo presidente.

NÃO CUSTA NADA LEMBRAR
Começa hoje a propaganda eleitoral, inclusive na internet como 
também está liberada a realização de comícios e utilização de apa-
relhagem de sonorização fixa. No dia 26 de agosto inicia-se a vei-
culação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão que 
só termina no dia 29 de setembro. No dia 2 de outubro teremos 
o dia da votação no primeiro turno para presidente, governador, 
senador, deputados federais, estaduais e distritais.

COM O PAI EM CASA
Quem conhece a família sabe que o nosso Governador Rodrigo Gar-
cia, embora residindo em São Paulo, não deixou de manter sua casa 
aqui, no Harmonia Condomínio, onde mora também seu pai Pau-
lino e, como passou o domingo dos pais por aqui, aproveitou para 
matar saudade também de outros familiares e amigos, embora cum-
prisse agenda grandiosa na região desde sua chegada na sexta feira.

PARADA OBRIGATÓRIA
Na seleção musical apresentada pelo Titãs anotamos as mais 
aplaudidas: Sonífera Ilha, Epitáfio, Homem Primata, Enquan-
to Houver Sol, Família e Comida. É preciso ressaltar e destacar 
também a performance de Luana Curti no palco, ela foi perfeita 
na apresentação do cerimonial, aquiescendo o convite da diretora 
social Katllyn Caran Zanette.

Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com exclusi-
vidade para o jornal  DHOJE às terças e quintas)

 Espaço Varanda Gourmet
Em torno de 30 elegantes socialites, a colega Cida Caran, com a co-
laboração dos detalhes de Arnaldinho Mussi, preparou um delicio-
so jantar árabe, com direito a dança do ventre, no lindo Espaço Va-
randa Gourmet assinado por Luana Ulliam, na Mostra Arq Design, 
no Riopreto Shopping Center, que terminou no último domingo.   

 Fique por dentro
O Ultra-X Medicina Diagnóstica recebeu ontem, o médico ra-
diologista Renato Sernik em uma live voltada para médicos e 
residentes com o tema “5 grandes motivos para aprender Ul-
trassonografia Musculoesquelética”.

 Promete ser luxuoso
Em contagem regressiva. Falta um mês, a partir de amanhã, dia 17 
de agosto, para o luxuoso casamento de Luize Rogero e Tiago Eid 
Costa, filhos, do empresário e pecuarista Eudes Rogero e Solange 
Regina Pace Rogero, e do também pecuarista, Fernando Nemi Cos-
ta e de Helga Eid Costa. A cerimônia religiosa será no dia 17 de se-
tembro, de 2022, às 19 horas, na Basílica Menor de Nossa Senhora 
da Aparecida, em Rio Preto. Após o ato religioso, os convidados se-
rão recepcionados no Villa Conte Buffet, que ganhará uma luxuosa 
decoração assinada por Roni Vieira. Merci pelo convite.

 Fazendo maior sucesso
Maior operação gastronômica da cidade, o restaurante Coco Bam-
bu de Rio Preto, celebra um ano neste mês de agosto, e recebeu 
mais de 500 mil pessoas ao longo desses 365 dias. Conquistou nú-
meros dignos de sua grandeza.   

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Você nunca vai chegar ao seu des-
tino se você parar e atirar pedras 

em casa cão que late. Sorria, beba 
muita água e seja feliz!

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

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

Excelência para você viver bem

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

O empresário Alaércio Bellon e o filho, requisitado advogado, Dr. Ga-
briel Delbem Bellon. Nossa homenagem pelo DIA DOS PAIS

O empresário Luiz Fernando Jalles, a filha Ana Paula Jalles, esposa, 
a médica Dra. Angela Cristina Jalles, os pais, Nair Picolo Martins e 
Mario Francisco Martins, e a filha, Ana Carolina Jalles, em casamento 
luxuoso, dias atrás. Nossa homenagem pelo DIA DOS PAIS, Luiz Fer-
nando Jalles e Mário Francisco Martins

O requisitado cirurgião plástico Dr. Renato J. Freitas, a esposa Dra. Lu-
ciana Secches Freitas, da Clínica Ateliê da Imagem, mais os filhos, Heitor, 
Maria Teresa e o futuro médico Otávio, retornaram de férias em Portugal, 
visitando vários lugares turísticos. Nossa homenagem pelo DIA DOS PAIS

Ladeado pelas queridas filhas, Ana Paula Jalles e Ana Carolina Jalles, 
o paizão, Luiz Fernando Jalles, empresário, sócio proprietário respon-
sável pela área financeira do Riopreto Shopping Center. Nossa home-
nagem pelo DIA DOS PAIS

DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto |  terça-feira, 16 de agosto de 2022
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henriforne@gmail.com

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

AVE MARIA. Heloisa Vilela Curti vem recebendo orações 
dos amigos por conta de mais uma cirurgia que requer cuidados 
especiais. Oremos pela recuperação de Helô.

DIA DO ADVOGADO. Foi expressiva a presença dos 
causídicos associados da 22ª subsecção da Ordem de Rio Preto, 
presidida por Henri Atique, na sexta feira a noite, no Villa Conte. 
Em comemoração a data a OAB homenageou advogados ilustres 
que fazem parte da galeria de honra da entidade.

A MAIOR FESTA DA AMÉRICA Latina, a 65º edição 
“Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos 2022”, no comando “Os 
Independentes”, começa nesta quinta-feira, dia 18, e vai até 28 
de agosto. A poeira vai levantar com rodeios em touros.

MAIS UMA OBRA DE ARTE assinada pelo requisita-
do arquiteto Fabiano Hayasaki. Obra localizada no melhor e mais 
valorizado condomínio de Ribeirão Preto.

NESTA TERÇA-FEIRA, mães, pais e filhos são o foco do 
Cinépolis, do Plaza Avenida Shopping, onde será realizada mais 
uma sessão do CineMaterna. O filme escolhido pelas mães é “Mi-
nions 2 – A origem de Gru”, e a sessão começa às 14 horas.

