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A Justiça Eleitoral de São 
Paulo acatou o argumento de 
Geninho Zuliani (União Bra-
sil) e revogou a impugnação 
de sua candidatura a vice-go-
vernador. ELEIÇÕES Pág.3

UBSs DE RIO PRETO

Atendimentos respiratórios 
mais que dobram em 2 meses

ELEIÇÕES

Rio Preto tem 
nove mulheres 
concorrendo a 
deputadas
Em Rio Preto, das 30 can-
didaturas oficializadas para 
cadeiras como deputado 
estadual ou federal, apenas 
nove são mulheres. O nú-
mero representa cerca de 
30% do universo total de 
candidatos com domicílio 
eleitoral na cidade. O nú-
mero de mulheres que se 
candidataram nas eleições 
deste ano é o maior das 
últimas três eleições gerais. 
POLÍTICA Pág.2

SANTA FÉ DO SUL

PT lança 
candidato 
com foco em 
microrregiões

REGIÃO

PF investiga 
irregularidades 
em pátios de 
veículos

POLÍCIA

Jovem surta 
e ameaça 
matar crianças 
em lar abrigo

Na manhã desta quinta-
-feira,18, a Polícia Federal 
cumpriu oito mandados de 
busca e apreensão nas ci-
dades de Rio Preto, Cedral 
e Bady Bassitt. A Operação 
investiga irregularidades 
em pátios terceirizados pela 
Polícia Rodoviária Federal 
para guardar veículos apre-
endidos. Policiais descobri-
ram que foram liberados 20 
veículos de forma irregular. 
CIDADES Pág.4

Um adolescente, de 16 anos, 
foi imobilizado com arma 
de choque por policiais 
militares, na noite desta 
quarta-feira, 17, após surtar 
e ameaçar matar seis crian-
ças em uma casa lar, onde 
também estava abrigado, 
no bairro Boa Vista, em Rio 
Preto. Após ser contido, ele 
foi levado pelo Samu para 
internação no Hospital Be-
zerra de Menezes.
CIDADES Pág.4

MENORES NO TRÁFICO
Policiais cumpriram um 
mandado de apreensão 
expedido pelo Juizado da 
Infância e Juventude de Rio 
Preto e apreenderam um 
adolescente de 17 e outro de 
16 anos, no bairro Solo Sa-
grado, nesta quinta-feira, 
18, envolvidos com tráfico 
de drogas.  CIDADES Pág.4

NOVORIZONTINO ENTRA EM CAMPO HOJE

FUTEBOL

O Novorizontino encara mais um compromisso pela Série B do Campeonato Bra-
sileiro nesta sexta-feira (19). A equipe visita o Ituano a partir das 19h. No primeiro 
turno, o Tigre venceu por 2 a 1 em casa. O atacante Ronald chegou ao Tigre para 
Série B vindo do Botafogo, do Rio de Janeiro, com quem foi campeão da última Série 
B. Ele falou sobre a expectativa para o duelo depois da vitória diante do Criciúma 
por 3 a 1 na última rodada. CIDADES Pág.5

Em Santa Fé do Sul o PT 
lançou a candidatura do 
advogado Gilberto Antônio 
Luiz, conhecido como Dr. 
Gilberto, a deputado fede-
ral. Ele defende o fotaleci-
mento das microrregiões. 
POLÍTIC A  Pág.3

CANDIDATURA
LIBERADA

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Rio Preto, casos de 
pessoas que recorreram às 
Unidades Básicas de Saúde 
com problemas respirató-
rios tiveram um boom em 
junho e julho. De janeiro a 
maio, antes do inverno e da 
estiagem, a média mensal 
de casos era de 6,3 mil - já 
em junho e julho saltou 
para mais de 15,1 mil. Ou 
seja de janeiro a maio foram 
31.971 atendimentos ligados 
a problemas respiratórios. 
Já somente junho e julho 
somaram 30.352 casos. No 
relatório ainda mostra que 
em agosto já são 3.423 ca-
sos.  CIDADES Pág.5

COVID

Em 2 semanas 
cidade tem 
900 casos e 
mais quatro 
mortes

CIDADES  Pág.5

Licitação de 
R$ 10 mi para 
córrego
A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Obras, informa a abertura 
de licitação para a Fase A 
do Parque Linear do Cór-
rego Cobertinho. O valor 
estimado da obra é de R$ 
10.946.810,69, com prazo 
de execução de 365 dias..  
POLÍTICA Pág.2
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Política Moraes avisa laranjas
Moraes diz que partidos que usarem 
candidatas laranjas terão ‘prejuízo 
muito grande’

Polêmica das urnas
O presidnete da Câmara Arthur Lira diz 
que considera um erro ataques de Bolso-
naro às urnas eletrônicas

Com um impacto financeiro 
de R$ 969 mil ao ano, o proje-
to do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que cria novos cargos e 
reorganiza o quadro funcional 
do Serviço Municipal Autôno-
mo de Água e Esgoto (Semae) 
será motivo de audiência pú-
blica na quarta-feira, 24, às 17 
horas, na Câmara Municipal. 

A proposta foi aprovada 
na sessão de terça-feira, 16, 
quanto a legalidade, mas aca-
bou sendo motivo de críticas, 
em especial do vereador João 
Paulo Rillo (Psol) - mas tam-

Sem consenso na Câmara, governo 
vai ter que explicar reestruturação

CARGOS NO SEMAE

bém por vereadores da base 
apoio ao governo -  por não 
apresentar detalhes técnicos e 
valores financeiros envolvidos 
nas novas funções que serão 
criadas. 

O projeto foi protocolado 
no início do mês pelo prefeito 
Edinho e busca atender a de-
cisão 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. 

A mudança vai adequar a 
solicitação do TJ que na au-
tarquia determinou a extinção 
de 11 cargos em comissão. São 
11 novos cargos, que segundo 
o governo, atendem as especi-

Os vereadores analisam 
também dois vetos – 
ambos barram propos-
tas de autoria de Paulo 
Pauléra (Progressistas)

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Mesmo com o número re-
corde de mulheres que se can-
didataram nas eleições deste 
ano  em relação às últimas três 
eleições gerais, candidaturas 
femininas em Rio Preto ainda 
estão longe da equidade de 
gêneros na disputa eleitoral. 

Em Rio Preto, das 30 can-
didaturas oficializadas para 
cadeiras como deputado es-
tadual ou federal, apenas 
nove são mulheres. O número 
representa cerca de 30% do 
universo total de candidatos 

com domicílio eleitoral na 
cidade. 

Recorde
O número de mulheres 

que se candidataram nas elei-

Rio Preto tem 9 mulheres concorrendo 
para deputada estadual ou federal

ELEIÇÕES

O número de candida-
turas de homens para 
o cargo de governador 
é cinco vezes maior

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

ções deste ano é o maior das 
últimas três eleições gerais. 
A participação feminina, em 
porcentagem, também é maior 
em 2022 na comparação com 
2018 e com 2014. Os dados 
constam no registro de candi-
daturas do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). 

Geral
No total, as eleições deste 

ano têm 28.288 candidaturas 
registradas. O número é 7,71% 
maior do que 2014, mas 3,06% 

menor do que o de 2018. O 
número de candidaturas de 
homens para o cargo de gover-
nador é cinco vezes maior do 
que o de mulheres nas eleições 
de 2022, segundo dados do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). 

O cargo foi o que apre-
sentou maior diferença entre 
os gêneros na disputa deste 
ano. Dos 223 registros de 
candidatos para o governo dos 
estados, 185 são de homens 
e 38 são de mulheres. 

AO TODO

9.353
MULHERES  tiveram 
a candidatura regis-
trada para concorrer 
nas eleições deste ano 
para todos os cargos 

Rio Preto tem nove mulheres concorrendo a deputada estadual ou federal

Do total das 28.288 can-
didaturas apresentadas para 
todos os cargos, 67% são de 
homens (18.866) e 33% são de 
mulheres (9.415). 

O número geral deste ano 
é bem próximo do mínimo 
exigido pela legislação, que 
estipula cota mínima de 30% 
de mulheres na lista de can-
didatos. Ou seja, embora as 
mulheres representem 51% da 
população do país, segundo o 
IBGE, apenas três em cada dez 
candidaturas são femininas.

Prefeitura 
abre licitação 
do córrego 
Cobertinho

A Prefeitura de Rio 
Preto, por meio da Secre-
taria de Obras, informa a 
abertura de licitação para 
a Fase A do Parque Linear 
do Córrego Cobertinho. 

Licitação
A concorrência públi-

ca nº 023/2022 prevê a 
contratação de mão de 
obra para execução de ser-
viços como: canalização, 
implantação de sistema 
de drenagem de águas 
pluviais, pavimentação e 
revitalização do córrego 
Cobertinho. 

Valor
O  v a l o r  e s t i m a -

do da obra é  de  R$ 
10.946.810,69, com prazo 
de execução de 365 dias. 

O projeto faz parte da 
relação de 42 obras que 
consta no projeto de Lei 
do Poder Executivo que 
autorizou a Prefeitura a 
contratar empréstimo de 
até R$ 300 milhões 

O encerramento da 
sessão de entrega e aber-
tura de envelopes será 
no dia 14 de setembro, às 
8h30, no Paço Municipal, 
Auditório Juan Bérgua. 

A entrega dos envelo-
pes e da sessão da licita-
ção: Av. Alberto Andaló 
nº 3030, 2º andar do 
Paço Municipal, Centro 
de Diretoria de Compras 
e Contratos.

Da REDAÇÃO

ficações e exigências do Tribu-
nal, realizando reestruturação 
do quadro funcional do Semae. 
Serão criados departamentos e 
instituídas novas gratificações. 

A assessoria do presidente 
da Câmara Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) informou ao 
Dhoje Interior que são aguar-
dadas, além da presença do 
superintendente do Semae, 
Nicanor Batista Júnior, de 
um técnico responsável pelo 
detalhamento do projeto e dos 
valores envolvidos. Informa-
ções dão conta que somente 
para o ano que vem o valor dos 
novos cargos e funções elevaria 
os gastos para a casa de R$ 
2 milhões.  O vereador João 
Paulo afirmou que do modo 
que está o projeto é uma clara 
tentativa de “privatização” 
futura do Semae. Funções ocu-
padas por servidores efetivos 
(concursados) também serão 
reorganizados.

O número de candi-
daturas de homens 
para o cargo de 
governador é cinco 
vezes maior do que 
o de mulheres nas 
eleições de 
2022 segundo 
dados do TSE

DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | sexta-feira, 19 de agosto de 2022

NOS MUNICÍPIOS

STJ nega atuação da GCM 
como força policial

A Sexta Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ) reforçou o enten-
dimento de que a guarda 
municipal, por não estar 
entre os órgãos de seguran-
ça pública previstos pela 
Constituição Federal, não 
pode exercer atribuições 
das polícias civis e milita-
res. Para o colegiado, a sua 
atuação deve se limitar à 
proteção de bens, serviços 
e instalações do município. 

O colegiado também 
considerou que só em si-
tuações absolutamente ex-
cepcionais a guarda pode 
realizar a abordagem de 
pessoas e a busca pessoal, 
quando a ação se mostrar 
diretamente relacionada à 
finalidade da corporação. 

A tese foi firmada em jul-
gamento de recurso no qual 
foram declaradas ilícitas as 
provas colhidas em busca 
pessoal feita por guardas 
municipais durante patru-

lhamento rotineiro. Em 
consequência, foi anulada 
a condenação do réu por 
tráfico de drogas. 

O relator, ministro Roge-
rio Schietti Cruz, destacou 
a importância de se definir 
um entendimento da corte 
sobre o tema, tendo em vista 
o quadro atual de expansão 
e militarização dessas cor-
porações. 

O coordenador da Guar-
da-Municipal de Rio Preto, 
Alexandre Montenegro, 
afirmou que se trata de uma 
decisão isolada. Montene-
gro diz que não se está “jul-
gando a atuação como um 
todo” e que considera mais 
uma decisão “retrógrada”. “

Um atraso a decisão por 
aquilo que representa o 
policiamento preventivo e 
atuação em flagrante, além 
das demais necessidades 
da nossa atuação que difere 
da Polícia Militar”, afirma o 
coordernador.

Divulgação

Para deputada 
federal: 

Celi Regina (PT) 
D a n i l a  A z e v e d o 

(PTB) 
Elisângela Santos 

Protetora (Patriota) 
 

      Para deputada 
estadual 

Coronel Helena (Re-
publicanos) 

D r a .  A n a  R o s a 
(União Brasil) 

Dra. Lucineia dos 
Santos (Avante) 

Priscila Ieiri (Novo) 
P r i s c i l a  J u n t a s 

(Psol) 
Ana Vargas (PL)

Quem são

Divulgação
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Os bens do João 
Tentando pela primeira vez a cadeira de deputado federal 

nestas eleições, o vereador João Paulo Rillo (Psol) declarou a 
Justiça Eleitoral possuir R$ 891,1 mil em bens patrimoniais. 
Consta no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um 
veículo no valor R$ 45,5 mil, um terreno avaliado em R$ 
143,3 mil, além de outros bens imóveis que ultrapassam 
a casa de R$ 659 mil. Rillo, que já ocupou a cadeira 
de deputado estadual, aceitou o desafio de concorrer 
ao Congresso Nacional. A expectativa é que Gui-
lherme Boulos, também do Psol, tenha votação 
expressiva também como federal, e Rillo, com 
uma boa votação, pode assumir uma vaga 
pela soma dos votos da legenda. Nos 
bastidores fala-se que Boulos pode 
superar a casa de 1 
milhão de votos.

Novo pacto federativo
Edinho Filho quer um novo pacto federativo no país. O 

candidato a deputado federal, pelo MDB, afirmou em entre-
vista ao Dhoje que não é mais possível somente os prefeitos 
pagarem a conta sem uma contrapartida justa da União. “Sou 
municipalista. As coisas acontecem no município. Aumentou 
as obrigações dos prefeitos. Tudo acontece nos municípios. 
Saúde, a educação, infraestruturas, os buracos nas ruas. 
Estudar uma forma desses impostos, do dinheiro, ficar nos 
municípios”, afirmou o herdeiro de Edinho Araújo.

Bandeiras na Andaló
Quem passou pela avenida Alberto Andaló nesta quinta-feira, 18, notou a primeira movimen-

tação eleitoral. Bandeiras do candidato a deputado estadual Rafa Bernardo, do partido Novo, 
foram fixadas nas calçadas. Rafa é empresário e tentou uma cadeira de vereador em 2020. O 
partido Novo ganhou forte destaque em 2018 com o lançamento da candidatura a presidência 
do mega empresário João Amoedo. O partido prima pela não aceitação do fundo partidário e 
na realização de cursos de preparação para os filiados e postulantes a cargos políticos.

Parceria abalada
A dobrada entre Valdomiro Lopes (PSB) e Luiz Carlos 

Motta (PL) que parecia inquebrável, dá sinais de rachaduras. 
Nos bastidores o comentário é que o vereador licenciado e 
secretário de Esportes Fábio Marcondes (PL), coordenador 
da campanha dos dois, estaria  avançando o sinal. Como ocu-
pa cargo de segundo escalão no governo Edinho, Marcondes 
vestiu literalmente a camisa de Valdomiro – adversário 
político de Edinho. Até mesmo campeonato amador orga-
nizado pela pasta de Esportes foi palco para que Marcondes 
apresentasse Valdomiro em busca de votos. O entendimento 
é que Marcondes foi longe demais. O tempo dirá. Valdomiro 
concorre a estadual e Motta a federal.

Fala Ciro
O candidato à Presidên-

cia da República pelo PDT, 
Ciro Gomes, falou nesta 
quinta-feira, 18, sobre o seu 
projeto de governo no Ciclo 
de Debates promovido pelo 
Conselho de Política So-
cial (COPS) da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP). O evento ocorreu 
na sede da entidade, locali-
zada no centro de São Paulo. 
Ele propôs uma mudança 
profunda na maneira com 
a qual está administrada a 
economia brasileira. Para o 
candidato pedetista, fatores 
como a luta ideológica tam-
bém afetam a produtividade 
nacional. “Continuamos 
tendo problemas graves que 
precisam ser equacionados 
como, por exemplo, a Previ-
dência Social, o desemprego, 
a falta de projetos na educa-
ção e o caos tributário em 
que vivemos”.
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Santa Fé do Sul tem candidato 
do PT a deputado federal

ENTREVISTA

Em Santa Fé do Sul o PT 
lançou a candidatura do ad-
vogado Gilberto Antônio Luiz, 
popularmente conhecido como 
Dr. Gilberto, a deputado fe-
deral. Ex-vereador de Três 
Fronteiras, Dr. Gilberto quer 
fazer uma revolução entre 
Votuporanga e Santa Fé. Seu 
plano de governo é criar quatro 
microrregiões: Santa Fé, Jales, 
Fernandópolis e Votuporanga, 
além de outros pontos caros 

Dr. Gilberto afirma que a re-
gião entre Mirassol e San-
ta Fé do Sul precisa de um 
candidato prograssista

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Dr. Gilberto é candidato a deputado federal pelo PT de Santa Fé do Sul 

Advogado crimina-
lista, articulista de 
um jornal local e 
ex-vereador, Dr. Gil-
berto acredita que 
as pessoas mais 
simples se calam

ao Partido dos Trabalhadores, 
como o orçamento participati-
vo no governo federal. 

