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Trabalho da inteligência da Polícia Militar chegou a nomes e pode 
realizar prisões de suspeitos envolvidos na guerra de gangues que 
provoca violência e morte de adolescentes em bairros localizados na 
periferia de Rio Preto. A informação é do Coronel Carlos Enrique 
Forner, comandante do Comando de Policiamento de Área 5 (CPI5). 
Estatística da PM indica que em 2022 foram registrados 22 homi-
cídios dolosos nos primeiros sete meses do ano. Média de 3 ao mês. 
Apenas em janeiro, foram 7. Há a suspeita que parte dos assassinatos 
são parte de uma guerra entre grupos diferentes de traficantes. “É 
uma questão de tempo”, afirma o Coronel. Ele atribui as mortes de 
jovens adolescentes aos traficantes que arregimentam menores para 
evitar condenações. CIDADES  Pág.4

O Coronel Forner 
diz que os núme-
ros preocupam e 
afirma que a Polí-
cia Militar faz um 
trabalho para que 
estas estatistícas 
caiam mais

PM identifica
suspeitos de

assassinatos na 
guerra de gangues

nos bairros

EXECUTIVO-

Destinação de 
recursos de 
multas a fundo 
é vetada
O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou projeto de 
lei aprovado na Câmara 
Municipal que converte 
os valores recolhidos por 
multas em decorrência de 
infrações ambientais para 
o Fundo Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente. A 
proposta é do vereador Ro-
bson Ricci (Republicanos) 
e prevê implementação de 
políticas públicas. na área. 
POLÍTICA Pág.3

R$ 5,3 MI

Licitação para 
reforma de 
ponte e pistas 
de caminhadas

PRESÍDIOS

Região de 
Rio Preto vai 
ter Central 
de Escolta

NA REGIÃO

Telemedicina 
agiliza e 
evita saída 
de presos

A região de Rio Preto terá 
uma central para escolta de 
presos operada pela Polícia 
Penal. A Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária 
(SPA) ainda não definiu o 
município em que ela será 
instalada. Ela vai servir 
às comarcas mais próxi-
mas. O objetivo é liberar 
os policiais que hoje fazem 
a escolta para outras ativi-
dades.
 IDADES Pág.4

O Centro de Detenção Pro-
visória (CDP) de Icém re-
cebeu uma das salas para 
consultas médicas online 
dos presidiários. A inicia-
tiva foi desenvolvida pelas 
Secretaria da Administração 
Penitenciária (SAP) e Secre-
taria de Estado da Saúde. 
As salas de telemedicina 
agilizam o atendimento mé-
dico das pessoas privadas de 
liberdade.
CIDADES Pág.5

LIMPEZA DOS PISCINÕES
A empresa Constroeste ficou em primeiro lugar no pro-
cesso licitatório para realização de serviço envolvendo 
a limpeza de piscinões e também de canais da calha do 
rio Preto, ao longo da avenida Philadelpho Gouvêa Neto. 
POLÍTICA  Pág.3

Posto arrecada alimentos, dá desconto 
e clientes pagam etanol a R$ 2,99

COMBUSTÍVEIS

Dois postos de gasolina em Rio Preto, um localizado na Avenida Constituição, no 
bairro Boa Vista, e o outro na rua Silva Jardim, no centro da cidade, estão arreca-
dando alimentos. Com isso, o preço do etanol, para quem doa um quilo de alimento, 
fica abaixo dos R$ 3,00.  CIDADES Pág.5

A Prefeitura de Rio Pre-
to abriu licitação para 
contratar a execução de 
obras ao longo das pistas 
de caminhada da aveni-
da Philadelpho Gouvêa 
Neto, Represa Municipal 
(Lago 3) e construção de 
uma passarela metálica. 
POLÍTICA Pág.3

POLÊMICA

Vídeo mostra 
espada de estátua 
no topo da Basílica 
pendurada

Um vídeo, que circula nas 
redes sociais, mostra a es-
pada balançando, quase 
caindo da estátua de um 
anjo, no topo da igreja da 
Basílica Menor de Nossa 
Senhora da Conceição Apa-
recida. A Basílica informou 
que a espada já foi retirada. 
CIDADES  Pág.5

Divulgação SMCS

FUTURA
SECRETÁRIA
A vereadora Claudia de Giuli, 
que se afastará da Câmara 
para assumir a Secretaria do 
Bem-Estar Animal, fala sobre 
o novo desafio.
POLITICA Pág.3
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“03” em Rio Preto
O filho “03” do presidente Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) teve agenda de campanha em Rio Preto 

nesta quarta-feira, 31. Participou de caminhada no Calçadão e a tarde, assim como a deputado Carla Zambelli (PL), escolheu 
a loja Havan, do bolsonarista Luciano Hang, para cumprimentar apoiadores e falar da campanha. De Rio Preto, o candidato a 
deputado estadual também pelo PL, coronel Fábio Candido esteve ao lado do “03”. Nas redes sociais Candido publicou vídeo 
onde Eduardo enaltece o ex-comandante da Polícia Militar de Rio Preto, exonerado do cargo com a posse do atual governador 
Rodrigo Garcia (PSDB). Ambos apoiam Tarcísio de Freitas, do grupo bolsonarista.
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Guerra virtual 
A campanha do candidato à reeleição Rodrigo Garcia 

(PSDB) entrou com uma representação contra o candidato 
Tarcísio de Freitas (Republicanos) no TRE-SP por impulsionar 
anúncios negativos no Google contra o atual governador. O 
jurídico de Rodrigo acionou a Justiça Eleitoral ao alegar que 
buscas do nome Rodrigo Garcia poderiam ser direcionadas 
para a página de Tarcísio de Freitas. A defesa alega que o 
impulsionamento foi utilizado para “impulsionamento para a 
divulgação de propaganda negativa”. A campanha de Rodrigo 
Garcia agora aguarda que o TRE se manifeste sobre a ilegali-
dade deste tipo de procedimento.