A ARTÍSTA PLÁSTICA Héstia Tenfuss está de volta ao 
Espaço Cultural Iguatemi a partir desta   quarta-feira, 17, com 
uma nova exposição.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 020/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS 
BAIRROS DO MUNICÍPIO, COM APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA III DO DER/
SP – SEC. MUN. OBRAS. Informamos que foi disponibilizado esclarecimentos 
de edital relativo a este procedimento licitatório no seguinte endereço: http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action  e fica, desde já, 
fazendo parte integrante do instrumento convocatório, sendo válido para 
todos os efeitos legais os documentos originais encartados nos autos, a 
disposição dos interessados.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 311/2022 – Processo n.º 12.587/2022
Objeto: prestação de serviço de lavagem e esterilização de toalhas. Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 04/08/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: 
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Helena Cristina R. S. Marangoni - Secretária Municipal de 
Assistência Social.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
Pregão Eletrônico nº 369/2021 – Proc. nº 12.783/2021 – ATA nº 0748/21
Assunto: Recurso Administrativo em razão de penalidade aplicada
Recorrente: GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI ME – CNPJ 
23.120.118/0001-59 (Advogado: Eder Fasanelli Rodrigues OAB/SP nº 
174.181)
DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, 
TRANSPORTES E SEGURANÇA: Após a análise do teor do recurso 
administrativo intentado e tendo em vista o contido no parecer jurídico que 
foi emitido pela Procuradoria Geral do Município, decido pela manutenção da 
penalidade aplicada. Posto isto, tendo em vista o disposto no § 4º do artigo 
109 da Lei Federal nº 8666/93, com as devidas informações acostadas ao 
processo, encaminho os autos para deliberação do Sr. Prefeito Municipal. 
DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL: Analisando os autos bem 
como as razões recursais, as informações prestadas pela Secretaria de 
Trânsito e os pareceres jurídicos de lavra da Procuradoria Geral do Município 
(fls. 282/284 e 308/312), acolho e ratifico integralmente a decisão do Sr. 
Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, utilizando os 
argumentos neles expostos como razões de decidir e nego provimento ao 
recurso. Publique-se por extrato para que surta os devidos efeitos legais. 
Prefeito Edinho Araújo
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.393/2022 – Processo n.º 13.241/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios (sassami, 
filé de peito, patinho moído e musculo em cubos), em atendimento as 
unidades escolares da rede municipal de ensino e demais órgãos públicos. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 21/07/2022, sendo adjudicados os itens às 
empresas declaradas vencedoras: CCF NUTRI EIRELI ME (itens 2 e 3) e 
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA (itens 1 e 5). O item 4 foi 
declarado fracassado. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Antonio Pedro Pezzuto Junior - Secretário Municipal de 
Agricultura e Abastecimento.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO/REDESIGNAÇÃO DE DATA DE 
PROCESSAMENTO DO PREGÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 449/2022 - Processo  Licitatório 13.787/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, 
SUPORTE TÉCNICO LOCAL, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, 
SERVICE DESK DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.
IMPUGNANTE : BRUNO HACHMANN – OAB/SC n. 55.270
Em que pese a intempestividade, Declaro parcialmente procedente a 
impugnação apresentada e, nesses termos, a Secretaria Municipal de Saúde 
elaborou/apresentou Termo de referência onde foi dada nova redação ao ITEM 
2 / subitem 2.2; melhor detalhado o ITEM 37 e seus subitens e esclarecido 
no julgamento da impugnação a quantidade de funcionários que participarão 
do treinamento. O edital completo está disponibilizado em sua nova versão 
no sistema “Portal de Compras” https://compras.empro.com.br/ link “Edital 
Completo e Anexos” à disposição dos interessados. Fica redesignada a 
data de processamento do pregão da seguinte forma: O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 30/08/2022 às 08h30min e abertura a partir das 
08h32min. Adriana Tápparo – Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 424/2022 – Processo n.º 13.520/2022
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de monitoramento 
e atividade em eventos de ações educativas de trânsito, atividades de 
recreação, lazer e cultura. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 
Segurança. Sessão pública realizada on-line com início dia 05/08/2022, sendo 
adjudicado o item à empresa declarada vencedora: LCF SERVIÇOS LTDA. 
(item 1). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras -  Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Amaury Hernandes - Secretário Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 454/2022 – Processo n.º 13.800/2022
Objeto: contratação de empresa para fornecimento e instalação de lavatórios 
para o centro cirúrgico do hospital municipal. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 15/08/2022. O pregão em 
epígrafe foi declarado Deserto em razão de não haver propostas inseridas no 
sistema. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2022 – 
PROCESSO Nº 11.927/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de brinquedos pedagógicos para 
o atendimento das Unidades Escolares. Secretaria Municipal de Educação. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 17/08/2022 às 09:00h para continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo 
- Pregoeira.
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 310/2022 – 
PROCESSO Nº 12.589/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica redesignada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 17/08/2022 às 09:00h para continuidade dos 
trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 412/2022 – 