As microrregiões poderão 
fazer políticas públicas que 
hoje uma prefeitura isolada-
mente não pode, afirma. “As 
microrregiões têm autonomia 
para implantar um sistema 
de Vans para transporte de 
alunos ou pacientes”. 

Hoje, quando uma prefei-

TSE indica 
tempos na 
propaganda 
eleitoraL

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) apresen-
tou, em audiência públi-
ca, nesta quinta-feira (18) 
o tempo previsto para a 
propaganda no rádio e na 
televisão dos candidatos à 
Presidência da República 
para o primeiro turno das 
eleições deste ano. 

Cálculo
O cálculo não con-

siderou a candidatura 
de Pablo Marçal (Pros), 
apresentada no fim de 
julho e revogada pelo par-
tido na última semana. 
Mesmo com a mudança, 
os dados do TSE confir-
mam a projeção do g1 de 
que Lula e Bolsonaro 
terão quase metade do 
horário eleitoral gratuito. 

Os partidos podem 
contestar a minuta apre-
sentada, incluindo o tem-
po de cada candidato e o 
número de inserções, até 
o fim desta quinta.

Sem tempo
 O TSE julgará o tema 

em definitivo na próxima 
terça (23). Quatro candi-
datos à Presidência não 
terão direito ao horário 
eleitoral gratuito porque 
representam partidos que 
não atingiram requisitos 
mínimos: Constituinte 
Eymael (DC), Léo Péri-
cles (UP), Sofia Manza-
no (PCB) e Vera (PSTU).

Televisão
O horário eleitoral 

gratuito será exibido de 
26 de agosto a 29 de se-
tembro no primeiro tur-
no. O material dos can-
didatos à presidência será 
exibido às terças, quintas 
e sábados, em dois blocos 
diários de 12 minutos e 
30 segundos. 

Na televisão, o primei-
ro bloco será veiculado 
às 13h e o segundo, às 
20h30. No rádio, haverá 
um bloco às 7h da manhã 
e outro às 12h. 

A divisão do tempo 
leva em consideração o 
tamanho das bancadas 
eleitas pelas siglas na 
Câmara dos Deputados 
em 2018.

Da REPORTAGEM

TRE rejeita impugnação de Geninho
É CANDIDATO

A Justiça Eleitoral de São 
Paulo acatou o argumento de 
Geninho Zuliani (União Bra-
sil) e negou o pedido de im-
pugnação de sua candidatura 
a vice-governador do estado 
na Federação/Coligação São 
Paulo pra Frente, que tem na 
cabeça da chapa o atual gover-
nador Rodrigo Garcia (PSDB), 
candidato à reeleição.. 

Procuradoria
O procurador regional elei-

toral auxiliar Luiz Carlos dos 
Santos Gonçalves disse em 
seu acordão que Geninho de-
monstrou que a impugnação 
é um “erro material”. E pede 

que o Ministério Público tome 
essa decisão como julgada im-
procedente. 

O pedido
O pedido de impugnação do 

hoje deputado federal Geninho 
Zuliani foi feito pelo candidato 
a deputado estadual Danilo Ce-
zar Campetti (Republicanos). 

Prefeitura
Ele alegou que Zuliani teve 

as contas rejeitadas pelo Tribu-

que houve erro no pedido de 
impugnação e solicitou sua 
extinção.

O Procurador Regional 
Eleitoral Auxiliar, Luiz Carlos 
dos Santos Gonçalves, em pe-
tição protocolada no final da 
tarde desta quinta-feira (18) 
reconheceu o equívoco come-
tido. “Por estas razões, requer 
o Ministério Público que seja 
esta impugnação julgada, de 
logo, improcedente”, diz tre-
cho do texto.

Desta maneira, Geninho 
Zuliani segue elegível e está 
apto a participar da campanha 
de Rodrigo Garcia na condição 
de vice-governador. “Momento 
de serenidade e de seguir em 
frente ao lado do Rodrigo e do 
povo de São Paulo”, declarou 
Geninho.

O procurador eleitoral auxiliar disse que 
houve erro material na apresentação da 
denúncia; Justiça acatou argumentos e 
liberou Geninho

Divulgação

Divulgação

tura instala um serviço como 
este, tem os veículos apreen-
didos pela Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo 
(Artesp). A microrregião tem 
autoridade jurídica para im-
plantar o serviço, garante. Cita 
como exemplo, a Região Me-
tropolitana de Rio Preto. Em 
alguns casos, as 4 microrregi-
ões podem se juntar, acredita. 

Dr. Gilberto afirma que a 

região entre Mirassol e Santa 
Fé do Sul precisa de um can-
didato do campo progressista 
e que pode ser eleito com os 
votos da legenda. “O 13 vai ter 
entre 800 mil e 1 milhão de 
votos”, acredita. Para ele, está 
na hora de os gestores pararem 
de pensar em grandes obras e 
voltar a atenção para as ques-
tões sociais. “O povo está na 
fila do osso”, diz. Se for eleito 
ou não, pensa em influir numa 
possível gestão de Fernando 
Haddad (PT) no governo do 
estado. “Vamos lutar por um 
orçamento participativo no 
governo do estado também”. 

Currículo
Advogado criminalista, 

articulista de um jornal local 
e ex-vereador, Dr. Gilberto 
diz acreditar que, na hora do 
voto, as pessoas mais simples, 
que se calam nas discussões 
políticas ou quando pergun-
tados por pesquisas eleitorais, 
não se manifestam por medo. 
Eventualmente, até mesmo 
de perder o emprego. Mas, na 
hora do voto, lá na cabine, ele 
decide o que fazer sozinho, 
afirma. Com isso, prevê-se que 
o antipetismo da região vai ser 

superado. 
Para ele, a direita propaga 

um discurso de defesa de cos-
tumes e da moral, sem qual-
quer relação com os problemas 
pelos quais as pessoas estão 
passando ou querendo ver re-
solvidos. Ele também não teme 
as candidaturas dos grupos po-
líticos que comandam a cidade 
há muitos anos. “Sou prata 
da casa”. Ele vai enfrentar a 
candidatura de Edinho Filho 
(MDB). O pai, prefeito de Rio 
Preto Edinho Araújo (MDB), é 
um grande político da cidade. 
O Dr. Gilberto também não faz 
qualquer observação contra a 
candidatura de Itamar Borges 
(MDB), ex-prefeito. 

Ousadia
Outras duas propostas ou-

sadas em que afirma que pre-
tende trabalhar são a eleição 
direta para a direção da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
e uma investigação dos maiores 
pastores do país. Quer saber 
se eles ficaram ricos com as 
atividades religiosas. Outro 
vespeiro que poucos ousam a 
se meter, é a eleição da OAB.  
Acredita que pode ser feito e vai 
brigar para ver isso acontecer. 

nal de Contas do Estado (TCE) 
por irregularidades quando foi 
prefeito de Olímpia. O procu-
rador entende que houve um 
erro. Zuliani apresentou farta 
documentação.

EM NOTA 

Após apresentação de con-
testação por parte do candida-
to a Vice-Governador, Geninho 
Zuliani, o próprio Ministério 
Público Eleitoral reconheceu 
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CIDADES Golpe do PIX
Irmãos são detidos após comprar 
R$ 2,4 mil em pizzas com PIX falso. 
O crime ocorreu em Valetim Gentil.

Na SP-452 ontem
Um acidente entre duas motos na 
tarde desta quinta-feira, por volta das 
14h, deixou duas pessoas mortas;

DIBEA

Dois cães em situação 
de maus-tratos são 
resgatados
Um pitbull e uma shih-tzu fo-
ram resgatados em situação 
de maus-tratos por veteri-
nários da Diretoria de Bem-
-Estar Animal (Dibea) de Rio 
Preto, em uma casa no Resi-
dencial São Thomaz, às 11h15 
desta quarta-feira, 17. 
A dona do imóvel, de 50 anos, 
e o filho dela, de 20, foram le-
vados por policiais militares 
para a Central de Flagrantes, 
onde foi registrado boletim 
de ocorrência por ato de abu-
so contra animais. 
Na delegacia, os veterinários 
informaram que já haviam 
ido na residência em outra 

ocasião, após receberem de-
núncia, abriram procedimen-
to, mas tiveram dificuldades 
na apuração. Na ocasião, o jo-
vem se apresentou como dono 
dos cães. 
Dessa vez, acompanhados 
pela PM, voltaram ao local e 
encontraram o cachorro e a 
cadela caquéticos, infestados 
de carrapatos e sem alimenta-
ção, havendo apenas água. 
O rapaz disse que não tinha 
condições de alimentar os 
bichos de estimação. Os ani-
mais foram recolhidos de for-
ma emergencial e devem ser 
encaminhados a hospital ve-
terinário. 

Um adolescente, de 16 
anos, foi imobilizado com 
arma de choque por policiais 
militares, na noite desta quar-
ta-feira, 17, após surtar e ame-
açar matar seis crianças na 
casa lar, onde também estava 
abrigado, no bairro Boa Vista, 
em Rio Preto. Ele foi levado 
pelo Samu para internação no 
Hospital Bezerra de Menezes. 

Adolescente surta e ameaça 
matar crianças em casa abrigo

RIO PRETO

O menor apresentou 
comportamento agres-
sivo e ameaçou matar a 
todos da residência

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

PF investiga 
irregularidades 
em pátios de 
veículos

Uma jovem, de 21 anos, 
grávida de sete meses, sofreu 
um acidente de trânsito na 
avenida Bady Bassitt, em Rio 
Preto, na manhã desta quar-
ta-feira, 17. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, ela pilotava uma Honda 
Biz na faixa da direita da via e 
ao fazer manobra para entrar 
na faixa central um veículo, 
de cor branca, cuja placa não 
foi anotada, bateu na lateral 
esquerda da motoneta. 

EM AVENIDA

Grávida de sete meses e 
sem CNH sofre acidente 
com Biz na avenida Bady

O motorista do carro fugiu 
sem prestar socorro. Com o 
impacto da batida, a gestante 
caiu no solo sofrendo lesões le-
ves no braço e joelho esquerdo, 
batendo ainda a barriga contra 
a carenagem da Biz. 

A vítima foi socorrida pela 
Unidade de Resgate do Corpo 
de Bombeiros para a Santa 
Casa. Não há informações 
atualizadas sobre seu estado 
de saúde. 

O acidente é investigado 
pelo 2º DP. Como não é habi-
litada para dirigir veículos au-
tomotores, a piloto foi autuada 
administrativamente.

Pediu cigarro 
e roubou moto

Um jovem, de 23 anos, teve 
a Honda Biz roubada, às 23h30 
desta quarta-feira, 17, em uma 
praça localizada nas imediações 
da rua Osvaldo Aranha, no bair-
ro Boa Vista, em Rio Preto. 

Na Central de Flagrantes, a 
vítima contou que estava no es-
paço público com o capacete nas 
mãos quando se aproximaram 
dois desconhecidos e pediram 
cigarros. 

Ao entregar o que foi solici-
tado o rapaz foi ameaçado com 
uma faca. 

Os marginais fugiram com 
a motoneta, capacete e celular 
do motociclista para rumo igno-
rado. O roubo será investigado 
pelo 2º DP.

Briga de 
alunos em 
escola acaba 
na delegacia

Uma discussão entre 
dois estudantes, de 16 
anos, ocorrida às 9h20 
desta quarta-feira, 17, na 
Escola Estadual Antônio 
de Barros Serra, no bairro 
Boa Vista, em Rio Preto, 
terminou com um deles 
ferido no olho direito. 

A vice-diretora foi 
quem chamou a Polícia 
Militar. Segundo ela, os 
alunos, após provocações 
mútuas, entraram em luta 
corporal dentro da sala 
de aula. 

Cadeiras
Os menores chegaram 

a se armar com cadeiras, 
mas não as usaram nas 
agressões. Após serem 
separados, continuaram 
a bater-boca e enquan-
to estavam sentados um 
adolescente desferiu um 
soco no rosto da vítima, 
que foi socorrida para a 
UPA Norte. 

Na Central de Flagran-
tes, o caso foi registra-
do como ato infracional 
análogo a lesão corporal 
e será acompanhado pela 
Vara da Infância e Juven-
tude. 

Arquivo Dhoje

Para a guarnição, a mãe 
social informou que o menor 
apresentou comportamento 
agressivo, ameaçou matar a 
todos dentro da residência 
e foi em direção ao armário, 
onde pegou cinco facas. 

A dona de casa, de 41 anos, 
fechou a porta, trancando o 
acusado do lado de fora. Total-
mente alterado o adolescente 
quebrou o vidro da janela da 
sala e quando os pms chega-
ram atirou facas na direção 
deles. 

Os militares usaram a 
arma de incapacitação neu-
romuscular para conter o 
menor. O caso foi registrado 
como dano e ameaça e segue 
sendo investigado pelo 2º DP. Quando a PM chegou na Casa Lar o jovem estava alterado e atirou as facas contra os policiais

NO SOLO SAGRADO

Vara da Infância manda apreender dois
Policiais cumpriram um 

mandado de apreensão expe-
dido pelo Juizado da Infância 
e Juventude de Rio Preto e 
apreenderam um adolescente 
de 17 e outro de 16 anos, no 
bairro Solo Sagrado, nesta 
quinta-feira, 18. 

Ao chegar no local, os po-
liciais encontraram os dois 
adolescente conversando e em 
revista pessoal encontraram 
algumas porções de crack. Em 
seguida, foram até a casa de 
um dos meninos e encontraram 
mais entorpecentes, totalizan-
do 64 porções de crack. 

A droga e o dinheiro encon-
trado foram apreendidos, e os 
adolescentes estão recolhidos 

por decisão do juiz.

Votuporanga
Na manhã desta quinta-fei-

ra,18,  Policiais Civis da DISE 
de Votuporanga com apoio de 
Policiais Civis de Pontes Gestal 
realizaram uma operação vi-
sando o combate ao tráfico de 
drogas e armas. 

Os policiais cumpriram dois 
mandados de busca e apreen-
são em duas residências, nos 
imóveis foram encontrados um 
revolver marca Taurus, calibre 
38, com quatro munições, dois 
tabletes de maconha e um 
celular. 

Os dois homens foram pre-
sos em flagrante por tráfico A droga e o dinheiro foram apreendidos, e os adolescentes recolhidos

de drogas e posse irregular de 
arma de fogo. Ambos, perma-
necem a disposição da justiça.

CPP
Um reeducando do Centro 

de Progressão Penitenciária 
(CPP) de Rio Preto foi autuado 
em flagrante, na manhã desta 
quarta-feira, 17, por entrada 
ilegal de aparelho móvel de co-
municação em estabelecimento 
prisional e tráfico de drogas. 
Com a nova autuação, ele perde 
o direito ao regime semiabertoe 
deve cumprir pena em regime 
fechado. Ele foi flagrado com 
131 porções de maconha, quatro 
celulares e um carregador. (Co-
laborou - Sarah BELLINE)

Angelo Brugnoli, natural de Fer-
nandópolis-SP, faleceu aos 72 
anos de idade. Era casado com 
Sra. Aurelina Flor do Nascimento 
Brugnoli e deixa os filhos Marcos 
Antonio e Marcia Andressa. Será 
sepultado no dia 18/08/2022 às 
10h 30min, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Osvaldo de Oliveira, natural de 
Nova Granada-SP, faleceu aos 84 
anos de idade. Era casado com Sra. 
Celia Pradela de Oliveira e deixa os 

FALECIMENTOS E MISSAS

filhos Silvana de Oliveira Nascimen-
to, Silvia Pradela de Oliveira Lima. 
Será sepultado no dia 18/08/2022 
às 10h, saindo seu féretro do veló-
rio Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Arcangelo Padula, natural de Ura-
nia-SP, faleceu aos 66 anos de ida-
de. Era casado com Sra. Maria de 
Lourdes Leite Padula e deixa os 
filhos Rodinei Ricardo, Romildo 
Tiago, Lucilene Denise e Rodrigo 
Arcangelo. Será sepultado no dia 
18/08/2022 às 12h, saindo seu fé-

retro Capelas Prever Rio Preto para 
o Crematório Parque Jardim da Paz. 
 
Joubert Mario Darcho, natural de 
São Paulo, faleceu aos 66 anos de 
idade. Era divorciado de Sra. Ma-
ria Aparecida Moreno Crepaldi e 
deixa os filhos Silmara, Silvana e 
Alessandro. Será sepultado no dia 
18/08/2022 às 10h 30min, saindo 
seu féretro do velório São João Batis-
ta para o Cemitério São João Batista. 
 
Arthur Silveira Mingoni, natu-
ral de São José do Rio Preto, fa-

leceu com 0 anos de idade. Era 
solteiro. Será sepultado no dia 
18/08/2022 às 11h, saindo seu fé-
retro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Antonio Gasques Caparroz, natural 
de Mirassol-SP, faleceu aos 87 anos 
de idade. Era viúvo de Sra. Nair Viei-
ra e deixa os filhos Adriana Gasques 
e Luis Antonio Gasques. Será se-
pultado no dia 17/08/2022 às 16h, 
saindo seu féretro do velório Cape-
las Prever Rio Preto para o Cemité-
rio Parque Jardim da Paz.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Na manhã desta quin-
ta-feira,18, a Polícia Fede-
ral cumpriu oito manda-
dos de busca e apreensão 
nas cidades de Rio Preto, 
Cedral e Bady Bassitt. 