ARTIGOS

Andaló: a vitrine 
Pelo menos as candidaturas de Itamar Borges e Edinho 

Filho, ambos do MDB, o primeiro para deputado estadual e o 
segundo para federal não tem do que reclamar quando o assunto 
é comitê político. Itamar - que busca a reeleição -  e Edinho Filho 
tem espaços importantes em uma das principais avenidas de 
Rio Preto: Alberto Andaló. O homem do bigode grosso instalou 
seu comitê de campanha no final da avenida, quase próximo ao 
Automóvel Clube. Já Edinho, que dobra com Itamar, inaugurou 
ao lado do pai, o prefeito Edinho Araújo e outros políticos e 
lideranças o que chamou de “comitê suprapartidário” que tem 
Rodrigo Garcia e o vice Geninho como lideranças maiores. O 
espaço fica na esquina da Andaló com Marechal. Os alugueis 
de ambos são “salgados”.

França em Olímpia
Os candidatos a deputado estadual Valdomiro Lopes da 

Silva (PSB) e a federal, Hilário Ruiz (PSB) receberam na 
terça-feira em Olímpia o candidato do partido ao Senado 
pelo estado de São Paulo, Márcio França. Ruiz é o único 
candidato à Câmara Federal da microrregião de Olímpia e 
faz dobrada com ex-prefeito Valdomiro Lopes. O encontro, 
no Sindicato dos Bancário e teve a presença de 300 pesso-
as. Em seu discurso, Valdomiro disse que “São Paulo vai ter 
o maior e o melhor senador de sua história”, se referindo 
a Márcio França. Hilário Ruiz, na mesma linha, afirmando 
que França “é um provocador de políticas públicas, que 
favorece os mais vulneráveis”. O candidato ao Senado 
lembrou que é “importante Olímpia manter um federal 
eleito” e que “Quanto mais você acumula força política, 
mais recursos Olímpia terá”. Olímpia aumenta seu cacife 
na medida em que sua importância turística cresce. Hoje 
recebe mais de 3 milhões de visitantes ao ano e é o segun-
do destino turístico do país. Quer manter uma cadeira a 
Câmara Federal e Márcio França, os votos na cidade.

APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR, PARA O QR-CODE

Receba notícias 
no seu whatsapp

Acesse o portal 
DHojeinterior

Guerra virtual 2
No final da tarde desta quarta-feira, 31, a cúpula da campa-

nha de Tarcísio Freitas emitiu posicionamento sobre o assunto. 
Afirmou que o referido anúncio com o argumento de que o 
impulsionamento da frase “fuja do candidato do Dória, Rodrigo 
Garcia” é propaganda negativa não procede. “Considerando 
que o candidato Rodrigo Garcia pertence ao mesmo partido, é 
apadrinhado e foi vice-governador de João Doria, é surpreen-
dente considerar que a associação entre os dois é vista como 
argumento detrator, inclusive sendo citado pelos advogados de 
Rodrigo Garcia como ‘mensagem de inequívoco conteúdo nega-
tivo contra a candidatura do representante’”, afirma o partido.

No segundo domingo do 
mês de agosto, comemoramos 
o Dia dos Pais no Brasil. Na 
Legião da Boa Vontade (LBV), 
consideramo-lo todos os dias, 
pois o Amor na família preci-
sa ser constante. 

E, nessa ocasião especial, 
firmados na súplica do Divino 
Mestre, em Sua Prece Ecumê-
nica do Pai-Nosso, não nos 
podemos esquecer de home-
nagear, inicialmente, o maior 
de todos os pais: o Celestial.

Apenas com o Amor Fra-
terno — passe o tempo que 
necessário for e superados 
todos os percalços — será sus-
tentada a relação entre pais e 
filhos (reiteramos, biológicos 
ou do coração), mulher e 
marido, avós e netos, tios e 
sobrinhos, enfim, sólida e 

Relacionamento entre Pais e Filhos

indestrutível, porquanto a 
fortaleza dessa união estará 
sobre o mais sublime dos sen-
timentos solidários.

“Se alguém disser: Amo a 
Deus, e odiar a seu irmão, é 
mentiroso; pois aquele que 
não ama a seu irmão, a quem 
vê, não pode amar a Deus, a 
Quem não vê. Ora, temos, da 
parte Dele, este mandamento: 
aquele que ama a Deus ame 
também a seu irmão. (...) por-
que Deus é Amor” (Primeira 
Epístola de João, 4:20, 21 e 8).

E essa lição de Jesus, ano-
tada pelo Evangelista-Profeta, 
me faz recordar de um com-
plemento feito pelo saudoso 
Irmão Alziro Zarur à palavra 
do Discípulo Amado: “E nada 
existe fora desse Amor”. 

Por conseguinte, também 
não se sustenta afastado desse 
Afeto, substância que percorre 
e mantém viva a Alma, como o 
sangue não permite que o cor-
po humano gangrene, ao levar 
vida a todas as suas partes.