PROCESSO Nº 13.350/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gênero alimentício (biscoito, 
óleo, vinagre e outros) em atendimento das unidades escolares e demais 
órgãos públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
17/08/2022 às 11:00h para continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria 
- Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 437/2022 – 
PROCESSO Nº 13.677/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gênero alimentício (mini pão e 
pão tipo hot dog) em atendimento das unidades escolares e demais órgãos 
públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 17/08/2022 
às 14:00h para continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira.
EXTRATO DE SESSÃO 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N. 441/2022 – PROCESSO N.º 
13.716/2022
Objeto: Aquisição de carro maca hidráulico para as unidades de Urgência 
e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde.  Sessão pública realizada 
on-line dia 09/08/2022. O presente pregão eletrônico foi declarado 
FRACASSADO, não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras” – 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° 409/2022, processo 13.942/2022 
objetivando o registro de preços para prestação de serviços com fornecimento 
de materiais e mão de obra para pintura predial junto as Unidades Escolares. 
Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 01/09/2022 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° 410/2022, processo 
13.935/2022 objetivando o registro de preços para prestação de serviços de 
limpeza de caixas d’água junto as Unidades Escolares e prédios vinculados a 
Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 02/09/2022 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° 428/2022, processo 13.769/2022 
objetivando o registro de preços para locação de máquinas pesadas e 
caminhões para uso de recape em ruas e demais serviços. Secretaria 
Municipal de Serviços Gerais. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 31/08/2022 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° 456/2022, processo 
13.843/2022 objetivando o registro de preços para contratação de empresa 
para fornecimento de marmitex para os atiradores do tiro de guerra. Gabinete 
do Prefeito. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 30/08/2022 às 
14h30min e abertura a partir das 14h32min. 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° 460/2022, processo 13.853/2022 
objetivando a contração de empresa para manutenção preventiva e corretiva 
em aparelhos de ar condicionado nas unidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 30/08/2022 
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° 472/2022, processo 14.130/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de tinta guache para 
atendimento das Unidades Escolares. Secretaria Municipal de Educação. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 31/08/2022 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° 485/2022, processo 14.003/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de concreto usinado. 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O recebimento das propostas dar-
se-á até o dia 31/08/2022 às 14h30min e abertura a partir das 14h32min. 
O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EIRELI
EMPENHO 15647/22
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
EMPENHO 11356/22
CONTRATADA: M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
EMPENHO 14489/22
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: SILVIO VIGIDO ME
EMPENHO 15585/22
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
DECISÃO
CONTRATADA: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
ATA 0428/21
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento contratual por 
parte da empresa. Com fundamento no artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, 
combinado com Artigo 7º da Lei nº 10520/02 aplicar pena de SUSPENSÃO 
do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 
prazo de 02 anos. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para empresa 
em querendo apresentar o contraditório em atendimento aos ditames 
constitucionais. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 10/21 – Contrato: COC/0020/21
Permissionário: Julio Cesar Ferreira da Silva
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses o 
prazo de vigência do contrato supramencionado. SMA – Adilson Vedroni
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 16/22; Contrato n° DIL/0018/22
Contratada: Lurifran Empreendimentos e Participações Ltda
Objeto: Locação de imóvel localizado a Rua João Teixeira, n. 260 – Santa 
Cruz, neste município, sob matrícula nº 22.639 do 2º Cartório Oficial de 
Registro de Imóveis, destinado a instalação da sede do Centro de Referência 
de Assistência Social – CRAS Centro– Prazo de vigência: 60 meses. Valor 
Total: R$360.000,00 – SMAS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2022
CONTRATO nº PRE/0159/22
CONTRATADA: DRAGER INDUSTRIA COMERCIO LTDA
OBJETO: Aquisição de mesas de grandes cirurgias para o Hospital da 
Zona Norte – Item 1 e 2 – SMS- Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$545.023,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2022
CONTRATO nº PRE/0160/22
CONTRATADA: J. C. BARBIERI & CIA LTDA
OBJETO: Aquisição de conjunto mobiliário para quarto de internação do 
Hospital– Item 1 e 2 – SMS- Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$44.940,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 316/2022
ATA Nº 0659/22
CONTRATADA: CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de medicamentos veterinários para o zoológico 
municipal - Valores Unitários - Item 2 - R$115,00; Item 3 – R$49,90; Item 
8 – R$49,89 - SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro – Prazo de vigência: 12 
meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 316/2022
ATA Nº 0660/22
CONTRATADA: VETSUL COMERCIO DE MEDICAMNETOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos veterinários para o zoológico 
municipal - Valores Unitários - Item 4 - R$22,00; Item 6 – R$50,00; Item 7 
– R$14,50, Item 10 - R$15,00; Item 15 – R$10,00; Item 16 – R$4,00; Item 
18 - R$63,99 - SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro – Prazo de vigência: 12 
meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 316/2022
ATA Nº 0661/22
CONTRATADA: TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos veterinários para o zoológico 
municipal - Valores Unitários - Item 9 - R$55,00; Item 11 – R$134,00; Item 
13 – R$75,00, Item 17 - R$180,00; Item 19 – R$88,00; Item 20 – R$30,00 - 
SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 395/2022
ATA Nº 0662/22
CONTRATADA: JLP CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de material hidráulico - Valor Unitário - Item 10 
- R$78,00 - SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro – Prazo de vigência: 12 
meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2022
CONTRATO nº PRE/0161/22
CONTRATADA: R.G. FERREIRA COMERLCIO DE MÓVEIS EIRELI
OBJETO: Aquisição de mobiliário para a recepção do Hospital Municipal – 
Lote 5 - Itens 1,2,3,4,5,6 e 7 – SMS- Prazo de Vigência: 60 meses. Valor Total: 
R$366.250,00
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 013/2022
CONTRATO Nº COC/0021/22
CONTRATADA: CONSTRUTORA RIO OBRAS COMERCIO DE MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
OBJETO: Execução da obra de reforma/readequação da unidade escolar EM 
Menino Jesus – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo de vigência: 
405 dias – Valor Total R$4.493.979,17
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 316/2022
ATA Nº 0663/22
CONTRATADA: SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de medicamentos veterinários para o zoológico 
municipal - Valor Unitário - Item 21 - R$150,00 - SMAURB – Kátia Regina P. 
Casemiro – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 416/2022
ATA Nº 0664/22
CONTRATADA: ARAO PEREIRA CHAVES ME
OBJETO: Fornecimento de locação de veículos pesados, maquinas e 
equipamentos pesados para manutenção e adequação das estradas rurais 
não pavimentadas- Valores Unitários – Lote 1 - Item 1 - R$136,50; Item 2 - 
R$258,00; Item 3 - R$337,00 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior– Prazo 
de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 346/2022
CONTRATO nº PRE/0162/22
CONTRATADA: WELLINTON REGIS PEREIRA LIBERAL EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços terceirizados de Porteiro diurno – Lote 1 – 
Item 1 – SEMDEC – Jorge Luis de Souza- Prazo de Vigência: 12 meses. Valor 
Total: R$42.200,00

01 02 03

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO
Pregão Eletrônico nº 005/2018
Processo n° 786/2020
4° (QUARTO) T.A.N° 019/2022
CONTRATO ORIGINÁRIO N° 059/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO.
CONTRATADA: Copy Tech Brasil – Eireli - ME
OBJETO: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS A4/
MÊS, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, serviços 
de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, acessórios 
e suporte técnico, conforme especificações dos Anexos I e II deste Edital.
VALOR GLOBAL: R$ 65.760,39 (sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta 
reais e trinta e nove centavos)
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São José do Rio Preto, terça-feira, 16 de agosto de 2022PUBLICIDADE LEGAL

VIGÊNCIA: 03 de agosto de 2022 a 02 de agosto de 2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 03 de agosto de 2022
São José do Rio Preto/SP, 15 de agosto de 2022. Angelo Bevilacqua Neto – 
Diretor-Presidente.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
– EMURB
Portaria nº 037 / 2022
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto - EMURB, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Artigo 1º - Nomear a Sra. Sandra Mara Ferrari Ricardo para ocupar o cargo 
em comissão de Assessor Financeiro.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
São José do Rio Preto, 15 de Agosto de 2022.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
EMURB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.886 DE 11 DE AGOSTO DE 2022
DISPENSA, CLAUDIO SARTORI FIGUEIRA, da Função de Confiança de 
Assistente de Programas e Projetos - Intermediário – Nível III - FG.103.1, 
no Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social criada pelo artigo 
5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, surtindo os efeitos desta a 
partir de 16 de agosto de 2022.
PORTARIA N.º 36.887 DE 12 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, FABIANE RIBEIRO DE SOUZA para substituir o(a) servidor(a) 
JUCIELLY GARCIA QUEIROZ – ocupante da função de confiança gratificada 
– Chefe de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - 
CREAS - FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de licença prêmio e de férias, de 15/08/2022 a 
26/08/2022.
PORTARIA N.º 36.888 DE 12 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, DANIELE CRISTINA OLIVEIRA VELANI para substituir o(a) 
servidor(a) JUCIELLY GARCIA QUEIROZ – ocupante da função de confiança 
gratificada – Chefe de Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social - CREAS - FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 29/08/2022 a 07/09/2022.
PORTARIA N.º 36.889 DE 12 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, SAMIRA MARIA FIOROTTO para substituir o(a) servidor(a) 
TARCISO PANSANI – ocupante da função de confiança gratificada – Chefe 
de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS – FG.101.1, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de férias, de 15/08/2022 a 24/08/2022.
PORTARIA N.º 36.890 DE 12 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, ANA LUCIA SARTORELLI para substituir o(a) servidor(a) 
VIRGINIA MENEZES MATIOLLI – ocupante da função de confiança 
gratificada – Chefe de Centro de Referência de Assistência Social - 
CRAS – FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 15/08/2022 a 24/08/2022.
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
Secretário Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.894 DE 12 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, SUELI DONIZETI ALMEIDA DE OLIVEIRA para substituir o(a) 
servidor(a) RENATA FIORIN DE CARVALHO – ocupante da função de 
confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas Públicas – 
Nível II - FG.103.7, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias e de licença prêmio, de 15/08/2022 a 
26/08/2022.
ISRAEL CESTARI JUNIOR
Secretário Municipal de Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.895 DE 12 DE AGOSTO DE 2022
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) RENATA RODRIGUES FONTES, 
PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a 
conclusão do procedimento administrativo de readaptação e com fulcro nos 
artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 05/90, cumulado com os artigos 
66 e 67 da Lei Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) 
estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar serviços 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade laborativa, 
devendo prestar serviços na Secretaria Municipal de Educação, podendo 
ser remanejado(a) de acordo com as necessidades da secretaria através de 
termo de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, retroagindo os 
efeitos desta a 09/08/2022.
PORTARIA N.º 920 21 DE FEVEREIRO DE 2020
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): FABRÍCIO ALVES DE OLIVEIRA
Resultado: aplicação do inciso II do artigo 215 por infração aos incisos I, II. III, 
IX e X do artigo 204, ambos da Lei Complementar n.º 05/90. 
Advogado: 
LEANDRO CESAR DE JORGE – OAB/SP – 200.651
JOSÉ LUIS SCARPELLI JUNIOR – OAB/SP – 225.735
PAULO ROBERTO GOMES AZEVEDO – OAB/SP – 213.028
PORTARIA N.º 897  DE 15 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, CLEINDE 
ZAVANELLA CALDO MARIZ e LUIZ GUSTAVO DONÁ, para sob a 
Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, 
para apuração dos fatos relatados no Interno nº 128/2022 da Coordenadoria 
de Gestão de Pessoas e Interno nº 193/2022 do PROCON.   
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 19.270
DE 15 DE AGOSTO DE 2022.
Altera dispositivo do Decreto nº 18.428, de 27 de setembro de 2019, que 
autoriza a receber adiantamentos parta cobertura de despesas emergenciais 
e de pronto pagamento.
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 A alínea “c”, do inciso V do artigo 1º do Decreto nº 18.428, de 27 de 
setembro de 2019 e alterações promovidas pelo Decreto 19.024, de 22 de 
setembro de 2021, que autoriza a receber adiantamentos para cobertura de 
despesas emergenciais e de pronto pagamento, conforme disposto na Lei nº 
13.290, de 28 de agosto de 2019, passa a vigorar alterada, com a seguinte 
redação:
“Art. 1º ...
...
V – Secretaria Municipal de Saúde
...
c) Departamento de Projetos e Acompanhamento de Obras:
1.Titular – Katia Alessandra do Nascimento Oliveira;
2. Suplente – Carolina Aragão;
3. Suplente – Miriam Wowk dos Santos Silva.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 15 de agosto de 2022; 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