A Operação investiga 
irregularidades em pátios 
terceirizados pela Polí-
cia Rodoviária Federal e 
utilizados para guardar 
veículos apreendidos. 

Durante investigações 
os policiais descobriram 
que foram liberados cerca 
de 20 veículos de forma 
irregular, sem autorização 
ou qualquer tipo de paga-
mento de multas. 

Os proprietários e 
funcionários dos pátios 
poderão responder pelos 
crimes de falsidade ideo-
lógica, uso de documen-
tação falsa, estelionato e 
corrupção. (Colaborou 
- Sarah BELLINE)

Divulgação

Arquivo Dhoje
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Prefeitura empossa nove agentes de saúde aprovados em concurso

O inverno traz complicações 
respiratórias. Não apenas as 
temperaturas baixas, mas 
principalmente o tempo seco 
fragiliza a saúde. 
Segundo a Secretaria de Saú-
de de Rio Preto, casos de pes-
soas que recorreram às Uni-
dades Básicas de Saúde com 
problemas respiratórios tive-
ram um boom em junho e ju-
lho. De janeiro a maio, antes 
do inverno e da estiagem, a 
média mensal de casos era de 
6,3 mil - já em junho e julho 
saltou para mais de 15,1 mil. 
Ou seja de janeiro a maio 
foram 31.971 atendimentos 
ligados a problemas respi-
ratórios. Já somente junho e 
julho somaram 30.352 casos. 
No relatório ainda mostra que 
em agosto até o dia 17 já são 
3.423 casos, números não in-
seridos no cálculo da média 
mensal. 
Segundo a médica pneumolo-
gista Mariana Bilachi Pinot-
ti, existem cuidados básicos 
para amenizar os efeitos nes-
se período crítico do ano. 
Bilachi enfatiza que hidrata-
ção, vacinação, alimentação 
balanceada, prática regulares 
de exercícios físicos são fun-

Atendimentos respiratórios 
crescem 150% em 2 meses

NAS UBSs DE RIO PRETO

Segundo a pneumolo-
gista Mariana Bilachi, 
existem cuidados bá-
sicos para amenizar os 
efeitos da estiagem

damentais para manutenção 
da saúde. “Evitar lugares 
aglomerados e ambientes 
com fumaça são agentes que 
comumente são extrema-
mente irritativos para as vias 
respiratórias; sobretudo aos 
que possuem doenças pré-
-existentes”, alerta. 
Para a profissional, é im-
portante que pacientes com 
doenças prévias do apare-
lho respiratório fiquem mais 
atentos. Crianças e idosos 

também. 
A profissional salienta para 
evitar exposição excessiva ao 
Sol nos horários mais críticos 
do dia. O uso de protetor solar 
também é imprescindível. 
Bruna Pierre, psicoterapeuta 
holística, conta que é asmá-
tica desde criança e, no frio, 
as crises pioram. “Para aliviar 
faço acompanhamento com 
Pneumologista e Alergista, 
evito entrar em contato com 
cheiros fortes que também 

desencadeiam as crises, mudo 
a alimentação para comidas 
mais quentes”, diz. 
A jovem ainda salienta que 
cuidar do emocional auxilia 
no controle das crises. 
“Pratico meditação e Yoga, 
assim não desencadeia a crise 
devido o emocional. Faço ina-
lação quando a crise piora, e 
uso óleo essencial de eucalip-
to. Também aumento a inges-
tão de água”, afirma a psicote-
rapeuta.

RIO PRETO

900 casos de Covid e quatro 
mortes em dua semanas

Em dua semanas Rio 
Peto registra 900 novos 
casos de Covid 19 e mais 
4 óbitos, segundo boletim 
da Secretaria de Saúde di-
vulgado nesta quinta-feira 
(18). Os dados foram cole-
tados entre os dias 4 e 17 de 
agosto. 

Desde o início da pan-
demia, são 162.580 casos 
confirmados da doença com 
3.165 mortes. 

Permanecem internados 
com Covid 34 pessoas. Des-
se número, 16 são de Rio 
Preto e outros 18 da região. 
São 7 rio-pretenses interna-
dos em UTI e 9 moradores 
de outras cidades, somando 
16 casos. Outros 18 estão 
em enfermaria. Nove de Rio 
Preto e nove da região. 

A letalidade, desde o 
início da doença na cidade, 

sempre acima de 2%, está 
em 1,94%. Apenas em 2022, 
após a vacinação em massa, 
ela caiu para 0,48%. A Saú-
de testou, até aqui, 526.974 
pessoas. Destas, 364.394 
não estavam com a doença. 

Convocação
A Prefeitura de Rio Preto 

está convocando agentes 
municipais de saúde e de 
combate a endemias apro-
vados no concurso público 
03/2019 para a formaliza-
ção de suas contratações, na 
próxima terça-feira, dia 23, 
no Paço Municipal. 

Ao todo são três agentes 
de combates a endemias e 
seis agentes comunitários 
de saúde. O edital de con-
vocação e a listagem dos 
convocados estão no Portal 
DHoje Interior.

O Comitê da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Turvo/Grande 
(CBH-TG), presidido pelo pre-
feito Edinho Araújo, apresen-
tou nesta quinta-feira (18/8) a 
proposta de atualizar o Plano 
Integrado de Recursos Hídri-
cos da Bacia Hidrográfica do 
Rio Grande (PIRH), com a 
orientação de uma visão mais 
ampla, que inclua também os 
comitês dos afluentes desses 
rios. 

A reunião foi realizada 
em ambiente virtual e teve a 
participação de representan-
tes da Agência Nacional das 
Águas (ANA), por meio da 
qual é possível concretizar a 

RIO GRANDE/TURVO

Comitê propõe atualização do plano
integração entre os diversos 
comitês. O prefeito Edinho 
participou da reunião em seu 
gabinete, acompanhado da 
secretária de Meio Ambiente 
e Urbanismo Kátia Regina 
Penteado Casemiro. 

Os demais integrantes do 

CBH-TG também participa-
ram da reunião on-line: o 
engenheiro Germano Hernan-
des Filho,  vice-presidente da 
Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de 
Rio Preto; e as integrantes da 
secretaria executiva, Marcia 
Regina Brunca Garcia e Maria 
Cecilia de Andrade, ambas 
do Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE). 

Para alinhar essas ideias, 
foi proposta a realização de 
um seminário ainda neste ano, 
com a participação de comitês 
de bacias hidrográficas de 
rios afluentes do Turvo e do 
Grande.

Bruna Pierre, psicoterapeuta holística, conta que é asmática desde criança e, no frio, as crises pioram

Daniela MANZANI 
redacao@dhoje.com.br

Comitê propõe atualização do plano para bacia do Turvo/Grande

ESPORTES

Novorizontino visita o Ituano hoje

O Novorizontino encara 
mais um compromisso pela 
Série B do Campeonato Brasi-
leiro nesta sexta-feira (19). A 
equipe visita o Ituano a partir 
das 19h. No primeiro turno, o 
Tigre venceu por 2 a 1 em casa. 

O atacante Ronald chegou 
ao Tigre para Série B vindo do 
Botafogo, do Rio de Janeiro, 
com quem foi campeão da 
última Série B. Ele falou sobre 
a expectativa para o duelo 
depois da vitória diante do 
Criciúma por 3 a 1 na última 
rodada. 

“Não atuei contra eles (Itu-
ano) aqui (no primeiro turno), 
mas vi jogos e acompanho bas-

tante a Série B, é um time bom, 
difícil de entrar na zaga deles, 
vamos ver o que o professor 
tem para trabalharmos nestes 

CICLOVIA

Olímpia investe R$ 435 mil 
para construir nova 
ciclovia com 400 metros

A região do Bosque Munici-
pal de Olímpia está ganhando 
mais um trecho de ciclovia. 
Desta vez, o dispositivo in-
terliga a pista já existente 
no espaço, na Rua Diógenes 
Breda, passando por trás do 
Clube de Campo Álvaro Brito 
e chegando até a ciclovia que 
fica na ponte sobre o prolon-
gamento da Avenida Aurora 
Forti Neves. Este novo trecho 
terá cerca de 400 metros de 
extensão, onde já foi executada 
a terraplanagem e agora está 
sendo finalizada a colocação 
de guias e sarjetas para, em 
seguida, ser realizada a pavi-
mentação asfáltica. No total, 

serão investidos mais de R$ 
435 mil de recursos próprios 
O prazo para conclusão é de 
90 dias.

dois dias para buscarmos uma 
vitória”, afirmou Ronald. 

Na última temporada, o jo-
gador superou uma grave lesão 

quando defendia o Botafogo 
e no time de Novo Horizonte 
quer seguir sua evolução, aju-
dando o Tigre do Vale a buscar 
seus objetivos dentro da Série 
B. O Novorizontino atualmente 
é 11º colocado com 31 pontos, 
um a mais do que o Ituano, que 
vem de derrota por 2 a 0 para o 
Bahia na última rodada.

Da REDAÇÃO

Novorizontino visita o Ituano nesta sexta-feira

O atacante Ronald 
chegou ao Tigre 
para Série B vin-
do do Botafogo, do 
Rio de Janeiro, com 
quem foi campeão

A ideia central da 
atualização é inte-
grar planos 
da bacia local 
com a dos seus 
afluentes

Na manhã desta quin-
ta-feira, dia 18, os novos 
servidores públicos da Se-
cretaria de Educação de 
Rio Preto (SME) partici-
param de atividades no 
Teatro Paulo Moura, com 
o prefeito Edinho Araújo 
e a secretária de Educação 
Fabiana Zanquetta, para 
dar as boas-vindas aos 
novos ingressantes da rede 
municipal de ensino. A 
Educação está recebendo 
19 agentes administrativos 
que ficarão em unidades 
escolares, uma engenheira 
civil, um técnico de som 
e um técnico de luz que a 
partir de agora fazem parte 
do quadro de servidores da 
secretaria.

Boas vindas

Ozzair Junior 

Divulgação

Ivan Feitosa/Pref. Rio Preto

Arquivo Pessoal

Divulgação



DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | sexta-feira, 19 de agosto de 2022

SOCIAL LUI
WALDNER

NOVO HOTEL
A partir deste finde,Rio Preto deve ganhar um novo 
hotel.Entra em funcionamento nos próximos dias,o 
Bravo City,no mesmo prédio onde funcionou a em-
blemática Casa Bueno e posteriormente o Hotel Vila 
Real, na esquina da Bernardino de Campos com Sil-
va Jardim.A cadeia Bravo City tem unidades em Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul em Rondonópolis, Cam-
po Grande, Dourados,Primavera do Leste e Campo 
Verde e chega ao nosso estado através de Rio Preto.

FOTOGRAFIA
De hoje até o dia 29 de agosto, está em cartaz no 
Riopreto Shopping Center,a exposição comemorativa 
do Dia do Fotógrafo que transcorreu ontem,reunindo 
fotos de 46 fotógrafos filiados à Associação de Fo-
tógrafos e Cinegrafistas de Rio Preto- AFOCIRP- que 
tem Jorge Maluf na Presidência.O vernissage terá um 
café da manhã,a partir de 10 horas.

AUTOMÓVEL CLUBE I
Moisés Camargo,vice-presidente do Automóvel Clube, 
é pau prá toda obra.Arregaçou as mangas no domingo 
e ao lado do diretor de Bares e Restaurantes,PC La-
cerda,deu um apoio ao novo chef de cozinha Guilher-
me Sandinello,que estava estreando.O clube recebeu 
uma superlotação e os associados aplaudiram os 
pratos do buffet pela qualidade. Pelo visto, a gastro-
nomia do clube está iniciando uma nova e feliz etapa.

À FANTASIA
Fabiano Mazza realiza-se amanhã na Chácara Viva 
Águas Claras, a partir de 23 horas,uma das maiores 
festas à fantasia da cidade,a 13ª. edição da “Carmen” 
totalmente open-bar,que este ano tem como tema 
“De volta ao jardim da infância” e um exuberante 
line-up de shows.

LOIRA
A cervejaria espanhola Hijos de Rivera, que produz a 
cerveja Estrella Galicia,deu início as obras de sua pri-
meira fábrica no Brasil, que ficará localizada em Ara-
raquara,alavancando ainda mais a disputa que ocor-
re no mercado de cervejas premiums do país,agora 
através de produção própria da espanhola.A Estrella 
Galicia está presente no Brasil desde 2008, através 
de uma produção terceirizada numa cervejaria no 
estado de São Paulo,já alcançando cerca de 20% do 
mercado total de cerveja,a Estrella Galicia quer,atra-
vés deste investimento,consolidar o Brasil como seu 
principal mercado fora da Espanha e também impul-
sionar seu crescimento na América do Sul.

FALA, GOVERNADOR II
O político rio-pretense também disse acreditar que 
polarização política nacional e a discussão ideoló-
gica atrapalham o desenvolvimento nacional,e que 
não busca o eleitor de Lula ou Bolsonaro,mas de São 
Paulo.As declarações foram dadas durante sabatina 
realizada em conjunto por O Globo,CBN e Valor.Dis-
se ainda que “São Paulo foi muito prejudicado” pe-
los conflitos entre o presidente e o ex-governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB-SP), de quem foi vice.

FALA GOVERNADOR I 
O governador de São Paulo e candidato à reelei-
ção,Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou segunda-feira 
que a população mais pobre do estado não pagará 
impostos estaduais nos próximos quatro anos,caso 
continue à frente do governo.Ele prometeu que fará a 
devolução de tributos pagos por 1,7 milhão de famí-
lias(cerca de 4,5 milhões de pessoas) no estado que 
estão no CadÚnico,em pobreza ou extrema pobreza.

FALA, GOVERNADOR III
Questionando sobre a saúde das contas públicas no 
estado,o governador afirmou que,se reeleito,deve 
alargar o volume da renúncia fiscal em 2023.O va-
lor deve chegar a R$ 80 bilhões,segundo ele,diante 
de uma arrecadação de R$ 200 bilhões em ICMS,mas 
não respondeu quais empresas e setores serão os 
maiores beneficiados pela isenção de impostos.

FALA,GOVERNADOR IV
Esses habitantes poderão apresentar a nota fiscal de 
suas compras e, segundo Garcia,o dinheiro referente 
a tributos estaduais será devolvido a elas, a exemplo 
do que ocorre,por exemplo,com a Nota Fiscal Pau-
lista:”Essas pessoas que comprarem um produto no 
estado e pedirem nota fiscal,colocando seu CPF,nós 
vamos devolver o imposto integral seja por via ban-
cária,seja até por cartão de transportes O mecanismo 
nós ainda vamos criar.”

ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversariantes da semana:19, sexta-fei-
ra: 1981-inauguração do SBT, Dia do Artista de Tea-
tro,Dia Mundial da Fotografia,nasceu Gabriele “Coco” 
Chanel,Bill Clinton, Walmyr Antônio (Castor)Verdi,Lí-
cia Mansor, Bárbara Bassitt Porto Felício,Marcos Pal-
meira,Nicole  Truzzi,Luciana Bassitt Turco,Cesar Tomé 
Garetti Filho,Dany Eduarda Beolchi.20, sábado:ex-
-prefeito Valdomiro Lopes da Silva Júnior,acadêmico 
José Luiz Balthazar Jacob,da ARLEC;Célia Maria Ve-
torazzo Fauaz,Sandra Amelia Imbernom,Afiz Nassi-
f,Ideal Fuscaldo Júnior,Matheos Raduan Dias, Nilva 
Neves Caffagni,Sabrina de Giorgi.21, domingo:Danilo 
Galleazzi Neto,Fábio Mazoni Merenda,Flávio Costan-
tini Maluli,Murilo Rosa, Ramiro Ali Murad,Ricardo Elá-
dio Di Cocenzo Arroyo,João Flavio Pessoa,Alexandre 
Mansur Biscaro,Paulo Eduardo Mugayar.22, segun-
da-feira: Dia do Folclore,Steffano Centola,Henrique 
de Oliveira Queiroz,Ludovico Pockel,Rodrigo Santo-
ro, Patricia Vaz,Sérgio Frota.1976 - morreu Juscelino 
Kubitscheck de Oliveira,Zelão Megid.23, terça-feira: 
Luiz Carlos Casseb,Anira Finimundi Verdi, Waldemar 
Verdi Neto,Pedrinho Milian, Suzana Cavalcante,Jo-
sé Luis Franzoti,Vereador Maurin Alves Ribeiro,Rita 
Pardo,Renata Zancaner, Glória Pires,Nelson Rubens 
Susana Vieira, Fabiana Ribeiro Funes Cury,Maria Inês 
Dobbert.24, quarta-feira: Dia da Infância,Dia dos Ar-
tistas,José Oscar Cícero, José Carlos Stefanini,Carla 
Lemos Anselmo, Veridiana Cherubini Soares Bas-
san, Mestre Boca (José Cunha).Paulo Coelho,1954 - 
suicidou-se Getúlio Vargas,1961 - renúncia de Jânio 
Quadros, 1991-renúncia de Mikhail Gorbachev à Se-
cretaria Geral do Partido Comunista Soviético,Cezar 
Olimpio Golin.25,quinta-feira:Aniversário de Barre-
tos, Data Nacional do Uruguai, Dia do Exército Bra-
sileiro,Dia do Feirante,Dia do Soldado-nasceu Duque 
de Caxias,patrono do Exército brasileiro;Luiz Carlos 
Tarraf,Maria Helena Soubhia Tarraf, Neide Oliveira 
Lima Bdini,Nelson Pulice, Zezé Madlun,acadêmico 
Aguinaldo Gonçalves,da ARLEC, Teka Mastrocola,can-
tor Leonardo, Sean Connery,Tony Ramos,Alexandre 
Cury Junior, Eliana Oger Pagliusi,Carolina Prata Cunha 
Buchala, Mafalda Mussi Naffah.