Na verdade, a luta é gran-
de; os obstáculos, muitos. É 
um desafio que nos aponta 
a importância de cuidarmos 
para que não falte aos nossos 
filhos o alimento material. 
Todavia, não nos esquecendo, 
antes de tudo, de os saciar 
espiritualmente, conforme 
defendemos na Pedagogia 
do Afeto e na Pedagogia do 
Cidadão Ecumênico. E por 
que as chamamos assim? Ora, 
primeiro, porque o Ecume-
nismo é para isto: em vez de 
nos matarmos por causa de 
religião, de ciência, de ideo-
logia, de filosofia, de política, 
de clubes de futebol, ou o que 
mais o seja, devemo-nos unir 
ecumenicamente. Precisamos 
seguir em frente sem levar em 
consideração se a pessoa é 
negra, branca, amarela, mes-
tiça — aliás, toda a população 
terrena é mestiça — e levantar 
quem estiver caído na vala co-
mum da miséria física, social, 
moral ou espiritual. Esse é o 
Ecumenismo sem fronteiras 
que pregamos. Segundo, por-
que de Afeto andam carecen-
do os povos por todo o mundo. 

Continua faltando Hu-
manidade à humanidade. 
Você está rindo dessa argu-
mentação? Perdeu a fé nas 
criaturas? Desistiu de usar 
sua inteligência em prol de 
tempos melhores? Então, não 

Arquivo PESSOAL

Bolsonaro quer R$ 600 reais
Na tentativa de diminuir o desgaste eleitoral de uma peça 

orçamentária que prevê o Auxílio Brasil de R$ 400 em 2023, 
dando munição aos adversários de Jair Bolsonaro (PL), o go-
verno vai sinalizar com a promessa de continuidade dos R$ 
600 na mensagem presidencial que acompanha a proposta. A 
ideia costurada no governo é usar a mensagem presidencial, 
que apresenta a proposta de Orçamento para o ano seguinte a 
ser analisada pelo Congresso, como um compromisso político. 
O custo dos R$ 200 extras por mês aos beneficiários do Auxílio 
Brasil é de R$ 52 bilhões ao ano, segundo estimativas da própria 
área econômica.

se queixe da violência. E não 
haverá muro ou cerca eletri-
ficada que possa salvá-lo, ou 
salvá-la, dessa grosseria que 
apavora as ruas, porquanto 
a violência pode estar dentro 
da sua própria casa. Aliás, 
basta assistir aos noticiários 
e veremos como a violência 
endêmica vem soterrando a 
sociedade. Daí a urgência do 
bom relacionamento na famí-
lia, que é a base de uma nação. 

Temos de propagar a Peda-
gogia do Afeto e a Pedagogia 
do Cidadão Ecumênico, por-
que, fortalecidos no seu cará-
ter, convictos de que habita-
mos um único planeta, nossos 
jovens se tornarão imbatíveis 
nos assuntos que merecem o 
respeito e a decisão de todos. 
Alcançarão as vitórias que 
tanto almejamos para eles, 
assim como para os filhos de 
outros pais. A felicidade se-
gura de uma família depende 
do bem-estar de todas. O 
Amor, ou, lamentavelmente, 
a dor, ensinará essa verdade à 
consciência das multidões, no 
transcurso das épocas.

Que nossos filhos estejam 
bem-vestidos, alimentados, 
nutridos, medicados quanto 
se fizer preciso. Mas, acima 
de tudo, protegidos das más 
influências espirituais e psí-
quicas, que fatalmente resul-
tam nos males físicos e sociais. 

Feliz Dia dos Pais com 
Jesus!

José de Paiva Netto ― Jor-
nalista, radialista e escritor.

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

Maria de Jesus Vieira Romano, 
natural de Poções-BA, faleceu aos 
82 anos de idade. Era viúva de Sr. 
José Romano Neto e deixa os fi-
lhos Maria de Lourdes, José Car-
los (falecido). Será sepultada no 
dia 31/08/2022 às 17h, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o Cemitério São João Batista. 

Antonia Sabino Lopes, natural de 

FALECIMENTOS E MISSAS

Presidente Prudente-SP, faleceu aos 
83 anos de idade. Era divorciada 
e deixa os filhos Valdirene de Fáti-
ma, Aparecida Nadir, Braz Antonio, 
Carlos Donizete, Armando Oreste, 
Valdimar José, José Ailton e Roque 
Adilson (falecido). Será sepultada no 
dia 31/08/2022 às 15h, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o Cemitério Parque 
Jardim da Paz.
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Política Eleições
Em reunião, TSE e Defesa estudam 
projeto-piloto para usar biometria em 
teste de integridade das urnas

União
Proposta do Orçamento Federal para 
2023 prevê mínimo de R$ 1.320 reais e 
tabela do IR sem correção

Serviço de limpeza de piscinões 
antienchente vai custar R$ 8,5 mi

MANUTENÇÃO

São quase 80 lagoas de 
detenção (piscionões), 
espalhados pelas 10 
macrorregiões

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

A Prefeitura de Rio Preto 
anunciou nesta quarta-feira, 
31, que a empresa Constroeste 
ficou em primeiro lugar no pro-
cesso licitatório para realização 
de serviço envolvendo a limpe-
za de piscinões e também de 
canais da calha do rio Preto, ao 

longo da avenida Philadelpho 
Gouvêa Neto. 

A empresa ofertou valor de 
R$ 8.555.523,59 e, caso não 
haja nenhum questionamen-
to, será declarada a vencedo-
ra. Os detalhes constam em 
publicação do Diário Oficial 
do Município publicado pelo 
Dhoje Interior. 