DECRETO Nº 19.271
DE 15 DE AGOSTO DE 2022.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 
6º e 7° da Lei nº 14.046 de 02 de dezembro de 2021,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 522.296,00 (quinhentos e vinte e dois mil, 
duzentos e noventa e seis reais), para reforço de dotação orçamentária a 
seguir descrita:
I – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 70 -----------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 25 – Capacitação de Servidores
01.11.04.128.0025.2035.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
IGUALDADE RACIAL
Ficha 673 ---------------------------------------R$ 70.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
20.01.08.244.0021.2055.3350.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 

jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 266 ---------------------------------------R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.30.01 – Material de consumo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 274 ---------------------------------------R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 691 ---------------------------------------R$ 8.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.2001.3390.30.01 – Material de consumo
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 684 ---------------------------------------R$ 2.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.1020.3390.30.01 – Material de consumo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 685 ---------------------------------------R$ 3.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.1020.3390.32.01 – Material, bem ou serviço para 
distribuição gratuita
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 698 ---------------------------------------R$ 16.500,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.2023.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 693 ---------------------------------------R$ 12.796,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo º 
decorrem da anulação parcial de dotação orçamentária a seguir descrita, nos 
termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 69  ----------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 25 – Capacitação de Servidores
01.11.04.128.0025.2035.3390.36.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
física
II – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
IGUALDADE RACIAL
Ficha 680 ---------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
21.01.08.244.0021.2055.4450.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
E IGUALDADE RACIAL
Ficha 682 ---------------------------------------R$ 60.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
20.01.08.244.0021.2055.4490.52.01 – Equipamentos e material permanente
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 298 ---------------------------------------R$ 400.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.302.0008.2022.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 683 ---------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.1020.3350.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 690 ---------------------------------------R$ 3.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.2001.3390.14.01 – Diárias civil
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 697 ---------------------------------------R$ 29.296,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.2023.3350.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 13.050.000,00 (treze milhões, cinquenta mil 
reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 299 ---------------------------------------R$ 2.400.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.302.0008.2022.3390.39.05 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 290 ---------------------------------------R$ 300.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2020.3390.39.05 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 289 ---------------------------------------R$ 3.950.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2020.3390.39.02 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 267 ---------------------------------------R$ 400.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.30.02 – Material de consumo
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 256 ---------------------------------------R$ 1.100.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.1017.4490.52.02 – Equipamentos e material permanente
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 473 ---------------------------------------R$ 4.900.000,00
Programa 9 – Planejamento e Infraestrutura Urbana
10.02.15.451.0009.1005.3390.39.03 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 3º 
decorrem do provável excesso de arrecadação na rubrica de receita 49, 220, 
464, 216, 20 no exercício de 2022, nos termos do que dispõe o inciso II §1º e 
§ 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 20.541.500,00 (vinte milhões, quinhentos e 
quarenta e um mil, quinhentos reais), para reforço de dotação orçamentária 
a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 232 ---------------------------------------R$ 10.500.000,00
Programa 27 – Encargos Especiais
05.01.28.843.0027.0005.3290.21.01 – Juros sobre a dívida por contrato
II – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 233 ---------------------------------------R$ 3.000.000,00
Programa 27 – Encargos Especiais
05.01.28.843.0027.0005.4690.71.01 – Principal da dívida contratual resgatado
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 96 -----------------------------------------R$ 3.000.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.28.846.0002.0002.3390.47.01 – Obrigações tributárias e contributivas
IV – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 237 ---------------------------------------R$ 100.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.01.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
V – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 235 ---------------------------------------R$ 500.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.01.27.811.0007.2001.3390.30.01 – Material de consumo
VI – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 241 ---------------------------------------R$ 400.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.01.27.811.0007.2001.3391.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 144 ---------------------------------------R$ 541.500,00
Programa 3 – Implementação do SUAS
04.02.08.244.0003.2043.3350.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 511 ----------------------------------------R$ 2.500.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.01.20.306.0022.2051.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 6º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 
5º decorrem do superávit financeiro verificado no Balanço Patrimonial do 
exercício de 2021, nos termos do que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, 
da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 7º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 2022/2025 
e LDO 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme 
descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 15 de agosto de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

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

EXTRATO DA APÓLICE DE SEGURO Nº 517720224X311529507
Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José 

do Rio Preto – RIOPRETOPREV.
Processo
Administrativo: 1106.01.166/2022.52.
Dispensa por Limite: 10/2022 (Cotação 10/2022).
Objeto: Contratação do Seguro da Viatura Oficial da 

RioPretoPrev.

Contratada:
H J Nogueira Administração e Corretagem 
de Seguros EIRELI (seguradora ALLIANZ 
SEGUROS S/A).

Documento (CNPJ): 16.971.026/0001-17.
Valor: R$ 1.895,79 (um mil, oitocentos e noventa e 

cinco reais e setenta e nove centavos).