PRESENÇA
O presidente Jair Bolsonaro é esperado hoje em Bar-
retos,para assistir à Festa do Peão ao lado do candi-
dato a vereador pelo Republicanos, Tarcisio de Frei-
tas.Com certeza,deverá ser ovacionado ao desfilar na 
arena montado num cavalo.

HOSPITAL
Com todo o respeito,Rio Preto quer saber:quando a 
Prefeitura vai revelar qual a OS – Organização Social 
que vai administrar o Hospital Municipal da Região 
Norte. Na disputa,o Hospital Osvaldo Cruz, de São 
Paulo; o Hospital Mahatma Ghandi,de Catanduva; a 
Faceres e o HB. A escolha poderá recair sobre  Fa-
ceres,segundo se comenta nos corredores do poder. 

DUPLO MOTIVO
Castor Verdi reúne dia 10 de setembro,um grupo de 
amigos- a maioria integrantes do Clube Koxixo- para 
um almoço de duplo motivo: seu aniversário que trans-
corre hoje e a despedida da chácara onde atualmente 
passa os finais de semana,em Bady Bassitt, tendo lei-
toa assada pontuando no cardápio.

SUCESSO
A diretora social do Clube Monte Líbano Katllyn Ca-
ran,estreou com o pé direito.O Baile dos Pais,sábado 
passado,que também serviu para a posse da nova di-
retoria Hughes Rezende,fez o imenso salão de festas 
Nelson Silva,soltar gente pelo ladrão.Estava intransi-
tável o que criou um sério problema de atendimento 
por parte dos garçons.Pelo número de pessoas, pre-
cisava ter tido um segundo andar.O evento foi um su-
cesso que a própria Diretoria talvez nem imaginasse.

GOLFE
Abre-se hoje e termina amanhã,a 13ª. edição do Aberto 
de Golfe que reúne em torno de 150 jogadores de todo 
o Brasil no Quinta do Golfe. Na noite de hoje, a par-
tir de 19 horas, um Welcome Party e amanhã, a partir 
de 18 horas, com muitas atrações no Terraço Amicci, o 
Sunset Party que entregará os prêmios aos melhores.

AUTOMÓVEL CLUBE II
E já que Moisés faz assunto, de volta a Rio Preto após 
temporada em São Paulo,assumiu informalmente o 
Departamento Social e já programou quatro eventos:-
dia 27 de agosto,o “Sabadão Sertanejo” no Bar Ape-
ritivo a partir de meio-dia,com comida de boteco no 
buffet  e no palco,Edy Carlos e Márcio e Marcello.Dia 
2 de setembro,a partir de 21 horas, a “Sexta com Ami-
gos” com Bozó & Cia.e buffet especial de petiscos.Dia 
6 de setembro, terça-feira,véspera do feriado de nos-
sa maior data cívica,a “Disco Night” com o DJ Cláudio 
Gorayeb a partir de 21 horas, no Restaurante Panorâ-
mico.Cardápio especial e convites na secretaria.E dia 
24 de setembro,o “Baile do Havai”, com Anizinho Show 
e Bozó & Amigos a partir de 21 horas no Bar Aperitivo.
Buffet Tropical e Ilha de batidas.

CHAMPÃ & CAVIAR
*Amanhã, a partir de meio-dia, a WA Sport re-

cebe para uma Costela de Chão, no estilo gaúcho, animada 
pleo cantor Seu Moço.

*Na agenda política de hoje Itamar Borges 
comanda a festa,recebendo amigos e correligionários para 

o lançamento de sua campanha para deputado estadual no 
Buffet Manoel Carlos,a partir de 19 horas. 

*O cantor Fiduma está pisando em nuvens, 
distraído.Depois de um período internado em São Paulo 

com Covid, seu pai,o Pené Cardoso de Oliveira já está em 
casa,para alegria dos familiares e muitos amigos.

*Da coluna, as condolências à família de Artur 
de Azevedo Bastos, presidente da Sociedade Portuguesa 
de Beneficência e integrante da administração do Hospi-

tal Infante Dom Henrique da Beneficência Portuguesa que 
faleceu ontem.
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O advogado e empresário agropecuarista Ricardo Eládio di Lo-
renzo Arroyo, que comanda em Rio Preto o Sindicato do Comér-
cio Varejista, comemora 65 anos neste domingo,dia 21 reunin-
do-se com os filhos para um almoço.

Além de, ufanar-se como o pescador mais respeitado da Amé-
rica do Sul, o simpaticíssimo Pedrinho Milian,dono da Agência 
Pedrinho Pesca,a maior agência de turismo ligada ao esporte 
da pesca no Brasil.Ele ganha idade nova na próxima terça-feira.

CRAQUE: O coronel rio-pretense Marcos Simões Lima, o Caxam-
bu,que reside no Reino Unido,está festejando.Seu filho Lucas 
de 19 anos,foi aceito no curso de Administração de Negócios da 
Informação na Universidade de Lancaster, que forma CEOs das 
principais empresas de Tecnologia do mundo.A Universidade 
de Lancaster,posiciona-se 85ª. no ranking mundial nessa área. 
É melhor que qualquer universidade da América Latina.Para co-
memorar,pai e filho vão fazer a partir de hoje, um passeio de 11 
dias nos Fiordes noruegueses de Trondhein até Stavanger.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, HOMOLOGO este 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a favor de: Constroeste 
Construtora e Participações Ltda. Israel Cestari Júnior - Sec. Mun. de Obras
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, HOMOLOGO 
este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a favor de: CAPI 
Engenharia Ltda. Israel Cestari Júnior - Sec. Mun. de Obras
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2022 – 
PROCESSO Nº 12.186/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 22/08/2022 às 14:00h para continuidade dos trabalhos 
– Adriana Tápparo -  Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 388/2022 – 
PROCESSO Nº 13.286/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de máscaras TNT em atendimento 
as unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 22/08/2022 às 
16:00h para continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 417/2022 – 
PROCESSO Nº 13.426/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de EPI (BOTINAS) para os agentes 
comunitários de saúde e de combate às endemias. Secretaria Municipal de 
Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 22/08/2022 às 11:00h para continuidade dos trabalhos – Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 461/2022, processo 13.854/2022 
objetivando a aquisição de carro elétrico tipo plataforma em atendimento 
a coleta seletiva do quadriláteto central do município. 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
REDESIGNAÇÃO DE DATA DA ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE DATA
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.brWBC6/, o pregão eletrônico n° 488/2022, processo 14.044/2022 
objetivando o registro de preços par aquisição de NOBREAK – ESP. TEC. 
EMPRO 113-2022. Secretaria Municipal de Saúde. Fica redesignada a data 
de recebimento das propostas para o dia 29/08/2022 às 14h00min e abertura 
a partir das 14h02min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-
se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
REDESIGNAÇÃO DE DATA DA ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE DATA
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.brWBC6/, o pregão eletrônico n° 492/2022, processo 14.060/2022 
objetivando a aquisição de brindes e dispenser de insumos para ações 
educativas realizadas pela equipe do Complexo de Doenças Crônicas 
Transmissíveis. Secretaria Municipal de Saúde. Fica redesignada a data de 
recebimento das propostas para 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° 504/2022, processo 14.244/2022 
objetivando a prestação de serviço de home care, com técnico de enfermagem 
para atender ação judicial. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 01/09/2022 às 14h00min e abertura a partir 
das 14h02min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 506/2022, processo 14.246/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de biscoito de polvilho em 
atendimento as unidades escolares da rede municipal de ensino e demais 
órgãos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 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° 508/2022, processo 14.248/2022 
objetivando o registro de preços para confecção de banners, faixas em 
lona e adesivos coloridos (com e sem instalação). Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo. 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.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EMPENHO 11002/22
Considerando manifestação da gerência de manutenção quanto ao atraso 
no atendimento referente aos chamados OS 48465 e 48228. Considerando 
previsão contratual na cláus. 2ª, itens 2.3.1 e 2.3.2, fica a contratada notificada 
derradeiramente a realizar o atendimento dos chamados em aberto no 
prazo de 24h contados do recebimento desta. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA
EMPENHO 10949/22
Notifico Derradeiramente 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

DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade nº 19/22
Contratada: Medtronic Comercial Ltda
Objeto: Aquisição de insumos para  atender diversas ações judiciais. Fund. 
ART. 25 caput, inciso, I da LF 8666/93. SMS.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 340/19 – Contrato: PRE/0271/19
Contratada: Metabit Sistemas para Gestão Publica Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses 
o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMF – José Martinho W. 
Ravazzi Neto
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 528/19 – Contrato: PRE/0365/19
Contratada: Bruno Agnello Pegoraro
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

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO
Dispensa  nº 002/2019
Processo n° 7622/2019
3° (TERCEIRO) T.A.N° 020/2022
CONTRATO ORIGINÁRIO N° 058/2019.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO.
CONTRATADA: FUNDAÇÃO LÍBERO BADARÓ DE ENSINO ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E CULTURA - FULBEAS
OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo promover o estágio 
curricular de estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva 
nos cursos vinculados ao ensino oficial e particular em nível superior e de 
segundo grau regular e supletivo, conforme dispõe a Lei n° 11.788, de 25 de 
setembro de 2008 e legislações posteriores.
VALOR GLOBAL: R$ 58.433,70 (Cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e 
três reais e setenta centavos)
VIGÊNCIA: 03 de setembro de 2022 a 02 de setembro de 2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18 de agosto de 2022
São José do Rio Preto/SP, 18 de agosto de 2022. Angelo Bevilacqua Neto – 
Diretor-Presidente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.902 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
O PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o disposto no artigo 30, inciso XIII e artigo 365, ambos da Lei 
Federal nº 4.737/1965 (Código Eleitoral), na Lei nº 6.999/1982 e na Resolução 
TSE nº 23.523/2017;
Considerando o teor do Ofício nº 093/2022, subscrito pelo Juiz Eleitoral, Dr. 
Ronaldo Guaranha Merighi, solicitando a cessão do(a) servidor(a) municipal;
R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar a cessão do(a) servidor(a) municipal relacionado(a) abaixo, 
em atendimento à requisição da Justiça Eleitoral, para atuar junto ao Juízo 
da 267ª Zona Eleitoral da Cidade de São José do Rio Preto – Estado de São 
Paulo, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do cargo, pelo 
prazo de 01 (um) ano, com início a partir de 18/08/2022:

Servidor(a) Cargo Zona Eleitoral
Leopoldina Tamelly Sidolly 
de Oliveira

Agente 
Administrativo

267ª ZE

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração

02 02 04 06

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 35/2018 – 
INEXIGIBILIDADE nº 07/2018 – PROC. nº 112/2018 - Contratada: HUBER 
DO BRASIL SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA.
Objeto: Prorrogação do contrato com aplicação de reajuste da contratação 
de empresa para prestação de manutenção preventiva e corretiva, com 
fornecimento de peças originais, em 3 (três) peneiras mecanizadas para o 
gradeamento fino da ETE Rio Preto.
Data da assinatura: 18.08.2022 Valor total :  R$ 848.419,32 
Prazo: 12 meses.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 91 de 16/08/2022 – I N T E R R O M P E: O afastamento 
por dois anos sem vencimentos ou remuneração da servidora estatutária 
BRUNA FLOREZ DA SILVEIRA BUOSI, Agente de Saneamento, matrícula 
883, concedida através da Portaria 56 de 16 de julho de 2021. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 21 de 
agosto de 2022.
S.J. Rio Preto, 18.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 
SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIDÃO 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo: nº 10/2022 – SEMAS / Dispensa de 
Chamamento Público nº 08/2022.
INTERESSADO:  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. 
CNPJ/MF: 59.997.270/0001-61 
Endereço: Rua Dr. Raul Silva, n° 1863 – Nova Redentora.
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições e 
competências, e em atendimento às disposições do art. 32, §1º e §2º da Lei 
federal n.º 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como o 
art. 37, §1º e §2º do Decreto 17.708 de 2017 e alterações, CERTIFICA:
- Que foi publicado no dia 13 de agosto de 2022, o extrato da justificativa de 
Dispensa de Chamamento Público para transferência de recursos financeiros 
no valor de R$ 100.000,00 (Cento mil reais), oriundos de emenda parlamentar 
Estadual via Fundo Municipal da Assistência Social, cujo repasse será em 
parcela única, destinado a aquisição de equipamentos para incremento da 
execução do Serviço de Proteção Especial para Pessoa com deficiência e 
suas famílias em Centro Dia.
- Que transcorrido o prazo de 05 dias contados a partir da publicação do 
Extrato, NÃO HOUVE impugnação do ato de formalização de parceria. 
São José do Rio Preto/SP, 18 de agosto de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIDÃO 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo: nº 07/2022 – SEMAS / Dispensa de 
Chamamento Público nº 05/2022.
INTERESSADO:  
Associação Riopretense de Promoção do Menor - ARPROM
CNPJ/MF:  60.003.548/0001-17
Endereço: Rua Prudente de Moraes, n° 3308 - Centro
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições e 
competências, e em atendimento às disposições do art. 32, §1º e §2º da Lei 
federal n.º 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como o 
art. 37, §1º e §2º do Decreto 17.708 de 2017 e alterações, CERTIFICA:
- Que foi publicado no dia 13 de agosto de 2022, o extrato da justificativa de 
Dispensa de Chamamento Público para transferência de recursos financeiros 

no valor de R$ 100.000,00 (Cento mil reais), oriundos de emenda parlamentar 
Estadual/ Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, cujo repasse será 
em parcela única, destinado a aquisição de equipamentos para incremento 
da execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 
Promoção e Integração no mundo do Trabalho para Adolescentes.
- Que transcorrido o prazo de 05 dias contados a partir da publicação do 
Extrato, NÃO HOUVE impugnação do ato de formalização de parceria. 
São José do Rio Preto/SP, 18 de agosto de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIDÃO 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo: nº 06/2022 – SEMAS / Dispensa de 
Chamamento Público nº 04/2022.
INTERESSADO:  
Centro Social Parque Estoril
CNPJ/MF:  60.004.900/0001-39
Endereço: Rua Olavo Guimarães Corrêa, 815, Jardim Ouro Verde.
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições e 
competências, e em atendimento às disposições do art. 32, §1º e §2º da Lei 
federal n.º 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como o 
art. 37, §1º e §2º do Decreto 17.708 de 2017 e alterações, CERTIFICA:
- Que foi publicado no dia 13 de agosto de 2022, o extrato da justificativa 
de Dispensa de Chamamento Público para transferência de recursos 
financeiros no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com recursos oriundos 
de Emenda parlamentar/estadual via Fundo Municipal da Assistência Social, 
cujo repasse será em parcela única, destinado a aquisição de equipamentos 
para incremento da execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos.  
- Que transcorrido o prazo de 05 dias contados a partir da publicação do 
Extrato, NÃO HOUVE impugnação do ato de formalização de parceria. 
São José do Rio Preto/SP, 18 de agosto de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIDÃO 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo: nº 09/2022 – SEMAS / Dispensa de 
Chamamento Público nº 07/2022.
INTERESSADO:  
Casa de Eurípedes
CNPJ/MF:  49.066.327/0001-55
Endereço: Rua Olavo Guimarães Correa, n° 600, Jardim Ouro Verde.
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições e 
competências, e em atendimento às disposições do art. 32, §1º e §2º da Lei 
federal n.º 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como o 
art. 37, §1º e §2º do Decreto 17.708 de 2017 e alterações, CERTIFICA:
- Que foi publicado no dia 13 de agosto de 2022, o extrato da justificativa de 
Dispensa de Chamamento Público para transferência de recursos financeiros 
no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com recursos oriundos de 
Emenda parlamentar/estadual via Fundo Municipal da Assistência Social, 
cujo repasse será em parcela única, destinado a aquisição de equipamentos 
e materiais permanentes para incremento da execução do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e Adolescentes de 
6 a 12 anos.  
- Que transcorrido o prazo de 05 dias contados a partir da publicação do 
Extrato, NÃO HOUVE impugnação do ato de formalização de parceria. 
São José do Rio Preto/SP, 18 de agosto de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
Processo Administrativo nº 13/2022 - Dispensa de Chamamento Público 
nº 11/2022.  
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 Espírita Rancho de Luz Paulino 
Garcia, para transferência de recursos financeiros oriundos de emenda 
parlamentar federal/Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS, cujo repasse 
será em parcela única, destinado a pagamento de despesas de custeio para 
incremento da execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, para adolescentes e adultos.
Objeto: Transferência de recursos financeiros oriundos de emenda 
parlamentar federal/Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS, cujo repasse 
será em parcela única, destinado a pagamento de despesas de custeio 
para incremento da execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos Junto aos usuários e seus familiares, fortalecendo as relações 
familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de 
experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva.
Tipo de Parceria: Termo de Colaboração 
Organização da Sociedade Civil - OSC:  Associação Espirita Rancho de Luz 
“Paulino Garcia” - CNPJ/MF: 001.057.441/0001-92
Endereço: Rua Maria da Encarnação Ferreira, 365 – Solo Sagrado – São 
José do Rio Preto/SP 
Valor da Parceria: R$ 525.016,00 (Quinhentos e vinte e cinco mil e dezesseis 
reais), com recurso do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS.
Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2024.
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 Associação Espírita Rancho de Luz Paulino Garcia, é uma associação civil 
de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 15 de novembro 
de 1994, que tem dentre suas finalidades promover o desenvolvimento de 
programas e projetos de prevenção, proteção e de defesa dos direitos da 
população em situação de risco pessoal e social.
Em atenção ao Art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações a 
Organização demonstrou não estar impedida de celebrar qualquer modalidade 
de parceria prevista em Lei, tendo apresentado toda a documentação 
requisitada para a celebração do ajuste.
Mediante as considerações expostas e o amparo da Lei 13.019/2014, o 
Município através da Secretaria Municipal de Assistência Social justifica 
a dispensa o chamamento público para a formalização do repasse com a 
Associação Espírita Rancho de Luz Paulino Garcia, 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.   
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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, 18 de agosto de 2022. 
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS: 31.943- Secretária 
Municipal de Assistência Social.