As intervenções estão previs-
tas em locais que passaram por 
obras antienchente nos últimos 
anos. A primeira delas foi o alar-
gamento da calha do rio Preto, 
no governo do ex-prefeito Val-
domiro Lopes (PSB). O serviço na 
calha foi entregue em 2012, sendo 
consumidos R$ 30 milhões. 

Além deste local, o contrato 
com a Prefeitura prevê a limpe-
za de piscinões instalados em 
dezenas de pontos da cidade, 
como na avenida Juscelino Ku-
bitschek, continuação da aveni-
da Bady Bassitt. Há piscinões 
ainda na avenida Brasilusa, na 
Alberto Andaló e na Romeu 
Strazzi, entre outros. Ao final da 
calha do rio Preto, na avenina 
Philadelpho Gouveia Neto, 
também foram instaladas nos 
últimos anos contenções para 
evitar enchentes, que acumu-
lam mato alto e sujeira. 

O recurso para as inter-
venções será do orçamento da 
própria Prefeitura, sem repasse 

do governo estadual ou federal. 
A pasta de obras, que tem 

como secretário Israel Cestari, 
havia informado que os ser-
viços vão ocorrer em todas as 
lagoas de detenção/retenção 
existentes no município nas 
bacias de praticamente todos 
os córregos e cursos d’águas, 
inclui também calha do canal 
do Rio Preto. 

“São quase 80 lagoas de 
detenção e ou piscinões, espa-
lhados pelas 10 macrorregiões 
da cidade”, afirmou. 

O projeto básico, com me-
morial descritivo, planilhas e 
cronogramas previstos nos ser-
viços que serão contratados não 

foi disponibilizado pela Prefei-
tura de Rio Preto no edital. 

O prazo estipulado no edital 
para o contrato é de 730 dias, 
ou seja, o contrato poderá vi-
gorar por dois anos. O edital 
ainda estabelece a possibilidade 
de prorrogação.

A futura secretária do Bem-
-Estar Animal de Rio Preto 
vereadora Claudia de Giuli 
(MDB) garante que a nova 
pasta, criada nesta semana 
após aprovação pelos verea-
dores, vai organizar os aten-
dimentos e ações voltadas à 
população animal.

Em entrevista ao Dhoje 
Interior, Claudia afirma que a 
atual Diretoria do Bem-Estar 
Animal (Dibea), órgão vincu-
lado à Secretaria de Saúde, não 
tinha um olhar voltado para a 
“saúde animal” e que com a 

BEM-ESTAR ANIMAL

Claudia de Giuli fala sobre nova secretaria
nova Secretaria o trabalho será 
coordenado. 

“Uma demanda necessária 
porque hoje tem muita coisa, 
mas é descoordenado. Acredi-
to que com a Secretaria vamos 
render muito mais”, afirma. 

A nomeação de Claudia de 
Giuli está prevista para ocorrer 
no início da próxima semana 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB). Inicialmente o prédio 
que vai abrigar a Secretaria 
do Bem-Estar Animal fica em 
imóvel da própria Prefeitura 
localizado no bairro Boa Vista. 

“Vai ser a parte adminis-
trativa, porque os veterinários 
que são concursados ainda 

precisam ser chamados e tem a 
parte dos documentos, treina-
mento de castração. Vai demo-
rar um tempo. Enquanto isso 
vamos atendendo neste imóvel 
e administrando a outra parte, 
no Centro de Zoonoses, a Di-
bea”, afirma. 

Atualmente os funcionários 
da Dibea são todos terceiri-
zados porque são vinculados 
a Saúde que tem autorização 
para as terceirizações. Com a 
nova Secretaria serão seis no-
vos concursados (veterinários) 
e quatro técnicos. Segundo 
Claudia, a nova estrutura conta 
com apenas três novos cargos 
que serão criados: a da própria 

secretária e dois assessores. “A 
secretaria vai incorporar o Pet 
Park, a Dibea, a parte de de-
núncia de maus-tratos, cons-
truir um novo abrigo, depois 
vem o Hospital Veterinário. 
Mais atendimento para ofere-
cer”, diz Claudia. Estimativas 
dão conta que a Secretaria Mu-
nicipal de Bem-Estar Animal 
terá custo de R$ 1.733.029,29 
para o próximo ano. 

Claudia que é vereadora e 
terá de se licenciar para ocupar 
a Secretaria deixará de ganhar 
os atuais R$ 5,9 mil como 
vereadora, passando para R$ 
15.210,57 valor pagos aos se-
cretários.

Futura secretária do Bem-Estar 
Animal, Claudia de Giuli

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O prazo estipulado no 
edital é de 730 dias 
para a conclusão do 
serviço, ou seja, o 
contrato poderá durar 
até dois anos

A Prefeitura de Rio Preto 
abriu licitação para contratar a 
execução de obras ao longo das 
pistas de caminhada da aveni-
da Philadelpho Gouvêa Neto, 
Represa Municipal (Lago 3) e 
construção de uma passarela 
metálica. 

A abertura consta em pu-
blicação desta quarta-feira, 31, 
do Diário Oficial do Municipal, 
e prevê gasto na ordem R$ 
5.368.090,45. O valor que será 
pago pelo governo municipal 
vem de contrato de financia-
mento no FINISA  (Programa 
de Financiamento à infraes-
trutura e ao saneamento) da 

R$ 5,3  MILHÕES

Licitação para pistas de caminhada e ponte na Represa
Caixa Econômica Federal. O 
prazo de execução é de um ano. 