Vigência: 12 meses, 24 horas de 19/08/2022 às 24 horas 
de 19/08/2023.

Data da Apólice: 15/08/2022.

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: 11/08/2023.
RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 

de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1894
(De 16 de agosto de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do 
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei 
Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR 
INATIVO, com valores teto RGPS e acréscimo, à beneficiária LEONILDA 
MARIA TOPASSO CAMACHO, na qualidade de cônjuge, do extinto servidor 
JOÃO BAPTISTA CAMACHO.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da Constituição 
Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob nº 
08.4/0082/08/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 06/06/2022 e revoga as disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 04/2022 – PROC. nº 
86/2022
Entrega dos envelopes: 21/09/2022 até às 8h45. Abertura da licitação: 
21/09/2022 a partir das 9h00. 
Objeto: Prestação de serviços de engenharia e manutenção eletromecânica 
preventiva, preditiva e corretiva do sistema público de abastecimento de 
água e esgoto do município de São José do Rio Preto - SP, incluindo-se o 
fornecimento de mão-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos 
e materiais. Custo Estimado: R$9.608.620,24 Prazo: 12 meses. Demais 
informações e retirada do edital com a C.L., na Rua Antônio de Godoy, 2181, 
Jd. Seixas, S. J. do Rio Preto/SP, das 8h30 às 12h00 e 13h30 às 16h00 de 
segunda a sexta, fone/fax: (17) 3211-8105, e página do SeMAE na internet: 
www.semae.riopreto.sp.gov.br. S.J.R.P 15.08.2022 – Wagner Castilho 
Botaro Ger.Operação e Manutenção esgoto e Fábio A. Zambon Furlan, Ger. 
De Operação e Manutenção Água
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 28/2022 – TOMADA 
DE PREÇOS nº 02/2022 – PROCESSO SeMAE nº 21/2022. Contratada: 
L.G.LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução contratual referente a execução 
de redes adutoras e de abastecimento de água, incluindo implantação de 
rua para atendimento do macro sistema de reservação do setor Parque da 
Liberdade-Village Damha, com fornecimento de todos os materiais, mão de 
obra, máquinas e equipamentos necessários à execução dos serviços.
Prazo: 15 dias. Data da assinatura: 11.08.2022.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 55/2022 – 
PROCESSO SICOM 3240/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de controle, 
operação, e fiscalização de portarias e edifícios, nas unidades do SeMAE, 
localizados na cidade de São José do Rio Preto.
Fica designado o dia 17.08.2022, às 14:30 h, para a retomada da sessão do 
pregão eletrônico em epígrafe, para a continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 15.08.2022 – Renato Eduardo de Freitas – 
Pregoeiro - SeMAE. 
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 65/2022 – 
PROCESSO SICOM 3275/2022
Objeto: Aquisição de peças e equipamentos de informática.
Fica designado o dia 19.08.2022, às 14:00 h, para a retomada da sessão do 
pregão eletrônico em epígrafe, para a continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 15.08.2022 – Alan Sinibaldi Cornachioni – 
Pregoeiro - SeMAE. 
S.J. Rio Preto, 15.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 
SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
Processo Administrativo nº 04/2022 - Dispensa de Chamamento Público 
nº 02/2022.  
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 Renascer, 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 Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas 
Famílias em Centro Dia para jovens e adultos.  
Objeto: Transferência de recursos financeiros oriundos de emenda 
parlamentar estadual para o incremento da execução do Serviço de Proteção 
Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias em Centro Dia.
Tipo de Parceria: Termo de Fomento 
Organização da Sociedade Civil - OSC:  Associação Renascer
CNPJ/MF:  71.744.007/0001-66
Endereço: Avenida Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia.
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:  06 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 
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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 é uma organização filantrópica de direito privado, fundada em maio de 1993 e que tem 
dentre suas finalidades promover a assistência social, educacional, de saúde, e orientação da família no que concerne 
a situação de seus assistidos. A ação da equipe é sempre pautada no reconhecimento do potencial da deficiente, 
de sua família e do cuidador, na aceitação e valorização da diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, 
decorrente da prestação de cuidados diários prolongados.
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, 15 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 05/2022 - Dispensa de Chamamento Público nº 03/2022.  
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 Paraiso, 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 para crianças e adolescentes.  
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:  Associação Paraíso
CNPJ/MF:  02.723.572/0001-24
Endereço: Rua Ary de Freitas Mugnaini, 666 - Jd. Mugnani.
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 Paraíso, 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 15 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, fundada em 06/07/1998, que tem 
dentre suas finalidades promoção da assistência social, cultural, esporte e lazer.
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, 15 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 08/2022 - Dispensa de Chamamento Público nº 06/2022.  
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 Comunidade Só Por Hoje, 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 Acolhimento Institucional para Adolescentes.  
Objeto: Transferência de recursos financeiros oriundos de emenda parlamentar estadual para o incremento da 
execução do Serviço de Acolhimento Institucional.
Tipo de Parceria: Termo de Fomento 
Organização da Sociedade Civil - OSC:  Comunidade Só Por Hoje
CNPJ/MF:  00.734.543/0001-32
Endereço: Rua Das Hortênsias, n° 660, Jardim dos Seixas.
Valor da Parceria: R$ 70.000,00 (setenta 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 Comunidade Só Por Hoje constituída em 05/12/1994, é  uma associação civil, de direito privado de fins não 
econômicos, que tem dentre suas finalidades prestar atendimento, serviços, ações assistenciais e outras, de foram 
continuada, permanente e planejada aos usuários e a quem necessitar; prestar serviços, executar programas ou 
projetos em foram de Proteção Social Básica ou Proteção Social Especial, dirigidos às famílias e indivíduos em 
situação de vulnerabilidade e risco 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, 15 de agosto de 2022. 
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS: 31.943- Secretária Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pedro Henrique Garcia Signorini
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Multa sobre Propriedade 
Urbana (div 17) vencimento em 24/09/2019.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo de “ Não 
Procurado”, na data 07,11,12/07/2022
São José do Rio Preto, 15 de agosto de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenador Executivo de Políticas Públicas 

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL – Secretaria Municipal de Serviços Gerais
ERRATA: Informamos que no edital de nº 4501, gerado por esta Inspetoria Fiscal de Posturas e publicado no dia 
14/08/22, onde lê-se “Por não Substituir Árvore Suprimida (COM autorização), no prazo de 30 dias, a contar desta 
publicação,” leia-se “Por não Substituir Árvore Suprimida (SEM autorização), no prazo de 30 dias, a contar desta 
publicação”. Nada mais a acrescentar. 
São José do Rio Preto, 15 de agosto de 2022
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EXTRATO: CONVÊNIO Nº 08/2022-SMS - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO RENASCER.
OBJETO: O presente tem como objeto o repasse de recursos para a manutenção da a prestação de serviços de saúde 
no Sistema Único de Saúde – SUS no Município de São José do Rio Preto, em regime de complementação com o 
poder público municipal, cujas despesas serão suportadas pelos recursos oriundos da Emenda Parlamentar constante 
na proposta nº 36000440306202200, código da Emenda 38990009, da Deputada Adriana Ventura; que impõe a 
aplicação dos recursos estabelecidos neste Convênio exclusivamente em ações desenvolvidas pela ASSOCIAÇÃO.
VIGÊNCIA: O presente convênio terá vigência da data de sua assinatura até o dia 20/05/2023, podendo, de comum 
acordo, mediante termo aditivo, haver alteração, dentro dos limites legais.
VALOR: O valor global estimado para a execução do presente convênio importa em R$ 150.908,00 (cento e cinquenta 
mil, novecentos e oito reais), conforme o especificado no Plano de Trabalho.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal cº 8.080/1990, CF/1988. 
DATA DE ASSINATURA: 15 de agosto de 2022.
Pela SMS, Aldenis Albaneze Borim, pela ASSOCIAÇÃO RENASCER, Aparecido Ferreira Pacheco.