EXTRATO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES 
DAS ÁREAS I – RANCHO DO TROPEIRO E IX ESTACIONAMENTO DO 
“RECINTO DE EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLI LUCATTO” EM FAVOR 
DA ASSOCIAÇÃO PARAISO
PROTOCOLO: 2022186824
OBJETO: ARRAIÁ MUNDO NOVO.
DATA: 20 DE AGOSTO DE 2022.
DATA DA ASSINATURA:.16/08/2022
VALOR: NOS TERMOS DO DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 
2019, O AUTORIZATÁRIO ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO DO PREÇO 
PÚBLICO.
BASE LEGAL: DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 2019.
A. PEDRO PEZZUTO JR. -SECRETÁRIO MUN. DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 20/2022 – SMA
FICAM os candidatos abaixo elencados, habilitados no PROCESSO 
SELETIVO PÚBLICO - EDITAL N.º 03/2019, para preenchimento do emprego 
de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, devido a não comparecimentos 
dos candidatos convocados em Edital anterior, cientificados que terão 30 
(trinta) dias corridos, a partir da publicação deste, para apresentarem toda 
documentação exigida no Edital do Processo Seletivo conforme relação de 
documentos adiante elencados, de forma que a Administração Pública possa 
aferir o preenchimento de todas as condições para posterior contratação.
Se os candidatos não entregarem toda a documentação exigida dentro do 
prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal da Secretaria Municipal de 
Administração, localizada na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço 
Municipal, decairão do direito à contratação.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS: 
Apresentar os documentos na ordem da relação e originais para atestar 
a autenticidade:
1) 01 (uma) foto 3x4 recente (conf. item 13.3 do Edital Normativo);
2) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) Não será aceita a CNH;
3) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia);
4) Comprovante de endereço (cópia);
5) PIS/PASEP - Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil, solicitar que sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP 
atualizadas, (trazer os documentos que serão fornecidos pelos dois 
bancos, mesmo não constando número de inscrição);
6) Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;
7) Certificado de Reservista (cópia);
8) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
9) Apresentar a consulta efetuada no site do eSocial: consultacadastral.
inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste pendência no resultado 
da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser sanada, conforme campo 
“orientação”, até a entrega da documentação.
10) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade e 
dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
11) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
12) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do emprego, elencados 
no Quadro do item 2.1, Capítulo 2 do Edital Normativo: Ensino médio completo, 
reconhecido por órgão competente (Carimbo de registro, publicação do 
GDAE ou equivalente) (Cópia). Para os empregos de Agente Comunitário 
de Saúde também apresentar Declaração de próprio punho ou digitada, com 
a devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço), declarando sob 
as penas da lei, de residir na região da divisão geográfica do município desde 
a data de publicação do Edital do Processo Seletivo.
13) Pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site do Tribunal 
de Contas (www.tce.sp.gov.br/siscaanet) para a verificação de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem ativos e 
que não constem a Data da Demissão/Exoneração nas respectivas pesquisas, 
apresentar a publicação da exoneração ou documento comprobatório do 
desligamento;
14)Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida 
qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as penas 
da lei:
14.1) Declaração de possuir ou não cargo, emprego ou função pública,
de acordo com a Constituição Federal (em caso positivo, juntar documento
comprobatório);
14.2) Declaração de possuir ou não vínculo privado (em caso positivo,
apresentar também a Declaração de horário da empresa);
14.3) Declaração de não ter sido demitido(a) do serviço público Federal,
Estadual ou Municipal em consequência de Processo Administrativo (por justa
causa ou a bem do serviço público);
14.4) Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia
completa da última Declaração do Imposto de Renda com Recibo de Entrega;
14.5)  Declaração de ser ou não beneficiário(a) de aposentadoria pública, em
caso positivo, apresentar comprovante;
14.6)  Declaração da(s) cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cinco)
anos; 
15) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos Estadual
e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas pelos órgãos competentes
dos Estados onde reside e residiu no período de abrangência. Em caso
positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidas via Internet: 
15.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar
Secretaria de Segurança Pública);
15.2) Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente).
16) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas
pelos órgãos competentes Âmbito Estadual - das cidades onde reside e
residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e residiu no período
de abrangência. Em caso positivo, trazer Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto - SP: 
16.1) Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo, no
endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de
Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitas de Execuções
Criminais - Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro. 
Caso o nome consultado tenha data de nascimento anterior a 01/01/1969: 
Deverá encaminhar o protocolo do pedido, junto do RG, ao e-mail: riopreto
tjsp.jus.br;
16.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br -
Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal.
17) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido de RG, CPF e comprovante de
endereço no nome do(a) convocado(a) (originais e cópias) e também
documento referente à abertura de conta, que deverá retirado no SEESMT,
para abertura de Conta Salário vinculada ao CNPJ da Prefeitura Municipal
de São José do Rio Preto. Apresentar cópia do comprovante de abertura
da conta salário constando CPF e CNPJ desta Prefeitura;
18) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e preencher:
Autodeclaração de Raça    - Apresentar no ato de entrega da documentação
Formulário de Anamnese - Levar no Exame Médico Admissional, juntamente
com a Carteira de vacinação (cópia). 
A  realização  do  Exame Médico deverá  ser dentro do prazo
estipulado neste Edital e seu agendamento através do link
https:/cidadao.riopreto.sp.gov.br/?apl=AGENDAMENTOS
SERVICOS&chave=2094 ou pelo Aplicativo oficial da Prefeitura de São José
do Rio Preto (Prefeitura de Rio Preto), disponível nas lojas de aplicativos.
Para os candidatos com deficiência, apresentar documentação conforme item
5.16.1 (Para o exame médico, o candidato com deficiência deverá apresentar
documento de identidade original e Laudo Médico (original ou cópia
autenticada) expedido no prazo de até 12 (doze) meses anteriores à referida
avaliação, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças – CID, a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e
o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão,
bem como apresentar os exames necessários para comprovação dadeficiência
declarada). Local do Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030,
térreo do Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128
19) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
julgar necessários.
OBS.:  NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.
CANDIDATOS CONVOCADOS:
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – LC 413/14 c.c. LC 593/19

Clas Nome
88 RAFAEL MARQUES
89 JAKELINE HERNANDES MODESTO ZANFOLIM
90 WILKER RENATO DA SILVA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
Prazo para protocolo da documentação:
Edital de Convocação: 20/2022         Publicado: 19/08/2022           Término: 
20/09/2022
O atendimento para entrega da documentação para contratação será feito 
somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal pelo Telefone 

(17) 3203-1337;
Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser entregues a 
qualquer momento, dentro do prazo estipulado, observado o disposto no item 
anterior.
São José do Rio Preto, 18 de agosto de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 21/2022 – SMA
FICAM os candidatos abaixo elencados, habilitados no CONCURSO 
PÚBLICO - EDITAL N.º 02/2019, para preenchimento dos cargos de Auxiliar 
de Saúde Bucal, Biomédico,  Cirurgião Dentista,  Enfermeiro, Médico 
Pediatra, Técnico de Enfermagem e Terapeuta Ocupacional, devido a 
exoneração e não comparecimentos dos candidatos convocados em Editais 
anteriores, cientificados que terão 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
publicação deste, para apresentarem toda documentação exigida no Edital do 
Concurso conforme relação de documentos adiante elencados, de forma que 
a Administração Pública possa aferir o preenchimento de todas as condições 
para posterior nomeação.
Se os candidatos não entregarem toda a documentação exigida dentro do 
prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal da Secretaria Municipal de 
Administração, localizada na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço 
Municipal, decairão do direito à nomeação.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
Apresentar os documentos na ordem da relação e originais para atestar 
a autenticidade:
1) 01 (uma) foto 3x4 recente (conf. item 13.3 do Edital Normativo);
2) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) Não será aceita a CNH;
3) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia);
4) Comprovante de endereço (cópia);
5) Carteira Profissional – 01 cópia das páginas onde constam a foto, os dados 
pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e Anotações 
Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de todas as Carteiras 
de Trabalho) e Declarações de órgãos públicos (ref. Registros de Trabalho 
exercidos anteriormente, se houver); ou print da Carteira Profissional Digital – 
Acessar: www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital.
6) PIS/PASEP - Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil, solicitar que sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP 
atualizadas, (apresentar os documentos que serão fornecidos pelos dois 
bancos, mesmo não constando número de inscrição);
7) Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;
8) Certificado de Reservista (cópia);
9) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
10) Apresentar a consulta efetuada no site do eSocial: consultacadastral.
inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste pendência no resultado 
da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser sanada, conforme campo 
“orientação”, até a entrega da documentação.
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade e 
dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
13) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo, elencados no 
Quadro do item 2.1, Capítulo 2 do Edital Normativo (cópia); 
14) Pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site do Tribunal 
de Contas (www.tce.sp.gov.br/siscaanet) para a verificação de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem ativos e 
que não constem a Data da Demissão/Exoneração nas respectivas pesquisas, 
apresentar a publicação da exoneração ou documento comprobatório do 
desligamento;
15) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida 
qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as penas 
da lei:
15.1) Declaração de possuir ou não cargo, emprego ou função pública,
de acordo com a Constituição Federal (em caso positivo, juntar documento
comprobatório); 
15.2) Declaração de possuir ou não vínculo privado (em caso positivo,
apresentar também a Declaração de horário da empresa);
15.3) Declaração de não ter sido demitido(a) do serviço público Federal,
Estadual ou Municipal em consequência de Processo Administrativo (por justa
causa ou a bem do serviço público);
15.4) Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia
completa da última Declaração do Imposto de Renda com Recibo de Entrega;
15.5) Declaração de ser ou não beneficiário(a) de aposentadoria pública, em
caso positivo, apresentar comprovante;
15.6) Declaração da(s) cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cinco)
anos;
16) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos Estadual
e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas pelos órgãos competentes
dos Estados onde reside e residiu no período de abrangência. Em caso
positivo,apresentar a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidas via Internet: 
16.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar 
Secretaria de Segurança Pública);
16.2) Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente).
17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas
pelos órgãos competentes Âmbito Estadual - das cidades onde reside e
residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e residiu no período
de abrangência. Em caso positivo, apresentar Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio Preto - SP: 
17.1) Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo, no
endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de
Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitas de Execuções
Criminais - Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro. 
Caso o nome consultado tenha data de nascimento anterior a 01/01/1969: 
Deverá encaminhar o protocolo do pedido, junto do RG, ao e-mail: riopreto
tjsp.jus.br;
17.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br -
Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal.
18) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido de RG, CPF e comprovante de
endereço no nome do(a) convocado(a) (originais e cópias) e também
documento referente à abertura de conta, que deverá retirado no SEESMT,
para abertura de Conta Salário vinculada ao CNPJ da Prefeitura Municipal
de São José do Rio Preto. Apresentar cópia do comprovante de abertura
da conta salário constando CPF e CNPJ desta Prefeitura;
19) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e preencher:
Autodeclaração de Raça    - Apresentar no ato de entrega da documentação
Formulário de Anamnese - Levar no Exame Médico Admissional, juntamente
com a Carteira de vacinação (cópia). 
A  realização  do  Exame Médico deverá  ser dentro do prazo
estipulado neste Edital e seu agendamento através do link
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/?apl=AGENDAMENTOS
SERVICOS&chave=2094
ou pelo Aplicativo oficial da Prefeitura de São José
do Rio Preto (Prefeitura de Rio Preto), disponível nas lojas de aplicativos.
Para os candidatos com deficiência, apresentar documentação conforme item
5.16.1 (Para o exame médico, o candidato com deficiência deverá apresentar
documento de identidade original e Laudo Médico (original ou cópia
autenticada) expedido no prazo de até 12 (doze) meses anteriores à referida
avaliação, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças – CID, a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e
o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão,
bem como apresentar os exames necessários para comprovação da
deficiência declarada). Local do Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto Andaló,
3030, térreo do Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128
20) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
julgar necessários.
OBS.:  NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.
CANDIDATOS CONVOCADOS:
Auxiliar de Saúde Bucal – LC 593/19 

Clas Nome
14 ELAINE CRISTINA DA CUNHA GILDO

Biomédico – LC 593/19
Clas Nome
14 LUCAS RAFAEL LISBOA CARLOS

Cirurgião Dentista – LC 593/19 
Clas Nome
28 HELOISA AUGUSTO DA SILVA 
29 MICHELE CRISTINA DAVID
30 ANA PAULA GADONSKI
31 ANA CECILIA GOMES MACHADO

Enfermeiro – LC 593/19 
Clas Nome
25 GUILHERME SCHNEIDER

Médico Pediatra – LC 593/19 
Clas Nome
14 BARBARA CAROLINE CERQUEIRA FALCAO
15 GEORGIA MITIKO FELIZARDA MISSAO

Técnico de Enfermagem – LC 593/19 
Clas Nome

37 ELIANE DE FATIMA DA SILVA
38 ANDRE GUSTAVO APARECIDO GONCALVES
39 RENATA DA SILVA NUNES

Terapeuta Ocupacional – LC 593/19 
Clas Nome

6 GABRIELA DE SOUZA ROVEDA
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
Prazo para protocolo da documentação:
Edital de Convocação: 21/2022         Publicado: 19/08/2022           Término: 
20/09/2022
O atendimento para entrega da documentação para nomeação e posse será 
feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal pelo 
Telefone (17) 3203-1337;
Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser entregues a 
qualquer momento, dentro do prazo estipulado, observado o disposto no item 
anterior.
São José do Rio Preto, 18 de agosto de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração 
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EXTRATO: CONVÊNIO Nº 10/2022–SMS - INSTRUMENTO DE CONVÊNIO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A IRMANDADE DA 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
OBJETO: O presente tem como objeto manter prestação de serviços 
de saúde hospitalares e/ou ambulatoriais (incluindo apoio diagnóstico e 
terapêutico), pelo HOSPITAL, integrante da rede de serviços de saúde 
localizado no Município de São José do Rio Preto, aos usuários do Sistema 
Único de Saúde, em regime de complementação com o poder público 
municipal, cujas despesas serão suportadas pelos recursos oriundos das 
Emendas Parlamentares constantes na proposta nº 36000440297202200 
– código da emenda 90600003 – a pedido do Deputado Guilherme Derrite, 
na proposta nº 36000440297202200 – código da emenda 36110005 – a 
pedido da Deputada Luiza Erundina, na proposta nº 36000468821202200 – 
código da emenda 81000311 – a pedido do Deputado Guilherme Derrite, na 
proposta nº 36000462163202200 – código da emenda 81000311 – a pedido 
da Deputada Katia Sastre, na proposta nº 36000468827202200 – código da 
emenda 81000311 – a pedido do Deputado Eleuses Paiva e na proposta nº 
36000459801202200 – código da emenda 81000311 – a pedido do Deputado 
Guilherme Derrite; que impõem a aplicação dos recursos estabelecidos neste 
Convênio exclusivamente em ações desenvolvidas pelo HOSPITAL.
VALOR GLOBAL: O valor global estimado para a execução deste convênio 
será de R$ 2.690.504,00 (dois milhões, seiscentos e noventa mil, quinhentos 
e quatro reais), conforme o especificado no Plano de Trabalho proposto pela 
Entidade.
PRAZO: O presente convênio terá vigência da ata de sua assinatura até o 
dia 20/12/2022, podendo, de comum acordo, mediante termo aditivo, haver 
alteração, dentro dos limites legais.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 8.080/1990, Art. 199, 
§ 1º da CF/1988.
DATA DE ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.
Pela Secretaria Municipal de Saúde, Aldenis Albaneze Borim; pela Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, José Nadim Cury.