Em relação a ponte, desde 
novembro do ano passado a 
ponte da madeira no lago 3 da 
Represa está interditada. Ini-
cialmente o governo disparou 
licitação para a substituição da 
passarela de madeira por uma 
metálica, com valor estimado 
em R$ 413,8 mil. A previsão 
de execução do serviço era 120 
dias (quatro meses). 

O Executivo já havia in-
formado que a interdição da 
ponte ocorreu devido a proble-
mas estruturais da ponte, que 
foram verificados em novem-
bro de 2021. O problema foi 
identificado durante vistoria 
de rotina realizada por técnicos 

do município. A Defesa Civil 
decidiu fechar a ponte até a sua 
recuperação. 

“A reabertura depende de 
dois processos que estão em 
andamento: um é a obra de 
contenção da erosão que existe 
na base da ponte, atualmente 
em fase de reabertura, pois deu 
fracassado. Posteriormente, 
será realizado o trabalho de 
recuperação da ponte com 
um novo projeto, em fase de 
licitação, com uma estrutura 
metálica que demanda menos 
manutenção, minimizando a 
possibilidade de futuras in-
terdições”, consta em nota da 
pasta de Meio Ambiente en-
viada anteriormente ao Dhoje 
Interior.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Destinação 
de multas 
a fundo é 
vetado

O prefeito Edinho 
Araújo (MDB) vetou pro-
jeto de lei aprovado na 
Câmara Municipal que 
converte os valores re-
colhidos por multas em 
decorrência de infrações 
ambientais para o Fundo 
Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente. 

A proposta é do ve-
reador Robson Ricci 
(Republicanos) e prevê 
ainda que os recursos 
sejam investidos pela 
Prefeitura de Rio Preto 
para implementação de 
políticas voltadas à de-
fesa, preservação, recu-
peração e promoção do 
meio ambiente. 

Consta no projeto que 
será revertido o valor “ao 
notificado não reinci-
dente de qualquer infra-
ção ambiental aplicado 
por Órgão Competente 
Municipal, dentro do 
interstício de um ano, 
exceto para os casos de 
reincidência durante o 
período do recurso da 
primeira infração, até o 
prazo máximo de 10 dias 
úteis após a conclusão 
do recurso, o notificado 
não perderá o direito da 
aplicação do disposto 
nessa Lei”, diz. 

Será concedido um 
desconto de 20% sobre o 
valor total da multa apli-
cada, caso o notificado 
opte pela conversão de 
valores ao Fundo Muni-
cipal de Meio Ambiente. 

Alegações
Edinho alegou que 

o projeto  invadiu a 
competência do Poder 
Executivo. “as questões 
apontadas no pretendido 
projeto de lei confron-
tam com às legislações 
municipais vigentes, o 
que, caso sancionado, 
acarretaria um transtor-
no para Administração 
Pública”. 

Ainda segundo o pre-
feito “a pretexto de legis-
lar, o Poder Legislativo 
administra, editando leis 
que equivalem na prática 
a verdadeiros atos de 
administração, viola a 
harmonia e independên-
cia que deve existir entre 
os poderes estatais”, diz. 

O veto ainda não tem 
data para ser analisado 
pelo Plenário da Câmara 
Municipal.

Raphael FERRARI

Licitação terá R$ 5,3 mi para pistas de caminhadas e ponte

Arquivo Cláudio Lahos 

Câmara Municipal

Divulgação

RODOBENS S.A. CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007
EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 19.08.2022. Horário: 10h30min. Local: Av. Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 
15013-000, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Adminis-
tração. Deliberações: (i) a alteração da composição do Comitê de Integridade e Conduta Ética, a fim de substi-
tuir o Sr. Bruno Raphael Okada Balli pelo Sr. Ronaldo Pontes; e (ii) a aprovação do relatório anual de auditoria 
e controles internos do exercício de 2021. Registro JUCESP: 439.204/22-7, em 25.8.2022.

CONBR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
CNPJ Nº 75.770.164/0001-05 - NIRE 35.300.592.573

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Data: 18.05.2022. Local: Av. Bady Bassitt, 4717, Sala 24, Vila Imperial, CEP 15015-700, São José do Rio Preto/
SP. DELIBERAÇÕES: aprovar a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a 
Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo eles: (i) 
Humberto Bartol Mazzotti, brasileiro, casado, advogado, (RG nº 12.401.615-7/SSP-SP e CPF nº 270.533.538-
26), para ocupar o cargo de Diretor Presidente; e (ii) Rui Denardin, brasileiro, separado judicialmente, 
empresário, (RG nº 1984635/SSP-PR e CPF nº 373.494.062-15), para ocupar o cargo de Diretor Comercial. 
Registro JUCESP nº 440.483/22-0, em sessão de 26.08.2022.

CONBR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
CNPJ Nº 75.770.164/0001-05 - NIRE 35.300.592.573