EXTRATO: CONVÊNIO Nº 09/2022-SMS - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.
OBJETO: O presente tem como objeto o repasse de recursos para a manutenção da a prestação de serviços de saúde 
no Sistema Único de Saúde – SUS no Município de São José do Rio Preto, em regime de complementação com o 
poder público municipal, cujas despesas serão suportadas pelos recursos oriundos da Emenda Parlamentar constante 
na proposta nº 36000440312202200, código da Emenda 38990009, da Deputada Adriana Ventura; que impõe a 
aplicação dos recursos estabelecidos neste Convênio exclusivamente em ações desenvolvidas pela ASSOCIAÇÃO.
VIGÊNCIA: O presente convênio terá vigência da data de sua assinatura até o dia 20/07/2023, podendo, de comum 
acordo, mediante termo aditivo, haver alteração, dentro dos limites legais.
VALOR: O valor global estimado para a execução do presente convênio importa em R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais), conforme o especificado no Plano de Trabalho.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal cº 8.080/1990, CF/1988. 
DATA DE ASSINATURA: 15 de agosto de 2022.
Pela SMS, Aldenis Albaneze Borim, pela APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, Valdir 
Nonato.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA Nº001/2022 DE 04 DE AGOSTO DE 2022
Considerando o disposto no artigo 85-A da Lei Complementar Federal nº 123,  de  14  de dezembro 2006, que institui 
o Estatuto Nacional da Microempresa e da   Empresa de   Pequeno    Porte,   alterada  pela Lei Complementar Federal 
nº 147, de 07 de agosto de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar como Agentes de Desenvolvimento do Município de São José do Rio Preto, para efetivação do 
disposto na Lei Complementar Federal nº 123, 14 de 2006, os seguintes servidores das diversas secretarias, empresas 
públicas e autarquia municipais:
Secretaria Municipal de Comunicação Social
I - MARIA AUGUSTA DI MUZIO
II - DANIEL CARDOSO MARTINS
Secretaria Municipal de Cultura
III - FÁBIO DOMINGUES DO AMARAL
IV - GISELE MARGARIDA CARMINATTI

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo
V - FABIANA RODRIGUES DE CARVALHO
VI - NAIANKA CASTILHO MARDEGAN
Secretaria Municipal de Educação
VII - IGUEBIA MILIANE PUTRE
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
VIII - ADRIANA TAVARES
Secretaria Municipal de Governo
IX - JUCILANE ANDRADE SOBRINHO
Secretaria Municipal de Habitação
X - SELMA CRISTINA KETELUT CARNEIRO
XI - TELMA SILVA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo
XII - AMENA ALCANTARA FERRAZ CURY
Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial
XIII - DEMECIO RODRIGO DA SILVA
Secretaria Municipal de Obras
XIV - WILLIAN RUSSO DA SILVA
Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico
XV - MATHEUS DE OLIVEIRA GUIDUCE
Secretaria Municipal de Saúde
XVI - ROBERTO EGYDIO LOFRANO
XVII - JOÃO PAULO GONÇALVES DA SILVA
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
XVIII - MARIA HELENA MILANEZ RONCHI
Subprefeitura de Engenheiro Schmitt
XIX - JACSON DENER MARASCALQUI
Gabinete do Prefeito - Escola de Gestão Pública
XX - GISELE ALINE NUMER
Gabinete do Prefeito - Fundo Social de Solidariedade
XXI – LUCIANE BERTON
SEMAE - Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
XXII - KATIA REGINA PEREIRA
XXIII - ANNA FRIAS
EMPRO Tecnologia e Informação
XXIV – ROGERIO DIONIZIO VIDOTTO
XXV - VLADISLAU FERRAZ BUHLER JUNIOR
EMCOP - Empresa Municipal de Construções Populares
XXVI - IVANA CRISTINA HIDALGO
XXVII - CARLOS ALBERTO CORREA
EMURB - Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto
XXVIII - EDUARDO DE SOUZA MAGALHÃES E SILVA
PORTARIA Nº002/2022 DE 04 DE AGOSTO DE 2022
Considerando o disposto no artigo 85-A da Lei Complementar Federal nº 123,  de  14  de dezembro 2006, que institui 
o Estatuto Nacional da Microempresa e da   Empresa de   Pequeno    Porte,   alterada  pela Lei Complementar Federal 
nº 147, de 07 de agosto de 2014;
REVOGA, a designação dos Agentes de Desenvolvimento do Município de São José do Rio Preto, RENATA OLIVEIRA 
CORTELETTI e RUBENS DA SILVA, publicada no Diário Oficial do Município, em 26 de outubro de 2018, através da 
Portaria nº 001/2018.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JORGE LUÍS DE SOUZA
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital Resumido de Notificações de Lançamentos
A Secretaria Municipal da Fazenda, através da Inspetoria Fiscal e Tributária, NOTIFICA os contribuintes abaixo 
relacionados dos lançamentos de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano – revisto, complementar ou apurado, 
através dos pertinentes processos administrativos instaurados de acordo com a legislação vigente.
Conforme dispõe o artigo 7º da Lei Municipal nº 13.655/2020, “presume-se ciente o administrado cinco dias corridos 
após a publicação do Edital no Diário Oficial do Município.
A guia para recolhimento dos valores lançados pode ser obtida no link https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/
empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php.
A segunda via da notificação – contendo a base legal e a planilha de cálculo dos lançamentos – poderá ser 
solicitada no endereço eletrônico: semfaz.dti@riopreto.sp.gov.br (indicando o cadastro imobiliário e o número 
do protocolo), pela ferramenta de Atendimento Digital (disponível no final deste edital) ou ainda nos postos 
de atendimento municipal junto as unidades do Poupa Tempo São José do Rio Preto e da Prefeitura Regional 
Norte. 
Após vencimento o valor ficará sujeito aos acréscimos legais.