EXTRATO: CONVÊNIO Nº 11/2022–SMS - INSTRUMENTO DE CONVÊNIO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A IRMANDADE DA 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
OBJETO: O presente tem como objeto manter prestação de serviços de saúde 
hospitalares e/ou ambulatoriais (incluindo apoio diagnóstico e terapêutico), 
pelo HOSPITAL, integrante da rede de serviços de saúde localizado no 
Município de São José do Rio Preto, aos usuários do Sistema Único de 
Saúde, em regime de complementação com o poder público municipal, cujas 
despesas serão suportadas pelos recursos oriundos da Emenda Parlamentar 
constante na Resolução SS nº 83, de 30 de junho de 2022, Emenda da 
Bancada Paulista do Partido União Brasil – Emenda 71250001 – a pedido do 
Deputado Geninho Zuliani; que impõe a aplicação dos recursos estabelecidos 
neste Convênio exclusivamente em ações desenvolvidas pelo HOSPITAL.
VALOR GLOBAL: O valor global estimado para a execução deste convênio 
será de R$ 1.850.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil reais), 
conforme o especificado no Plano de Trabalho proposto pela Entidade.
PRAZO: O presente convênio terá vigência da ata de sua assinatura até o 
dia 20/12/2022, podendo, de comum acordo, mediante termo aditivo, haver 
alteração, dentro dos limites legais.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 8.080/1990, Art. 199, 
§ 1º da CF/1988.
DATA DE ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.
Pela Secretaria Municipal de Saúde, Aldenis Albaneze Borim; pela Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, José Nadim Cury.

Portaria N° 1011/2022 CGCM/SMTTS de 16 de agosto de 2022 ref. 
Instauração de Sindicância Administrativa Investigativa, objetivando 
complementação das investigações da Apuração Preliminar Nº 3021/22 
CGCM/SMTTS, onde se averiguou fatos relatados no BO/PC Nº 537/2022 
sobre suposto desvio de conduta do servidor público municipal W.P.S, 
Mat. 65.683, lotado na SMTTS; o Sr. SMTTS determinou a instauração de 
Sindicância Administrativa Investigativa, nos termos dos arts. 23 § 2º, inciso II 
c/c 24 ao 31 da LCM Nº 664/2021 c/c art. 44, inciso III, da Lei Complementar 
Municipal 331/10, em cumprimeto o corregedor da GCM, Carlos Marcelo 
Nogueira do Prado, Mat. 59776, INSTAUROU a Sindicância Administrativa 
Investigativa 1011/2022 CGCM/SMTTS, sendo realizada pessoalmente por 
este, com base no art. 44, inciso III, da Lei Complementar Municipal 331/10, 
c/c 28 parágrafo único LCM Nº 664/2021, procedimento que tramita em 
sigilo. O inteiro teor desta Portaria encontra-se à disposição do referido 
servidor público.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA/GCM 

Extrato de portaria N° 01/22 CGCM de 05 de janeiro de 2022, publicada 
em 06 de janeiro de 2022 ref. ao Processo Administrativo Disciplinar no 
01/22, o Sr. Prefeito Municipal de São José do Rio Preto – SP INDEFERIU 
o RECURSO ADMINISTRATIVO interposto em 09 de agosto de 2022 pela 
defesa.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA/GCM
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COMISSÃO ELEITORAL  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES  
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no uso de suas 

atribuições legais – conforme a Resolução CMS nº. 03, de 14/06/2022 – e nos termos do que dispõe a 
Lei Municipal nº 8.567, de 10 de janeiro de 2002 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº. 
18.073/18; e a Resolução nº. 453, de 10/05/2012, do Conselho Nacional de Saúde, CONVOCA 
eleições para composição do Conselho Municipal de Saúde, para o Biênio 2022/2024, e regulamenta 
o processo de escolha, estabelecendo os seguintes critérios para o processo eleitoral: 
 
I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DAS ELEIÇÕES  
 
Art. 1º. Ficam estabelecidas as normas para escolha das pessoas e entidades representantes dos 
segmentos de Trabalhadores de Saúde, Prestadores de Serviços de Saúde e Usuários, titulares e 
suplentes, que vão compor o Conselho Municipal de Saúde no próximo Biênio 2022/2024. 
 
Parágrafo Único – As eleições realizar-se-ão entre 17/10/2022 (segunda-feira) a 27/10/2022 (quinta-
feira). 
 
Art. 2º. As inscrições para todos os segmentos de representação elegíveis ocorrerão entre 
09/09/2022 (sexta-feira) e 23/09/2022 (sexta-feira), através do site do Conselho Municipal de Saúde 
no endereço https://cmsrp.com.br/portal/eleicoescms/, conforme os requisitos e condições de cada 
vaga. 
§1º A lista com as inscrições e candidaturas aceitas e as indeferidas será publicada no Diário Oficial 
do Munícipio de 30/09/2022 (sexta-feira) e disponibilizada na sede do CMS. 
§2º A apresentação de recursos quanto ao indeferimento de inscrição será de 03/10/2022 (segunda-
feira) e 04/10/2022 (terça-feira), através do preenchimento do formulário de recursos, disponível no 
site do Conselho Municipal de Saúde no endereço https://cmsrp.com.br/portal/eleicoescms/. 
§3º O resultado dos recursos será divulgado no dia 07/10/2022 (sexta-feira) juntamente com o edital 
das inscrições deferidas através de publicação no Diário Oficial e afixação na sede do CMS.  
§4º Todas as publicações e resultados quanto às eleições serão também divulgadas conjuntamente 
em https://cmsrp.com.br/portal/eleicoescms/. 
§5º As inscrições devem ser realizadas pelo endereço eletrônico acima informado, devendo ser 
preenchido todos os campos do formulário de inscrição e anexado todos os documentos obrigatórios 
solicitados para cada segmento. 
 
Art. 3º. O Conselho Municipal de Saúde é composto por 24 (vinte e quatro) Conselheiros de Saúde 
titulares e 24 (vinte e quatro) suplentes sendo que serão eleitos nestas eleições 21 (vinte e um) 
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Conselheiros de Saúde titulares e 21 (vinte e um) Conselheiros de Saúde suplentes, integrantes dos 
segmentos de Prestadores de Serviço, Trabalhadores de Saúde e Usuários. 
§1º Os membros eleitos titulares e suplentes que integram a categoria dos Prestadores de Serviço, 
Trabalhadores de Saúde, e dos Usuários tomarão posse formal juntamente com os indicados pelo 
Gestor de Saúde nos termos do art. 24 deste Regulamento. 
§2º A eleição dos membros titulares e suplentes que integram a categoria dos Prestadores de 
Serviço, Trabalhadores de Saúde, e dos Usuários dar-se-á por votação secreta no respectivo 
segmento e categoria de representação mediante a deposição de cédulas com os nomes dos 
candidatos, devidamente rubricadas por algum integrante da Comissão Eleitoral, em urnas lacradas 
fixas e volantes, conferidas pela Comissão Eleitoral conforme cronograma e datas constantes deste 
Edital. 
 
Art. 4º. Os requerimentos de inscrição que não atendam os requisitos fixados por este Edital, pela Lei 
Municipal nº. 8.567/02 e suas alterações posteriores e pelo Regimento Interno do CMS serão 
indeferidos pela Comissão Eleitoral. 
 
II – REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE  
 
Art. 5º. As entidades (pessoas jurídicas) que desejarem concorrer às vagas destinadas aos 
Prestadores de Serviços de Saúde deverão preencher o formulário de inscrição para pessoas jurídica 
no site do Conselho Municipal de Saúde disponível no endereço 
https://cmsrp.com.br/portal/eleicoescms/, anexando no mesmo a cópia dos seguintes documentos: 
§1º Representantes de Hospitais Filantrópicos: 
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado;  
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ; 
IV – Certificado de Filantropia emitido pelo CNAS ou Ministério da Saúde; 
V – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS;  
§2º Representantes de Prestadores de Serviços de Saúde com ou sem fins lucrativos:  
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado; 
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS;  
§3º Representantes de Hospitais de Ensino:  
I – Portaria do Poder Executivo Federal que credencia o Hospital como de Ensino;  
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS. 
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Art. 6º. A escolha das entidades que terão representação no CMS, no segmento Prestadores de 
Serviços de Saúde, ocorrerá no dia 27 de outubro de 2022 (quinta-feira), na sede do CMS.  
§ 1º A eleição do representante de Hospitais Filantrópicos ocorrerá às 18h00.  
§2º A eleição do representante de Prestadores de Serviços de Saúde com ou sem fins lucrativos 
ocorrerá às 18h30.  
§3º A eleição do representante de Hospitais de Ensino ocorrerá às 19h00.  
 
Art. 7º. Cada inscrito, no respectivo segmento ao qual concorre à vaga, terá direito de votar em 01 
(um) único candidato. 
§1º Dentre os inscritos e candidatos, aquele mais votado será eleito membro titular e o segundo mais 
votado será eleito suplente.  
§2º Em caso de empate, será declarada eleita a entidade com existência há mais tempo no Município 
a partir do registro da mesma em cartório.  
 
III – REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE  
 
Art. 8º. Os representantes de Trabalhadores de Saúde são todos aqueles que trabalham nas unidades 
ou serviços públicos municipais de saúde, excetuando-se aqueles que ocupam cargos através de livre 
nomeação e exoneração. 
 
Art. 9º. Aqueles que desejarem concorrer às vagas destinadas aos Trabalhadores de Saúde deverão 
preencher o formulário de inscrição para pessoa física disponível no site do Conselho Municipal de 
Saúde no endereço https://cmsrp.com.br/portal/eleicoescms/, anexando no mesmo a cópia dos 
seguintes documentos: 
I – Documento oficial com foto que tenha os números do RG e CPF;  
II – Crachá de Identificação ou documento que comprove o exercício de trabalho em unidade ou em 
serviços de saúde municipais;  
III – Certidão de antecedentes criminais estadual, emitida nos últimos 30 dias da data de inscrição; 
IV – Comprovante de residência. 
  
Art. 10. A escolha das pessoas físicas que terão representação no CMS, no segmento Trabalhadores 
de Saúde, ocorrerá nos dias 17 de outubro de 2022 (segunda-feira), 18 de outubro de 2022 (terça-
feira), 19 de outubro de 2022 (quarta-feira) e 20 de outubro de 2022 (quinta-feira), por meio de 02 
(duas) urnas itinerantes, distribuídas entres as unidades e serviços de saúde conforme sua localização 
nas regiões e cronograma previamente estabelecido pela Comissão Especial de Eleição ao qual se 
dará ampla publicidade. 
§1º Cada serviço ou unidade de saúde terá uma relação nominal atualizada até a data de 
deferimento das inscrições em 30 de setembro de 2022 (sexta-feira), enviada pelo RH da Secretaria 
de Saúde, de todos os trabalhadores da saúde lotados por unidade ou serviço, devendo cada votante 
se identificar e assinar a lista de participação para conferência ao final com a quantidade de votos. 
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Art. 6º. A escolha das entidades que terão representação no CMS, no segmento Prestadores de 
Serviços de Saúde, ocorrerá no dia 27 de outubro de 2022 (quinta-feira), na sede do CMS.  
§ 1º A eleição do representante de Hospitais Filantrópicos ocorrerá às 18h00.  
§2º A eleição do representante de Prestadores de Serviços de Saúde com ou sem fins lucrativos 
ocorrerá às 18h30.  
§3º A eleição do representante de Hospitais de Ensino ocorrerá às 19h00.  
 
Art. 7º. Cada inscrito, no respectivo segmento ao qual concorre à vaga, terá direito de votar em 01 
(um) único candidato. 
§1º Dentre os inscritos e candidatos, aquele mais votado será eleito membro titular e o segundo mais 
votado será eleito suplente.  
§2º Em caso de empate, será declarada eleita a entidade com existência há mais tempo no Município 
a partir do registro da mesma em cartório.  
 
III – REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE  
 
Art. 8º. Os representantes de Trabalhadores de Saúde são todos aqueles que trabalham nas unidades 
ou serviços públicos municipais de saúde, excetuando-se aqueles que ocupam cargos através de livre 
nomeação e exoneração. 
 
Art. 9º. Aqueles que desejarem concorrer às vagas destinadas aos Trabalhadores de Saúde deverão 
preencher o formulário de inscrição para pessoa física disponível no site do Conselho Municipal de 
Saúde no endereço https://cmsrp.com.br/portal/eleicoescms/, anexando no mesmo a cópia dos 
seguintes documentos: 
I – Documento oficial com foto que tenha os números do RG e CPF;  
II – Crachá de Identificação ou documento que comprove o exercício de trabalho em unidade ou em 
serviços de saúde municipais;  
III – Certidão de antecedentes criminais estadual, emitida nos últimos 30 dias da data de inscrição; 
IV – Comprovante de residência. 
  
Art. 10. A escolha das pessoas físicas que terão representação no CMS, no segmento Trabalhadores 
de Saúde, ocorrerá nos dias 17 de outubro de 2022 (segunda-feira), 18 de outubro de 2022 (terça-
feira), 19 de outubro de 2022 (quarta-feira) e 20 de outubro de 2022 (quinta-feira), por meio de 02 
(duas) urnas itinerantes, distribuídas entres as unidades e serviços de saúde conforme sua localização 
nas regiões e cronograma previamente estabelecido pela Comissão Especial de Eleição ao qual se 
dará ampla publicidade. 
§1º Cada serviço ou unidade de saúde terá uma relação nominal atualizada até a data de 
deferimento das inscrições em 30 de setembro de 2022 (sexta-feira), enviada pelo RH da Secretaria 
de Saúde, de todos os trabalhadores da saúde lotados por unidade ou serviço, devendo cada votante 
se identificar e assinar a lista de participação para conferência ao final com a quantidade de votos. 
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§2º Cada trabalhador de saúde votante poderá escolher até 03 (três) diferentes candidatos, na 
mesma cédula. 
§3º Considerar-se-á nulo o voto ou cédula que contenha mais de 03 (três) candidatos escolhidos ou 
assinalados. 
§4º Nenhum candidato poderá receber mais de um voto na mesma cédula. 
§5º Os Trabalhadores que não conseguirem realizar a votação na respectiva unidade ou serviço de 
saúde poderá fazê-lo no Conselho Municipal de Saúde nos dias 17 de outubro de 2022 (segunda-
feira), 18 de outubro de 2022 (terça-feira), 19 de outubro de 2022 (quarta-feira) e 20 de outubro de 
2022 (quinta-feira), entre 11h00 e 13h00. 
§6º O voto no segmento Trabalhador será personalíssimo e exclusivo, não sendo permitida a votação 
por Procuração. 
 
Art. 11. A apuração ocorrerá no dia 20 de outubro de 2022 (quinta-feira), às 18h30, na sede do CMS. 
§1º Quando da apuração, os 06 (seis) candidatos mais votados, no segmento de Trabalhadores, serão 
considerados como Conselheiros Municipais, sendo os 03 (três) primeiros declarados titulares, e os 
03 (três) subsequentes serão suplentes. 
§2º Em caso de empate, será declarado eleito o trabalhador ou a trabalhadora com maior tempo de 
serviço junto à rede pública municipal de saúde.  
§3º Todos os candidatos que concorrerem neste segmento e receberem votos integrarão uma lista, 
conforme a quantidade de votos recebida, para fins de substituição ou vacância. 
 
IV – REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE QUALQUER CATEGORIA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE  
 
Art. 12. As entidades de qualquer categoria de profissionais de saúde que desejarem concorrer às 
vagas destinadas aos Trabalhadores de Saúde deverão preencher o formulário de inscrição para 
pessoas jurídicas disponível no site do Conselho Municipal de Saúde no endereço 
https://cmsrp.com.br/portal/eleicoescms/, anexando no mesmo a cópia dos seguintes documentos: 
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado;  
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS; 
V – Deverá comprovar sede ou escritório na cidade de São José do Rio Preto. 
Parágrafo Único – Poderão concorrer às vagas nesta categoria quaisquer entidades, com sede no 
Município, cujos membros sejam profissionais de saúde de formação superior ou técnica e científica, 
podendo ser sindicato, associação de classe ou conselho profissional. 
  
Art. 13. A escolha das entidades que terão representação no CMS, no segmento Trabalhadores de 
Saúde, ocorrerá no dia 25 de outubro de 2022 (terça-feira), na sede do CMS, às 18h00.  
§1º Cada entidade de categoria de profissionais de saúde inscrita terá direito de votar em 03 (três) 
diferentes entidades na mesma cédula. 
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§2º Considerar-se-á nulo o voto ou cédula que contenha mais de 03 (três) entidades escolhidas ou 
assinaladas. 
§3º Nenhuma entidade poderá receber mais de um voto na mesma cédula. 
§4º As 03 (três) entidades mais votadas serão eleitas titulares, e as 03 (três) entidades mais votadas 
subsequentes serão eleitas suplentes.  
§5º Em caso de empate, será declarada eleita a entidade com existência há mais tempo no Município 
a partir do registro da mesma em cartório. 
§6º Todas as entidades que concorrerem neste segmento e receberem votos integrarão uma lista, 
conforme a quantidade de votos recebida, para fins de substituição ou vacância. 
 
V – REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DAS REGIÕES  
 
Art. 14. Cada região do Município de São José do Rio Preto (Decreto nº. 18.073/18) elegerá 01 (um) 
Conselheiro Local de Saúde, que pode ser titular ou suplente, de alguma unidade de saúde de seu 
território para ocupar 01 (uma) vaga junto ao Conselho Municipal de Saúde, na categoria 
representante dos Usuários de Saúde. 
Parágrafo I – Serão eleitos como Conselheiros Municipais de Saúde os 10 (dez) Conselheiros Locais 
mais votados, sendo que a classificação será contabilizada proporcionalmente à quantidade total de 
votos que cada conselheiro eleito poderá obter em relação ao número total de votos permitidos para 
sua região de saúde; Região CEU 16 (dezesseis) votos; Região Cidade da Criança 16 (dezesseis) votos; 
Região Pinheirinho 12 (doze) votos; Região Central 20 (vinte) votos; Região Represa 4 (quatro) votos; 
Região Bosque 8 (oito) votos; Região de Talhado 8 (votos); Região Schimitt 4 (quatro) votos; Região 
Vila Toninho 8 (oito) votos; Região Hb 12 (doze) votos.  
Paragrafo II – Serão eleitos como Conselheiros Municipais de Saúde 01 (um) de cada região, onde 05 
(cinco) serão eleitos titulares e os 05 (cinco) demais suplentes. 
 
Art. 15. Os 05 (cinco) Conselheiros Locais mais votados serão declarados titulares e os 05 (cinco) 
Conselheiros Locais subsequentes serão os suplentes: 
§1º Em caso de empate entre Conselheiros Locais de diferentes regiões, o critério de classificação e 
desempate, será o de maior quantitativo populacional por região, tendo como fonte: Distribuição da 
população total do município de São José do Rio Preto (ano 2021) - Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística/Datasus - GIVS/DEVISA. 
§2º Em caso de empate entre Conselheiros Locais da mesma região, será a idade completa em anos 
até a data de apuração o critério de classificação e desempate. 
 
Art. 16. Os Conselheiros Locais de Saúde que desejarem concorrer à vaga da respectiva região 
deverão preencher o formulário de inscrição para pessoa física disponível no site do Conselho 
Municipal de Saúde no endereço https://cmsrp.com.br/portal/eleicoescms/, anexando no mesmo a 
cópia dos seguintes documentos: 
I – Documento oficial com foto que tenha os números do RG e CPF;  
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II – Crachá de Identificação ou documento que comprove o exercício da função de Conselheiro Local 
de Saúde em alguma unidade de saúde da respectiva região;  
III – Certidão de antecedentes criminais estadual, emitida nos últimos 30 dias da data de inscrição; 
IV – Comprovante de residência. 
 
Art. 17. A escolha dos Conselheiros Locais de Saúde que terão representação no CMS, no segmento 
Usuários de Saúde, ocorrerá no dia 26 de outubro de 2022 (quarta-feira), no Conselho Municipal de 
Saúde, das 08h00 às 17h00. 
§1º Cada Conselheiro Local de Saúde terá direito de escolher 01 (um) único candidato, da mesma 
região ao qual pertence.  
§2º A apuração ocorrerá no dia 26 de outubro de 2022 (quarta-feira), às 17h30, na sede do CMS. 
§3º O voto para os Conselheiros Locais de Saúde representantes dos Usuários será personalíssimo e 
exclusivo não sendo permitida a votação por Procuração. 
 
VI – ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS 
  
Art. 18. As entidades e associações que desejarem concorrer às vagas destinadas aos Usuários de 
Saúde deverão preencher o formulário de inscrição para pessoa jurídica no site do Conselho 
Municipal de Saúde disponível no endereço https://cmsrp.com.br/portal/eleicoescms/, anexando no 
mesmo a cópia dos seguintes documentos: 
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado;  
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS; 
V – Deverá comprovar sede ou escritório na cidade de São José do Rio Preto. 
 
Art. 19. A escolha das entidades e associações que terão representação no CMS no Segmento de 
Usuários de Serviços de Saúde ocorrerá no dia 24 de outubro de 2022 (segunda-feira), na sede do 
CMS.  
§ 1º A eleição e escolha dos representantes de Associação que assista Crianças ou Adolescentes 
ocorrerá no dia 24 de outubro de 2022 (segunda-feira), às 17h30.  
§2º A eleição e escolha dos representantes de Pessoas com Deficiência ocorrerá no dia 24 de outubro 
de 2022 (segunda-feira), às 18h00.  
§3º A eleição e escolha dos representantes de Idosos ocorrerá no dia 24 de outubro de 2022 
(segunda-feira), às 18h30.  
§4º A eleição e escolha dos representantes de Movimento de Mulheres ocorrerá no dia 24 de 
outubro de 2022 (segunda-feira), às 19h00. 
§5º A eleição e escolha dos representantes de Patologias ocorrerá no dia 24 de outubro de 2022 
(segunda-feira), às 19h30.  



B4| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, sexta-feira, 19 de agosto de 2022PUBLICIDADE LEGAL
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II – Crachá de Identificação ou documento que comprove o exercício da função de Conselheiro Local 
de Saúde em alguma unidade de saúde da respectiva região;  
III – Certidão de antecedentes criminais estadual, emitida nos últimos 30 dias da data de inscrição; 
IV – Comprovante de residência. 
 
Art. 17. A escolha dos Conselheiros Locais de Saúde que terão representação no CMS, no segmento 
Usuários de Saúde, ocorrerá no dia 26 de outubro de 2022 (quarta-feira), no Conselho Municipal de 
Saúde, das 08h00 às 17h00. 
§1º Cada Conselheiro Local de Saúde terá direito de escolher 01 (um) único candidato, da mesma 
região ao qual pertence.  
§2º A apuração ocorrerá no dia 26 de outubro de 2022 (quarta-feira), às 17h30, na sede do CMS. 
§3º O voto para os Conselheiros Locais de Saúde representantes dos Usuários será personalíssimo e 
exclusivo não sendo permitida a votação por Procuração. 
 
VI – ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS 
  
Art. 18. As entidades e associações que desejarem concorrer às vagas destinadas aos Usuários de 
Saúde deverão preencher o formulário de inscrição para pessoa jurídica no site do Conselho 
Municipal de Saúde disponível no endereço https://cmsrp.com.br/portal/eleicoescms/, anexando no 
mesmo a cópia dos seguintes documentos: 
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado;  
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS; 
V – Deverá comprovar sede ou escritório na cidade de São José do Rio Preto. 
 
Art. 19. A escolha das entidades e associações que terão representação no CMS no Segmento de 
Usuários de Serviços de Saúde ocorrerá no dia 24 de outubro de 2022 (segunda-feira), na sede do 
CMS.  
§ 1º A eleição e escolha dos representantes de Associação que assista Crianças ou Adolescentes 
ocorrerá no dia 24 de outubro de 2022 (segunda-feira), às 17h30.  
§2º A eleição e escolha dos representantes de Pessoas com Deficiência ocorrerá no dia 24 de outubro 
de 2022 (segunda-feira), às 18h00.  
§3º A eleição e escolha dos representantes de Idosos ocorrerá no dia 24 de outubro de 2022 
(segunda-feira), às 18h30.  
§4º A eleição e escolha dos representantes de Movimento de Mulheres ocorrerá no dia 24 de 
outubro de 2022 (segunda-feira), às 19h00. 
§5º A eleição e escolha dos representantes de Patologias ocorrerá no dia 24 de outubro de 2022 
(segunda-feira), às 19h30.  
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§6º A eleição e escolha dos representantes de Entidades Congregadas de Trabalhadores em Geral 
ocorrerá no dia 24 de outubro de 2022 (segunda-feira), às 20h00.  
§7º A eleição e escolha dos representantes de Associações de Moradores de Bairro e Associações 
Comunitárias ocorrerá no dia 24 de outubro de 2022 (segunda-feira), às 20h30.  
 
Art. 20. Cada entidade ou associação inscrita, no respectivo segmento ao qual concorre à vaga, terá 
direito de votar em 01 (um) único candidato. 
§1º Dentre as entidades e associações concorrentes, aquela mais votada será eleita titular e o 
segundo mais votado será eleito suplente.  
§2º Em caso de empate, será declarada eleita a entidade com existência há mais tempo no Município 
a partir do registro da mesma em cartório. 
§3º Todas as entidades que concorrerem no respectivo segmento de representação e receberem 
votos integrarão uma lista, conforme a quantidade de votos recebida, para fins de substituição ou 
vacância.  
 
VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Art. 21. Todas as inscrições, recursos e resultados serão analisados pela Comissão Eleitoral que 
publicará as decisões no Diário Oficial do Município, bem como as disponibilizará no site do CMS: 
https://cmsrp.com.br/portal/eleicoescms/. 
§1º As entidades ou pessoas que tiverem suas inscrições indeferidas terão os motivos e fundamentos 
divulgados para fins de eventuais recursos.  
§2º O recurso será submetido à apreciação da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde 
juntamente com Parecer da Assessoria Jurídica, decidindo sobre a manutenção ou não do 
indeferimento.  
§3º Nos casos em que houver empate de votos nas decisões que serão tomadas pela Comissão 
Eleitoral, o voto de desempate é aquele proferido pela Coordenação da referida Comissão. 
 
Art. 22. As entidades e associações eleitas titulares e suplentes – nos termos dos artigos 6º, 12 e 18 
deste Regulamento – deverão encaminhar, até 16 de novembro de 2022 (sexta-feira), a indicação da 
pessoa física que representará a pessoa jurídica eleita no Plenário do CMS, com cópias dos seguintes 
documentos: 
I – Documento oficial com foto que tenha data de nascimento e os números do RG e CPF;  
II – Dados pessoais com nome social, telefone fixo, celular e e-mail;  
III – Certidão de antecedentes criminais estadual, emitido nos últimos 30 dias da data de inscrição; 
IV – Comprovante de residência; 
V – Procuração pública ou privada com firma reconhecida em que a entidade ou associação nomeia a 
pessoa como sua representante no CMS e designa o vínculo desta com a entidade ou associação. 
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Art. 23. Os representantes do Gestor Municipal de Saúde, titulares e suplentes, deverão ser indicados 
até 16 de novembro de 2022 (sexta-feira), mediante Ofício da Secretaria Municipal de Saúde ao 
Conselho Municipal. 
 
Art. 24. Não poderão se candidatar ou ocupar vaga no Conselho no segmento de Usuários os 
Trabalhadores de Saúde e Entidades de Qualquer Categoria de Profissionais de Saúde, bem como 
pessoas ou profissionais com cargo de direção ou confiança na saúde. 
Parágrafo Único – Aqueles que são Trabalhadores de Saúde não poderão ocupar vagas no segmento 
Usuários. 
 
Art. 25. Nos casos de omissão, descumprimento do presente ou impugnação de algum ato do 
processo de escolha, caberá reclamação à Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde, que se 
processará nos moldes do artigo 21 deste Regulamento.   
 
Art. 26. Antes do início de cada votação as urnas serão conferidas pela Comissão Eleitoral quanto à 
sua integridade e confiabilidade. 
 
Art. 27. Na apuração dos votos, em cada segmento e representação, será lavrada Ata pela Assessoria 
Jurídica do CMS com descrição da quantidade de votos e eventuais ocorrências durante a votação ou 
o procedimento de contagem dos votos. 
Parágrafo Único – As Atas serão assinadas pela Comissão Eleitoral, integrantes da Mesa Diretora e 
demais presentes no momento da apuração. 
 
Art. 28. O resultado final das eleições com indicação dos Conselheiros titulares e suplentes eleitos 
será publicado no Diário Oficial do Município e em https://cmsrp.com.br/portal/eleicoescms/. 
 
Art. 29. O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação.  
 

São José do Rio Preto, 19 de Agosto de 2022. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto 
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Art. 23. Os representantes do Gestor Municipal de Saúde, titulares e suplentes, deverão ser indicados 
até 16 de novembro de 2022 (sexta-feira), mediante Ofício da Secretaria Municipal de Saúde ao 
Conselho Municipal. 
 
Art. 24. Não poderão se candidatar ou ocupar vaga no Conselho no segmento de Usuários os 
Trabalhadores de Saúde e Entidades de Qualquer Categoria de Profissionais de Saúde, bem como 
pessoas ou profissionais com cargo de direção ou confiança na saúde. 
Parágrafo Único – Aqueles que são Trabalhadores de Saúde não poderão ocupar vagas no segmento 
Usuários. 
 
Art. 25. Nos casos de omissão, descumprimento do presente ou impugnação de algum ato do 
processo de escolha, caberá reclamação à Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde, que se 
processará nos moldes do artigo 21 deste Regulamento.   
 
Art. 26. Antes do início de cada votação as urnas serão conferidas pela Comissão Eleitoral quanto à 
sua integridade e confiabilidade. 
 
Art. 27. Na apuração dos votos, em cada segmento e representação, será lavrada Ata pela Assessoria 
Jurídica do CMS com descrição da quantidade de votos e eventuais ocorrências durante a votação ou 
o procedimento de contagem dos votos. 
Parágrafo Único – As Atas serão assinadas pela Comissão Eleitoral, integrantes da Mesa Diretora e 
demais presentes no momento da apuração. 
 
Art. 28. O resultado final das eleições com indicação dos Conselheiros titulares e suplentes eleitos 
será publicado no Diário Oficial do Município e em https://cmsrp.com.br/portal/eleicoescms/. 
 
Art. 29. O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação.  
 

São José do Rio Preto, 19 de Agosto de 2022. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto 
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Art. 23. Os representantes do Gestor Municipal de Saúde, titulares e suplentes, deverão ser indicados 
até 16 de novembro de 2022 (sexta-feira), mediante Ofício da Secretaria Municipal de Saúde ao 
Conselho Municipal. 
 
Art. 24. Não poderão se candidatar ou ocupar vaga no Conselho no segmento de Usuários os 
Trabalhadores de Saúde e Entidades de Qualquer Categoria de Profissionais de Saúde, bem como 
pessoas ou profissionais com cargo de direção ou confiança na saúde. 
Parágrafo Único – Aqueles que são Trabalhadores de Saúde não poderão ocupar vagas no segmento 
Usuários. 
 
Art. 25. Nos casos de omissão, descumprimento do presente ou impugnação de algum ato do 
processo de escolha, caberá reclamação à Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde, que se 
processará nos moldes do artigo 21 deste Regulamento.   
 
Art. 26. Antes do início de cada votação as urnas serão conferidas pela Comissão Eleitoral quanto à 
sua integridade e confiabilidade. 
 
Art. 27. Na apuração dos votos, em cada segmento e representação, será lavrada Ata pela Assessoria 
Jurídica do CMS com descrição da quantidade de votos e eventuais ocorrências durante a votação ou 
o procedimento de contagem dos votos. 
Parágrafo Único – As Atas serão assinadas pela Comissão Eleitoral, integrantes da Mesa Diretora e 
demais presentes no momento da apuração. 
 
Art. 28. O resultado final das eleições com indicação dos Conselheiros titulares e suplentes eleitos 
será publicado no Diário Oficial do Município e em https://cmsrp.com.br/portal/eleicoescms/. 
 
Art. 29. O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação.  
 