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Data: 29.04.2022, às 17hs. Local: Av. Bady Bassitt, 4717, Sala 24, Vila Imperial, CEP 15015-700, São José 
do Rio Preto/SP. DELIBERAÇÕES: (a) Em Assembleia Ordinária: (i) a aprovação do balanço patrimonial e 
demais documentos relativos ao exercício social fi ndo em 31/12/2021, consignando a inexistência e des-
necessidade das publicações exigidas pela Lei nº 6.404/1976, tendo em vista que a Companhia no exercí-
cio de 2021 era uma sociedade empresária limitada; e (ii) a reeleição dos membros do Conselho de Admi-
nistração da Companhia, com mandato até a AGO de 2024, sendo eles: (i) Libano Miranda Barroso, brasi-
leiro, casado, economista, (RG nº M-2.063.971/SSP-MG e CPF nº 421.016.386-49, para ocupar o cargo de 
Presidente; (ii) Armindo Dociteu Denardin, brasileiro, casado, empresário, (RG nº 1029523/SSP-PR e CPF nº 
146.284.909-10, para ocupar o cargo de Vice-Presidente; e (iii) Flávio Lopes Ferraz, brasileiro, casado, ad-
vogado, (RG nº 20.358.955-5/SSP-SP e CPF nº 245.584.978-30, para ocupar o cargo de Conselheiro; e (a) 
Em Assembleia Extraordinária: (i) a aprovação da alteração do artigo 12 do Estatuto Social, a fi m de pre-
ver o mandato de 2 anos para os membros do Conselho de Administração; e (ii) a aprovação da alteração 
do § 1º do artigo 16 do Estatuto Social, a fi m de prever o mandato de 2 anos para os membros da Direto-
ria. Registro JUCESP nº 430.254/22-2, em sessão de 23.8.2022.

Expresso Itamarati S.A.
CNPJ nº 59.965.038/0001-41 - NIRE nº 35.3.00321766
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 11.07.2022, 10h00, sede da Companhia. Presença: Acionistas representando a 
totalidade das ações da Companhia. Deliberações por unanimidade: I) Constituição da FILIAL 0033 
- COSTA RICA - MS, Avenida José Ferreira da Costa, nº 3451, Vale do Amanhecer, CEP: 79.550-000; 
II) Constituição da FILIAL 0034 - MINEIROS - GO, Rodovia GO 341, s/nº, Qd. 106, Lote 0, Bairro 
Popular, CEP: 75.837-738; III) Alteração do Endereço da FILIAL 0018 - VOTUPORANGA - SP, CNPJ: 
59.965.038/0024-38, para Avenida Emílio Arroyo Hernandes, 4727, Sala 1, Bairro Pozzobon, CEP: 
15.503-027; IV) Alteração do art. 2º do Estatuto Social, face deliberações anteriores; V) Consolidação 
do Estatuto Social. Publicação da ata, lavrada em livro próprio, realiza-se na forma de extrato (art. 130, 
§3º, Lei nº 6.404/1976). São José do Rio Preto, 11.07.2022. Mesa: Presidente - Joaquim Constantino 
Neto; Secretária - Maria José Cícero Oger Affonso. Acionistas: A. Oger Participações e Empreendimentos 
Ltda.; M.I. Participações e Empreendimentos Ltda. e Comporte Participações S.A. JUCESP 
nº 414.134/22-9 em sessão de 11/08/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

(11) 3121-5555

www.luzpublicidade.com.br   

USE INTERMUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 51.860.773/0001-89

Rua Cleophas Bentran Silvente, 326 – Chácara Municipal – São José do Rio Preto -SP

ROBSON PEDRO DE TOLEDO

Presidente em Exercício da Comissão Executiva

Edital de convocação - Assembleia Geral Extraordinária - AGE

O Presidente da USE Intermunicipal de São José do Rio Preto convoca o Conselho 
Deliberativo, formado por um representante de cada uma das Instituições Unidas, para 
reunir-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 10 de setembro de 

2022, às 09 horas, na sede da USERP, localizada na Rua Cleophas Beltran Silvente, 
326, nesta cidade, a fim de deliberar sobre o seguinte assunto:

  - Estabelecer critérios para locação da sede da USE Intermunicipal para instituições 
filantrópicas, espíritas ou não, para realização de eventos de arrecadação de fundos.

São José do Rio Preto-SP, 30 de Agosto de 2022.

Editais

“Venho através desta solicitar a presença da Sra. RAYSSA RAQUEL 
SOUSA RIBEIRO, portador da Carteira de trabalho nº/série/
UF: 030256/400/SP, a comparecer na empresa SILVEIRA PROM 
DE VENDAS E APOIO ADM LTDA, situada na rua Fritz Jacobs, 
nº 1448, Boa Vista – São José do Rio Preto/SP, para tratar de 
assunto de seu interesse, já que a mesma vem faltando do serviço 
desde 25/07/2022. Caso não compareça em 3 dias da data desta 
publicação será baixado seu contrato de trabalho por abandono de 
emprego.”
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CIDADES Entre a Bady e Andaló
Na tarde desta quarta-feira, 31, por 
volta das 14h, um caminhão pegou 
fogo na rodovia Washington Luís,

No CPP de Rio Preto
Agentes encontraram três celulares, 
três carregadores, um fone de ouvido 
e duas porções de maconha.

Trabalho da inteligência da 
Polícia Militar chegou a nomes 
e pode realizar prisões de sus-
peitos envolvidos na guerra de 
gangues que provoca violência 
e morte de adolescentes em 
bairros localizados na perife-
ria de Rio Preto. A informação 
é do Coronel Carlos Enrique 
Forner, comandante do Co-
mando de Policiamento de 
Área 5 (CPI5).    

Estatística da PM indica 
que em 2022 foram registra-
dos 22 homicídios dolosos 
nos primeiros sete meses 
do ano. Média de 3 ao mês. 

Polícia Militar identifica responsáveis por 
assassinatos entre briga de gangues

DISPUTA POR TRÁFICO NOS BAIRROS

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Amigo vai fazer 
visita e acha 
aposentado 
morto

Apenas em janeiro, foram 7. 
Há a suspeita que parte dos 
assassinatos são parte de uma 
guerra entre grupos diferentes 
de traficantes. “É uma questão 
de tempo”, afirma o Coronel. 