Protocolo Cadastro 
imobiliário Contribuinte

 EXERCÍCIO      
L.C.M. 96/1998 c/c 
art. 145. inc. III do 

CTN

2022134683 02.00104.871 FABIO ROBERTO PORCINI e WAGNER LUIS PORCINI
2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 e 2022

2018275167 02.05187.001 VALTER BASSI e VERA LUCIA LACERDA BASSI 2018

2020179560 01.05937.224 ESPÓLIO DE BENEDITO LUIZ SANTINELLI 2018 e 2019

202273603 01.05937/084 JEJCN PARTICIPAÇÕES LTDA 2022

2018335149 0222090/001
ODENIR BENEDITO MOREIRA, IRACI ELIETE OLIVEIRA 

MOREIRA E BANCO SANTANDER BRASIL S/A 2022

2018335149 02.22090/000
RÉGIS LUCIANO, BEATRIZ APARECIDA DA SILVA LUCIANO 

E ITAÚ UNIBANCO S/A 2022

2022192448 0309371000
JOSÉ ROBERTO MUNIZ e SÍLVIA MARA DE CARVALHO 

MUNIZ 2022

2021198740 04.10596/000 FLÁVIA ANDREA FIGUEIRA DIAS
2017, 2018, 2019,

2020 e 2021

2016173415 05.52137/000 JLP2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA 2022

2022224411
  
02.05417/000

MARINA GRAVINA VEASEY, LUIZ MARCELO ALVES DE 
MORAES, JOHN VERRINDER VEASEY, DANIELA GRAVINA 
STAMATO BOLZAN, DANIEL BOLZAN, ADRIANA GRAVINA 
STAMATO DE FIGUEIREDO, ALEXANDRE DE FIGUEIREDO, 
JOSÉ STAMATO NETO, PATRICIA FERRARI DE OLIVEIRA 
STAMATO, LIGIA GRAVINA NOGUEIRA, JOSÉ AUGUSTO DE 
AGUIAR CARRAZEDO TADDEI, CLAUDIA FELICIA GRAVINA, 
ROYSTON CARL SCUDDER, VALERIA MARIA GRAVINA e 
JULIANA GRAVINA VEASEY.

2020, 2021 e 2022

2022224986 02.08407/002
IZABELLA MARIA CASSETARI NIMER e ALCIDES ALVES 

JUNIOR 2022

22
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
ARLETE CANDIDA GARCIA 01348/22 AIF-A-N 000417

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO 
RESIDENCIAL BOM JARDIM II 01346/22 AIF-M-L 000293

ATENDIMENTO GERIATRICO E PSIQUIATRICO ANDRADE 
MONTANHEZ LTDA 01345/22 AIF-P-C 000358

COMUNIDADE TERAPEUTICA MUNHOZ & MUNHOZ LTDA 01349/22 AIF-S-F 000221

JESIEL CLAUDIO PATINI 14225527808 01342/22 AIF-P-H 000178

M W A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01344/22 AIF-A-LF 000320

ULTRA BELLA FRANCHISING E COSMETICOS LTDA 01347/22 AIF-S-D 000284
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADE

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
JESIEL CLAUDIO PATINI 14225527808 01342/22 AIP-P-H 000147

EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL ESTABELECIMENTO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
ULTRA BELLA FRANCHISING E COSMETICOS LTDA 01347/22 AIP-S-D 000320

EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO PARCIAL DO ESTABELECIMENTO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
ARLETE CANDIDA GARCIA 01348/22 AIP-A-N 000529

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO
NICODEMOS FERNANDES AÇOUGUE ME 00255/20 60 UFM AIP-A-LF 000408

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO

BOSHENG LI ME 00233/20 R$ 1.258,40 (Mil duzentos e cinquenta e 
oito reais e quarenta centavos).

NRM-A-S 
000222

FÁBRICA DE LATICÍNIOS RIACHO 
DOCE LTDA ME 00423/19 R$ 6.629,00 (Seis mil seiscentos e vinte 

e nove reais).
NRM-A-S 
000224

MINI MERCADO BARBOSA LTDA 00221/20
R$ 3.777,60 (Três mil setecentos 
e setenta e sete reais e sessenta 

centavos).

NRM-A-S 
000223

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO ARQUIVADO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

A M BATISTA & CIA LTDA ME 01485/20 AIF-P-F 000075

A R SANTANA & SANTANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 01192/20 AIF-S-H 000100

ALBERTO ALVES BAR E MERCEARIA ME 02081/17 AIF-I-E 544

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 01933/19 AIF-S-H 000038

DEBORAH ROMA MORENO JULIÃO ME 01107/20 AIF-P-H 000022

DEVANIR BINOTI 01169/20 AIF-P-C 000102

2022225054 02.08407/001 J R MARTINS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 2022

2022225192 02.77127/000
EMAIS TECNOPARQUE 113 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA 2022

2022225281 03.01994/000 CARMONA ENGENHARIA RIO PRETO EIRELI
2017, 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022

2022225526 04.23540/001 LUIS CESAR CASTRO FILHO e RENATA ATILIO CASTRO 2022

20208426 02.10876.022 ABDS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2018

2022227741 01.05358000
AGUINALDO OVIDIO MAZER e GLAUCIA CARDOZO DA 

SILVA MAZER 2022

2022227922 01.04984/000

RENATO KAUAM MEDINA, ELIANE KAUAM MEDINA 
SCHUTT, DENISE PINTO CARDOSO MEDINA e MAURICIO 

CORREA MEYER CALDAS SCHUTT
2017, 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022

2022141501 03.08996/000

CARLOS ROBERTO DE SOUZA, CARLOS EDUARDO 
CONDE, ALACYR BARTHOLOMEU BARONI FILHO, GILSON 

BORIM, JANETE DE PAULA SOUZA, JOSE MARIA DE 
ALMEIDA, JOSE TERUO MIZUNO, SERAFIM GRECCO, 

VALDINEZ BUZO, CLAUDOMIRO BAIO, APARECIDO 
MENEZES LEMES, APARECIDA WANDA DE CAMARGO, 
ANTONIO APARECIDO TOGNOLO, EDUARDO VITORIO 

AFFINI, ESPÓLIO DE WILTON CORREA DA SILVA, 
WANDERLEI PEDRO DE ALCANTARA, ESPÓLIO DE 

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, ALMIR DE ALENCAR 
SECCHES, OLIVIO ROBERTO DE SOUZA, PAULO DE 

OLIVEIRA E SOUZA JUNIOR, ROBERTO YUKIO MATUO, 
SERGIO LUIS RIBEIRO DE LIMA, WALTER DO AMARAL 
SOBRINHO, LEVY FERREIRA DE MELLO, ESPÓLIO DE 

LUIS OTAVIO RAMIREZ, MARIA VIRGINIA PAPANI, MARIA 
ELIZABETE DE LIMA SARAIVA, MIDORI TERESINHA 

MATUO MERLIN, CLAUDINEI FERNANDES, HUDSON 
TADEU DE FREITAS MAZZONI, SELMA MARIA SERENO, 

SERGIO ROBERTO GARCIA ORTIZ, ESPÓLIO DE ROSINEI 
RAYMUNDO DE MELO e NANCY ELIZABETH FARRINELLI 

ORTIZ

2022

2022228609 02.01516/001
ANTONIO MARCOS DE SANT ANA e LUCIENE RODRIGUES 

DA SILVA DE SANT ANA
2017, 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022

2021354807 01.01547/024 SILVIA MARA MARQUES ANCEM
2017, 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022