São José do Rio Preto, 19 de Agosto de 2022. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto 
 
 

 

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000107969 00817/18 A R DE ARAUJO TRANSPORTES Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2021000320219 02417/19 AGROMASS BRASIL IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2021000320226 02417/19 AGROMASS BRASIL IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000147151 00230/02 ALESSANDRA ROBERTA GIL Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000044155 02709/20 ALVES & TOBAL SAUDE E BEM 
ESTAR LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000113957 02709/20 ALVES & TOBAL SAUDE E BEM 
ESTAR LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000225905 02709/20 ALVES & TOBAL SAUDE E BEM 
ESTAR LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000067451 00762/12 ASSOCIAÇÃO AFAM DE ASSISTÊN-
CIA FARMACÊUTICA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000208997 00762/12 ASSOCIAÇÃO AFAM DE ASSISTÊN-
CIA FARMACÊUTICA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2022000108604 02495/18 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000108605 02495/18 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000108734 02496/18 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000108740 02496/18 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000147152 01577/18 AUED & AUED RESTAURANTE E 
LANCHONETE LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000042040 00222/98 AURO HIROYUKI YANO Cancelamento de Licença de Funcio-
namento / Desativação do CEVS

2022000042041 00222/98 AURO HIROYUKI YANO Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000146828 01023/19 AUTO POSTO ZAFANI RIO PRETO 
LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000144536 01755/19 BENSAUDE PLANO DE ASSISTEN-
CIA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000144549 01755/19 BENSAUDE PLANO DE ASSISTEN-
CIA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000144556 01755/19 BENSAUDE PLANO DE ASSISTEN-
CIA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica

2022000011726 01709/15 BIODIAGNOSTICA PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA ME

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000017977 01238/05 BIOPRAG PCO CONTROLE DE PRA-
GAS LTDA ME

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000080932 00238/22 BOTICA VERDE PRODUTOS NATU-
RAIS EIRELI ME

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000186169 00238/22 BOTICA VERDE PRODUTOS NATU-
RAIS EIRELI ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000015276 01821/16 BRASPRESS TRANSPORTES UR-
GENTES LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000111446 00369/18 BUFFULIN REUMATOLOGIA HOSPI-
TAL DIA LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000225564 00369/18 BUFFULIN REUMATOLOGIA HOSPI-
TAL DIA LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000140344 00891/14 C M DE OLIVEIRA FERREIRA CLINI-
CA MEDICA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000140346 00891/14 C M DE OLIVEIRA FERREIRA CLINI-
CA MEDICA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000140151 00397/22 CACAU BLACK LTDA Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000010139 00395/14 CAMF CENTRO DE AVALIAÇÃO 
MATERNO FETAL LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000146851 00823/21 CAMPOS SEMIONOVAS EMPORIO 
MINEIRO LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000163122 00653/20 CASA DE SAUDE SANTA HELENA 
LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000138666 00392/22 CASARAO PADARIA ARTESANAL 
LTDA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2020000235186 00268/99 CENTRO MEDICO RIO PRETO S/A Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000044520 00268/99 CENTRO MEDICO RIO PRETO S/A Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2021000044531 00268/99 CENTRO MEDICO RIO PRETO S/A Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000008147 01891/16 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA 
CORREA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000108818 00904/21 CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTI-
VA SANTA HELENA LTDA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2021000115366 01075/12 CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTI-
VA SANTA HELENA LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000206808 00904/21 CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTI-
VA SANTA HELENA LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000024928 00904/21 CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTI-
VA SANTA HELENA LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica

2022000033739 00904/21 CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTI-
VA SANTA HELENA LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000113306 00319/22 CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTI-
VA SANTA HELENA LTDA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000171620 00319/22 CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTI-
VA SANTA HELENA LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica

2022000171631 00319/22 CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTI-
VA SANTA HELENA LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000022951 00073/22 CLINICA DRA NATHALIA RIBEIRO 
OFTALMOLOGIA LTDA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000146910 00393/07 CLINICA MATERNO INFANTIL MIGLI-
OLI LTDA ME

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000338073 01188/17 CLINICA MÉDICA MESQUITA E AN-
TONIASSI LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000238410 01816/14 CLINICSERV RIO PRETO LTDA ME Cancelamento de Licença de Funcio-
namento / Desativação do CEVS

2021000358043 00727/02 COOPERATIVA DE USUARIOS DE 
ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SJRPRE-
TO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000358050 02520/18 COOPERATIVA DE USUARIOS DE 
ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SJRPRE-
TO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000358052 01930/17 COOPERATIVA DE USUARIOS DE 
ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SJRPRE-
TO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000358057 01931/17 COOPERATIVA DE USUARIOS DE 
ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SJRPRE-
TO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000014805 02331/17 DANGLARS TEODORO GARCIA ME Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000141765 02147/16 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000141776 02147/16 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000143159 00806/22 DOMINGOS APARECIDO GONZAGA 
ME

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000143166 00807/22 DOMINGOS APARECIDO GONZAGA 
ME

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000143175 00808/22 DOMINGOS APARECIDO GONZAGA 
ME

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000091368 00271/22 DROGARIA SAO BENTO RIO PRETO 
LTDA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000033785 01632/13 E M MURAYAMA ESTETICA Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000068183 00240/12 EMPREENDIMENTOS PAGUE 
MENOS S/A

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica

2022000106001 00240/12 EMPREENDIMENTOS PAGUE 
MENOS S/A

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica
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2022000147149 00858/21 F A CENTRO DE DESENVOLVIMEN-
TO DA APRENDIZAGEM LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000145154 01920/10 F H SOFIA ME Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000355828 00893/18 FABIANA PAULA VERISSIMO Cancelamento de Licença de Funcio-
namento / Desativação do CEVS

2022000160777 00184/02 FABIANA PAULA VERISSIMO Cancelamento de Licença de Funcio-
namento / Desativação do CEVS

2021000350184 01110/00 FABIANO CIRIBELLI FERNANDES 
DA SILVA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000022957 01415/12 FAVARON OFTALMOLOGIA S/S LTDA Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000013326 00299/05 FEMME GINECOLOGIA E OBSTETRÍ-
CIA LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000117976 00343/20 FORNAZARI HAMBURGUERIA LTDA Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000236476 00343/20 FORNAZARI HAMBURGUERIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000148174 01314/16 FRANCISCO G PARRA CLINICA 
MEDICA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000143890 01537/18 FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA S J RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000165781 00562/06 FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA S J RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000170094 00332/15 FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA S J RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000208655 02382/18 FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA S J RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000208664 01014/19 FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA S J RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000235493 00084/22 GABRIEL & ANDRADE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

Cancelamento de Licença de Funcio-
namento / Desativação do CEVS

2022000113531 01302/18 GENTIL GARCIA JUNIOR Cancelamento de Licença de Funcio-
namento / Desativação do CEVS

2021000358039 01242/15 GEOVANIA LUZIA CARDOSO CAR-
MONA ME

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000081457 00297/18 GUILHERME PRATA Cancelamento de Licença de Funcio-
namento / Desativação do CEVS

2022000081466 02151/18 GUILHERME PRATA Cancelamento de Licença de Funcio-
namento / Desativação do CEVS

2022000124827 00340/22 H B SAUDE PRESTACAO DE SERVI-
COS MEDICOS LTDA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2021000316091 02539/21 HICARO MUNHOZ Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000152737 00063/11 HOSPITAL DO CORACAO RIO PRE-
TO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000152746 00063/11 HOSPITAL DO CORACAO RIO PRE-
TO LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000327487 02579/21 IMJ ESTETICA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000122625 02579/21 IMJ ESTETICA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica

2022000122626 02579/21 IMJ ESTETICA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000238570 00196/20 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE 
SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA 
ENCERRADA

Cancelamento de Licença de Funcio-
namento / Desativação do CEVS

2022000158226 01982/14 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000158235 01982/14 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000020676 01248/19 ISRAEL DE OLIVEIRA Cancelamento de Licença de Funcio-
namento / Desativação do CEVS

2022000098856 00212/16 JAIRO AIRES DE SOUZA COMERCIO 
DE ALIMENTOS

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000225950 00212/16 JAIRO AIRES DE SOUZA COMERCIO 
DE ALIMENTOS

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000111034 00785/19 JANE ERLI DE MORAES FERREIRA 
LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000225262 00785/19 JANE ERLI DE MORAES FERREIRA 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000147141 01664/06 JORGE LUIZ DIAS Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000054256 00369/07 JOSEFA MARIA DIAS DA SILVA FER-
NANDES

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000220359 00369/07 JOSEFA MARIA DIAS DA SILVA FER-
NANDES

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000142608 00805/22 JULIETA ALIMENTOS LTDA Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000147143 00812/03 KAISER SERVIÇOS MEDICOS LTDA Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000127686 02060/15 KALUNGA S/A Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000127695 02060/15 KALUNGA S/A Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000127700 02060/15 KALUNGA S/A Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000127713 00858/14 KALUNGA S/A Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000127716 00858/14 KALUNGA S/A Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000127718 00858/14 KALUNGA S/A Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000090322 00214/22 KERTULEM LARISSA APARECIDA 
SILVERIO DOS SANTOS

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000006447 01262/13 LABORMAIS PROTESE DENTARIA 
LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000011141 01175/99 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000144548 01638/14 LUCAR MINIMERCADO E ROTISSE-
RIA LTDA ME

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000338105 02514/18 LUCHESI FISIOTERAPIA RIO PRETO 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica

2022000057412 02293/17 LUCIANA CINTRA MARIANO Cancelamento de Licença de Funcio-
namento / Desativação do CEVS

2022000057418 00146/20 LUCIANA CINTRA MARIANO Cancelamento de Licença de Funcio-
namento / Desativação do CEVS

2022000007175 01684/13 LUZ CONSULTÓRIOS ASSOCIADOS 
S/S

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000126549 01600/19 M BETIM COMERCIO DE DOCES 
LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000221060 01600/19 M BETIM COMERCIO DE DOCES 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000030833 00409/08 MAB FURLAN Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000062745 00166/11 MARCELO LUCIO DE LIMA Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000108771 00268/11 MARCOS ANTONIO FAVARIN LTDA Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000020793 00069/22 MARIA CAROLINA ALVES FERREIRA 
PAIOLA SERVIÇOS MÉDICOS S/S 
LTDA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000108769 02211/20 MARQUES E FAVARIN COMERCIO 
VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA 
E SERVICOS LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000119902 00357/22 MR BRAUN COMERCIO DE DOCES 
LTDA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000023468 00551/11 NOKALT DEDETIZADORA E DESEN-
TUPIDORA RIO PRETO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000025694 00551/11 NOKALT DEDETIZADORA E DESEN-
TUPIDORA RIO PRETO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000025706 00551/11 NOKALT DEDETIZADORA E DESEN-
TUPIDORA RIO PRETO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000172638 00551/11 NOKALT DEDETIZADORA E DESEN-
TUPIDORA RIO PRETO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica

2022000144326 00044/21 OFICIAL SERV FESTAS EIRELI ME Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000146489 02589/19 P R CORREA & CORREA LTDA ME Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000012735 00674/98 PAULO ROBERTO BRAOJOS Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000103316 01184/04 PENIEL SUPERMERCADO EIRELI Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000221536 01184/04 PENIEL SUPERMERCADO EIRELI Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000221540 01184/04 PENIEL SUPERMERCADO EIRELI Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000140537 01474/07 PETTA & DEGRANDE LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000202921 00500/19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000202951 00933/09 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica

2022000202957 00933/09 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000217656 01304/13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica

2022000217661 01304/13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000217735 00302/07 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000217764 01346/13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica

2022000217768 01346/13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000217769 01346/13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000217812 01924/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000218776 00560/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica

2022000218781 00560/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000221229 00423/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000221239 01584/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000231919 00194/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica

2022000231926 00194/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000231934 00194/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2020000290299 02646/20 PRISCILA C DA SILVA CLINICA DE 
ANESTESIA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000141648 00804/22 PRISCILA CRISTINA MATIAS Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000147142 02581/17 RAFAEL ANTONIO BARBOSA DEL-
SIN

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000088665 00259/16 RENATA ANGELICA OHY PIVA Cancelamento de Licença de Funcio-
namento / Desativação do CEVS

2022000088675 00259/16 RENATA ANGELICA OHY PIVA Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000145496 01268/19 RIBERFOODS IMPORTADORA E 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000057426 00669/03 RODRIGO DA ROCHA MORIKAWA Cancelamento de Licença de Funcio-
namento / Desativação do CEVS

2022000057432 00150/20 RODRIGO DA ROCHA MORIKAWA Cancelamento de Licença de Funcio-
namento / Desativação do CEVS

2022000017637 00895/16 ROSIMAR HELI DA SILVA Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000108857 00423/22 ROSIMAR HELI DA SILVA Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000144529 01185/05 RUSSO CASA DE CARNES LTDA 
EPP

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000126340 02072/18 SAO LOURENCO SERVICOS MEDI-
COS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000146915 01042/10 SEBASTIAO ANTONIO MIGLIOLI Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051394 01081/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051424 01084/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051433 01087/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051455 01086/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051466 00367/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051479 00368/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051494 01088/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051514 00372/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051523 00373/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051539 00375/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051564 02371/18 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051589 01091/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051597 01141/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento
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Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 47/2022 ADITIVO Nº 18/2022 CONTRATO N° 12/2019

Contratada: RAMADA & PIMENTEL - COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA – EPP. Objeto: 
Reajuste do valor do contrato 12/2019, conforme sua cláusula 4.4, o contrato tem como objeto a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar 
condicionado da Câmara Municipal de São José do Rio Preto – SP, nos termos previstos na cláusula sexta do referido 
contrato.  Vigência: 09 de agosto de 2022 à 08 de agosto de 2023. Data da assinatura: 17 de agosto de 2022. Valor 
global: R$75.097,08 (setenta e cinco mil, noventa e sete reais e oito centavos). Recursos orçamentários: 3390.39 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Base Legal: art. 65, II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/93. São 
José do Rio Preto, 18 de agosto de 2022.

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 67/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 100/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de varrição manual de logradouros públicos e áreas 
públicas.
Data da realização da Sessão Pública: 13/09/2022
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, 17 de agosto de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO AM 53/2022
INEXIGIBILIDADE 10/2022
PROCESSO ADM 94/2022
Na veiculação da publicação do Diário Oficial do Município no dia 17 de agosto de 2022, às fls. 02, onde se lê 
“CONTRATADA: IVANILDO MEDEIROS NUNES, CPF nº 079.395.337-54”, leia-se “CONTRATADA: CRIATIVE 
MUSIC LTDA, CNPJ nº 08.648.622/0001-32.
Monte Aprazível, 11 de agosto de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial
Marcio Eduardo Rodrigues – Equipe de Apoio
Moacir Cavalero Junior – Equipe de Apoio
(Portaria 966/2020)

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO 
QUE AS 13:00 HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA 
A RUA ANTONIO BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA REALIZADO O PROCESSO LICITATO-
RIO 36/2022 NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 22/2022, DO TIPO MENOR PREÇO, PARA AQUISIÇÃO 
DE AMBULÂNDIA DE SUPORTE BASICO TIPO B A SER USADO PELO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
MIRASSOLANDIA, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO 
ELETRONICO, www.mirassolandia.sp.gov.br - 

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - 
PREFEITA MUNICIPAL.

 MIRASSOLANDIA 17 DE AGOSTO DE 2022.

2022000051607 01093/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051620 00115/16 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051625 01095/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051629 01096/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051648 01097/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051679 01099/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000051997 01100/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052025 01104/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052033 01684/19 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052123 01139/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052151 00390/14 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052156 00391/14 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052161 01136/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052168 01142/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052181 01138/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052234 00803/15 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052236 01144/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052246 00409/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052252 01145/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052493 01348/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052508 00655/14 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052514 00009/16 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052810 00361/16 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052837 01740/14 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052912 01176/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052917 01169/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000052927 01611/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000053036 01739/14 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000053228 02372/18 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000053249 01173/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000053255 01175/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000053260 00433/14 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000053606 00829/19 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000053888 01115/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000053890 01123/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000053907 00831/19 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000053918 01124/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000053931 01126/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000053940 01125/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000053948 01117/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000053994 01120/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000054043 00761/15 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000054075 01122/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000054446 01107/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2022000054464 01127/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2022000054476 01130/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2022000054570 01172/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2021000093503 00041/18 SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS 
DR TAJARA LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000091311 00426/09 SILVANA DOCES INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000351662 01309/05 SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO 
E DO MOBILIARIO DE SAO JOSE DO 
RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000146925 00302/00 SUELY C V DE SOUZA PADARIA Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000145408 01121/11 SYLVIA HELENA GONZALEZ BUZAT-
TO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000153568 00215/15 UMA UNIDADE DE MEDICINA AVAN-
CADA RIO PRETO LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000153569 02009/14 UMA UNIDADE DE MEDICINA AVAN-
CADA RIO PRETO LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000032824 00101/22 UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2021000156672 01157/21 X PET CENTRO DE CUIDADOS IN-
TENSIVOS VETERINARIO LTDA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2021000337538 02613/21 ZUIKEIRAN LIN CLINICA MEDICA 
LTDA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000116686 00349/22 ZUIKEIRAN LIN CLINICA MEDICA 
LTDA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000213730 02480/17 ATENDIMENTO GERIATRICO E 
PSIQUIATRICO ANDRADE MONTAN-
HEZ LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica

2022000213739 02480/17 ATENDIMENTO GERIATRICO E 
PSIQUIATRICO ANDRADE MONTAN-
HEZ LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000213743 02480/17 ATENDIMENTO GERIATRICO E 
PSIQUIATRICO ANDRADE MONTAN-
HEZ LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000169581 00694/04 CASA DE REPOUSO PARA TERCEI-
RA IDADE SANTA FE LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000098328 00276/22 CLINICA DE ESTETICA HAMONIR 
SÃO JOSE DO RIO PRETO LTDA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2021000034010 00146/21 CLINICA ODONTOLOGIA ESPACO 
SORRISO LTDA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2021000192633 01307/21 CLINICA ODONTOLOGIA ESPACO 
SORRISO LTDA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000180683 00930/22 G V DE BARROS LABORATORIOS 
ME

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2021000107853 00196/20 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE 
SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA 
ENCERRADA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000122643 01585/00 MAGISTRIS DO BRASIL LABO-
RATÓRIO DERMOCOSMÉTICO LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000326754 00942/99 MARIA CRISTINA CAPELETI Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000326760 02567/21 MARIA CRISTINA CAPELETI Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000096963 00283/22 PRATIK MEDICAL COMERCIO E 
REPRESENTACOES LTDA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2022000098679 00284/22 PRATIK MEDICAL COMERCIO E 
REPRESENTACOES LTDA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

2021000122755 00895/16 ROSIMAR HELI DA SILVA Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000029445 02072/18 SAO LOURENCO SERVICOS MEDI-
COS LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000233405 00366/21 SUZANA SERAFIM ODONTOLOGIA 
LTDA ENCERRADA

Cadastro / Licença de Funcionamen-
to Inicial

       São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.

Karina Elias de Souza

Coordenadora da Vigilância Sanitária

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. RENATO FRANCO MOREIRA e FRANCINE DA ROCHA BONIFACIO, sendo ELE filho de SERGIO BE-
NEDITO MOREIRA e de MIRIAM MARIA APARECIDA FRANCO MOREIRA e ELA filha de NATALINO DAS NEVES 
E BONIFACIO e de ANA MARIA DA ROCHA BONIFACIO;

2. LISTER ÉDER RICARDO DE PAULA e LETÍCIA DA SILVA BATISTA, sendo ELE filho de ANTONIO DE 
PÁDUA RICARDO DE PAULA e de LUCINETE CASADO e ELA filha de ANTONIO CARLOS BATISTA e de MARIA 
DA SILVA BATISTA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 18/08/2022