Ele atribui as mortes de 
jovens adolescentes aos tra-
ficantes que arregimentam 
menores para evitar conde-
nações. Os menores ficam, no 
máximo, 3 anos em regime de 
reeducação, fechados. “Quan-
do o menor cai, paga menos”, 
ressalta. A PM, diz, faz um 
trabalho conjunto com o juiz 
Evandro Pelarin para mitigar 
a violência que envolve ado-
lescentes.  

O levantamento mostra 
também 21 homicídios cul- Anildo Gregório da Sil-

va, de 79 anos, que mora-
va sozinho em uma casa 
na Vila Ipiranga, em Rio 
Preto, foi achado morto, 
na varanda do imóvel, às 
11h44 desta terça-feira, 30. 

Na Central de Flagran-
tes, o caso foi registrado 
como morte suspeita e será 
investigado pelo 3º DP. 

Sexta-feira
Segundo o boletim de 

ocorrência, um amigo da 
vítima, com quem tinha 
estado pela última vez na 
sexta-feira passada, foi 
visitá-lo. 

Ao chegar na residên-
cia, a testemunha viu o 
idoso sem vida, em decom-
posição. 

Peritos do Instituto de 
Criminalística estiveram 
no local. 

Médico do Samu cons-
tatou o óbito e o cadáver 
foi levado para autópsia no 
IML rio-pretense. 

Há suspeita de que o 
aposentado estava se ali-
mentando quando teria 
passado mal.

FORAM

22
HOMICÍDIOS DOLOSOS  

PRESO PELA PM

Um homem, de 40 anos, 
com longa ficha criminal, ten-
tou furtar um carro, no Jardim 
das Oliveiras, na Região Norte 
de Rio Preto, na noite desta 
terça-feira, apanhou de popu-
lares e foi preso em flagrante 
pela Polícia Militar. 

CPP RIO PRETO

Por volta das 18 horas desta 
terça-feira, 30, agentes do 
Centro de Progressão Peni-
tenciária (CPP) de Rio Preto 
revistavam reeducandos que 
voltavam do trabalho externo 
e desconfiaram de um deten-
to, de 46 anos, que ao passar 
várias vezes pelo detector 
acusava a presença de metal. 

Submetido a scanner cor-
poral, ficou visível uma man-
cha no canal do reto. Ele foi 
separado dos demais presos e 
colocado em uma sala. Aproxi-
madamente meia hora depois, 

a mancha havia sumido e os 
funcionários públicos encon-
traram 12 porções de maconha 
no ralo do chão, embaladas em 
plástico filme e envoltas com 
fio fino de cobre. 

Durante interrogatório, o 
suspeito confessou que tentou 
transportar as drogas, mas 
alegou que era para consumo 
pessoal. 

Após ser indiciado em fla-
grante por tráfico, o presidiário 
foi levado para a carceragem e 
deve perder o direito ao regime 
semiaberto.

DENTRO DE ÔNIBUS

Uma rio-pretense, de 67 
anos, compareceu na Central 
de Flagrantes, na tarde desta 
terça-feira, 30, para denunciar 
que foi furtada dentro de um 
coletivo na véspera, por volta 
das 13h20. 

Segundo ela, ao subir no 
ônibus da linha José Munia, 
no terminal urbano, um desco-
nhecido empurrou sua bolsa. 

Quando chegou em sua 
casa percebeu que o acessó-
rio, contendo R$ 500, RG, 
cartão bancário, carteiras de 
vacinação e de plano de saúde, 

havia sido furtado. O 1º DP vai 
investigar o crime. 

Golpe
Uma idosa, de 63 anos, mo-

radora no Jardim Aclimação 
é a mais nova vítima do golpe 
do empréstimo para parente. 
Ela teve um prejuízo de R$ 
4.345,00 

Na delegacia de plantão, 
ela contou que recebeu uma 
mensagem no WhatsApp, de 
um número desconhecido, 
mas com a foto de perfil de sua 
sobrinha, e fez dosi PIXs. 

Coronel Carlos Enrique Forner, comandante do CPI 5, diz que em breve 
haverá prisões

Região de Rio Preto vai ter Central de Escolta 
A região de Rio Preto terá 

uma central para escolta de 
presos operada pela Polícia 
Penal. A Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária (SPA) 
ainda não definiu o município 
em que ela será instalada. Ela 
vai servir às comarcas mais 
próximas. O objetivo é liberar 
os policiais que hoje fazem a 
escolta para outras atividades. 

A SAP informou que devem 
ser criadas no estado em torno 
de 10 centrais. O número, no 
entanto, ainda não está defi-
nido. Para efetivar a decisão, 
na última segunda-feira 29) o 
governo do estado adquiriu 191 
veículos para a Polícia Penal. 

A vinda dos novos carros, 
que estarão nas ruas até o 
início do ano que vem, fará 
com que os policiais penais 
assumam todas as escoltas 

de detentos no Estado, espe-
cialmente no interior, o que 
antes era feito exclusivamente 
pela PM. Os policiais militares 
serão liberados para o patru-
lhamento e incremento da 
segurança da população.

“A medida vai ser muito be-
néfica para a população e para 
a segurança em geral, porque 
a Polícia Militar, atualmente 
responsável pela escolta de 
custodiados em cidades do 
interior paulista e litoral, será 
liberada, em período integral, 
para prevenir crimes, ficando 
disponível para atendimento 
ao cidadão”, disse o secretário 
da Administração Penitenciá-
ria, coronel Nivaldo Restivo. 

Os veículos SUV foram 
adquiridos por meio de pregão 
A economia foi de 32,5% em 
relação ao preço de referência. 