202240905 05.52200.000

FATIMA APARECIDA CARNICEL, ZORAIDE DE SOUZA 
SENDEN CARNICEL, AMARILDO BATISTA CARNICEL e 

NELSON FALSARELLA

2022

2021353646 04.01598/000
ESPÓLIO DE JOAO MARQUES ALVES e ANTONIO 

MARQUES ALVES
2017, 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022

2022134745 05.52035.008 ESPÓLIO DE JESUS ROSA TAVARES
2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 e 2022

2022134640 04.20411.000

BANCO SANTANDER BRASIL S/A,
SILAS SOARES DOS SANTOS e CARMEN JULIA DE 

OLIVEIRA SANTOS

2022

202275991 02.05786/000 GILBERTO WAGNER MARTINS 2022

2022125658 04.01687/002 JULIANO MALUMBRES PENA 2022

202175258
01.03182.043

MARCO ANTONIO DE FREITAS MESQUITA
2018, 2019, 2020 

e 2021

2022167006 03.09774.000
ESPÓLIO DE JOAO ANTONIO DE MELLO e 

EDNEIA LUZIA VIUDES DE MELLO
2018, 2019 e 2020

2022112302 03.16724/000
COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU e 

ESPÓLIO DE ANTONIO MALDONATO 2017

2022101943 03.03680/000 ESPÓLIO DE JOSE GOMES MARTINEZ 2020, 2021 e 2022
São José do Rio Preto, 16 de agosto de 2022.
Gustavo de Abreu Ribeiro
Auditor Fiscal e Tributário Municipal – AFTM

Atendimento Digital

DRGARIA ZN DE SÃO JOSE DO RIO PRETO LTDA ME 00482/19 AIF-P-A 000098

DROGARIA SÃO PAULO S/A 01544/17 AIF-P-C 000030

DROGARIA SÃO PAULO S/A 00592/18 AIF-P-C 000040

ELENITA DE SOUZA 10281098816 01479/20 AIF-S-H 000157

FELIPE LEMOS MOREIRA ME 00827/20 AIF-S-H 000050

FIPE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 00425/20 AIF-P-C 000062

FLAVIO ANTONIO CARVALHO DE LIMEA 18447564835 00265/18 AIF-A-V 00072

FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI 00935/20 AIF-P-H 000011

FRABAG’S PAPELARIA E BOLSAS RIO PRETO LTDA 01003/20 AIF-A-M 00247

GNT SERVIÇOS MEDICOS RIO PRETO S/S 01878/18 AIF-S-E 000006

H H H DE SOUZA & CIA LTDA ME 01176/20 AIF-A-LF 000077

HABITUS PENSIONATO E HOTEL DIA LTDA ME 00841/18 AIF-S-F 000043

HAVA LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA 01218/20 AIF-P-F 000057

IMOBILIÁRIA SUGOI LTDA 01281/20 AIF-P-C 000112

IRENE DANIELY CURY 31979655820 01502/20 AIF-A-LF 000118

JANAINA COELHO DE MENEZES 35611579809 01391/20 AIF-P-C 000117

KARINA CONTIERO PELARIN 01932/19 AIF-S-H 000037

LANCHES E CAFÉ CONTE LTDA ME 00420/20 AIF-P-F 000023

LANCHONETE REI DO CUPIM RIO PRETO LTDA ME 01471/20 AIF-P-F 000077

LR ROSALES CHOCOLATES FINOS LTDA 00826/20 AIF-S-H 000049

LUZIA SOLANGE REGOVICH 01804/20 AIF-P-A 000136

M M NOGAROTO BOIATE TIO PRETO LTDA ME 00708/17 AIF-I-E 886

MARCELO DOS SANTOS RAFAEL 43407320876 01365/20 AIF-S-H 000130

MARCUZI MULTIMARCAS LTDA ME 01430/20 AIF-A-S 00065

MARIA APARECIDA DA SILVA 02878/17 AIF-AMB/2017-029

MULTIFÓRMULAS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI 00998/20 AIF-P-C 000083

MWA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02115/17 AIF-A-U 009

O DA S DE FARIAS & CIA LTDA ME 01187/20 AIF-A-LF 000080

ORIZIA DE MORAES SOUZA ME 02428/17 AIF-I-D 001822

OTORRONINOLARINGOLOGIA DR NASSIB KASSIS FILHO LTDA 01564/17 AIF-S-F 000014

P Y ZAHR CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI ME 01929/18 AIF-S-F 000064

P Y ZAHR CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI ME 01473/18 AIF-S-F 000060

PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A 00427/20 AIF-A-LF 000030

R DE NORONHA EIRELI EPP 01098/20 AIF-L-C 000075

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 00607/18 AIF-M-C 00021

S A VIANA INDUSTRIA DE EMBALAGENS ME 01437/18 AIF-A-N 000097

UNIDADE ESTETICA VANESSA FUMAGALLI LTDA ME 00861/20 AIF-A-M 00233

UNITY CLINICA MEDICA LTDA 00459/19 AIF-S-D 000087

VALDIR DE ARAUJO COMBUSTIVEIS EPP 00834/20 AIF-A-M 00229

VALQUIRIA PEPETUA DEL MOURO LOPES 35991420840 01361/20 AIF-P-F 000069

VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS DELEFRATE 18196516819 01488/20 AIF-S-H 000161

VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS DELEFRATE 18196516819 01284/20 AIF-A-LF 000094

VILLA DOS SALGADOS LANCHONTE E PIZZARIA LTDA ME 00804/20 AIF-A-N 000177

ZULMIRO SAN MARTINO E FILHO LTDA 00881/20 AIF-S-H 000061

São José do Rio Preto, 16 de Agosto de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária
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Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM 73/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ sob nº 06.291.846/0001-04
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação da prestação de serviços de coleta de lixo.

VIGÊNCIA: Permanece a vigência do presente termo aditivo com vencimento final em 29 de julho de 2023,
O valor global do presente aditivo é de R$2.609.721,60 (dois milhões, seiscentos e nove mil, setecentos e vinte 
e um reais e sessenta centavos), sendo valor mensal de R$217.476,80 (duzentos e dezessete mil, quatrocentos 
e setenta e seis reais e oitenta centavos). Para o exercício de 2022 será de R$1.087.384,00 (um milhão, oitenta 
e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais) e para o exercício de 2023 será de R$1.522.337,60 (um milhão, 
quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)

Monte Aprazível, 29 de julho de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 11/2022, com base no art. 24, II, da Lei nº 
8.666/93, para Contratação de empresa locação e direito de uso de sistema para estruturação da imprensa oficial 
do município em meio eletrônico, para a empresa P & P COLIBRI – CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA, 
portadora do CNPJ nº 15.417.725/0001-57, sediada à Avenida Marginal, 65, Sala 03, Distrito Industrial, CEP: 15.140-
000, na cidade de Bálsamo – SP, no VALOR GLOBAL R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
Monte Aprazível, 1º de agosto de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL 
Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 66/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 99/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 40/2022
OBJETO: Aquisição de água mineral destinada ao abastecimento dos setores da municipalidade.
Data da realização da Sessão Pública: 31/08/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor Municipal de Licitação, localizado na 
Praça São João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 15 de agosto de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.