O investimento é de R$ 49,5 
milhões. 

“Nos últimos três anos, 
apenas o 48º Batalhão de PM 
do Interior, responsável pela 
área de Nova Odessa, Sumaré, 
Hortolândia e Monte Mor, fez 
cerca de 5 mil escoltas de pre-
sos. Será alentador, com o em-
prego desses novos policiais 
penais, poder reverter a tropa 
do 48º para o patrulhamento 
da área”, afirmou o secretário 
da Segurança Pública, general 
João Camilo Pires de Campos. 

A liberação da PM da ati-
vidade começou quando as 
audiências penais passaram 
a ser feitas virtualmente. Em 
2019, eram 39 presídios que 
tinham equipamento para 
teleaudiência. Atualmente, 
são 735 salas em 100% dos 
presídios do estado. 

PENITENCIÁRIAS

Região de Rio Preto vai ter Central de Escolta 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Passageira idosa é 
empurrada e tem 
carteira furtada

Detector acusa metal,
reeducando expele 
drogas e perde semiaberto

Condenado por vários crimes vai furtar
carro e apanha de populares

Divulgação SMCS

Divulgação

Arquivo Dhoje

posos (entre eles, acidentes 
de trânsito) e 65 tentativas de 
homicídio. Os maiores núme-
ros são para lesões provoca-
das em acidentes de trânsito 
(1.275) e furtos (4.155). Os 
roubos somam 461. Um total 
de 53.958 atendimentos pela 
PM em sete meses de 2022. 

O Coronel Forner diz que 
os números preocupam e que 
faz um trabalho para que eles 
caiam. Mesmo com esses nú-
meros, ele afirma que Rio Preto 
tem baixo índice em vários 
indicadores quando compara-
dos a outras cidades do mesmo 
porte no estado. Mesmo bai-
xos, ele diz que a função da PM 
é diminuir as ocorrências e, se 
possível, zerar.

A vítima, de 57 anos, estava 
em um grupo de oração quan-
do ouviu o barulho do motor 
do seu VW Santana. 

Ao sair para ver o que esta-
va acontecendo surpreendeu 
o ladrão dentro do automóvel, 
começou a gritar pedindo so-

corro e foi atrás do veículo, que 
foi parado com ajuda de tercei-
ros algumas quadras adiante. 

Quando a PM chegou o 
bandido negou o crime e disse 
que foi agredido por desconhe-
cidos. Peritos do Instituto de 
Criminalística foram aciona-

dos e constataram que miolo, 
porta e ventarola do carro 
tinham sido danificados. Uma 
tesoura foi apreendida. 

No Plantão, foi constatado 
que o indiciado era reincidente 
tendo furtos, roubos e homicí-
dio como antecedentes.

 

 

   EDITAL DE CONVOCAÇÃO N  001/22 
           ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA ‘ASSOCIAÇÃO FUTEBOL FUTURO’  

                                          CNPJ 13.472636/0001-88 SP  

          O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇAO FUTEBOL FUTURO, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo estatuto da entidade e demais legislações esportivas vigentes:  
CONVOCA 

         A Assembleia Geral Extraordinária da Associação Futebol Futuro, se reunirá no dia 09 
de Setembro 2022 na  Sede da Associação, na Rua José Gregório Guzzi, 261  Jardim 
Laranjeiras São José do Rio Preto- sp no horário 19h30minutos em primeira convocação em 
segunda com qualquer numero de presentes para deliberarem sobre o seguinte ordem do 
dia. 

1-ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA PARA O QUADRIÊNIO DE 2022/2026 

2-ELEGER E DAR POSSE IMEDIATA PARA PRESIDENTE E VICE  PRESIDENTE 

3-ELEGER E DAR POSSE PARA CONSELHO FISCAL 03 MEMBROS 

4-DAR POSSE PARA SECRET. SEG.SECRET. TESOUREIRO SEG.TESOUREIRO 

5-CONSELHO CONSULTIVO TRÊS MEMBROS  

6-CONSELHO COMUNITÁRIO TRÊS MEMBROS  

7-ALTERAÇÃO NO ARTIGO 39 DO CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO FUTEBOL FUTURO 

8-MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO 

         As chapas interessadas em participarem da Assembleia Geral Efetiva terão prazo até 
05 de Setembro de 2022 na Sede da Associação Futebol Futuro, para efetuarem o registro 
através de ofícios individuais, indicando o cargo pretendido endereçado ao Presidente 
Atual.    

 

                               São José do Rio Preto, 26 de Agosto  de 2022    

                                          LUIS ROGÉRIO LOPES PEREIRA     

                                                           PRESIDENTE ) 

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 28/2022. Fica 
retificado a data de credenciamento, ficando designado para o dia 14 de 
setembro de 2022, as 09h15min, a entrega de envelopes, pen drive (Pro-
posta Digital) e credenciamento. Tanabi, 31 de agosto de 2.022. Alexandre 
Silveira Bertolini – Prefeito Interino do Munícipio de Tanabi.

Prefeitura do Município de Tanabi, Pregão Presencial n° 27/2022, fica 
suspenso o Pregão Presencial nº 27/2022. Tanabi, 31 de agosto de 2.022. 
Alexandre Silveira Bertolini – Prefeito Interino do Município.  

Prefeitura Municipal de 
Tanabi
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Principais sinais e sintomas 
da má circulação

A doença arterial periférica 
representa a alteração circula-
tória que acomete os membros 
inferiores, dificultando a deam-
bulação e predispondo a for-
mação de úlceras e lesões nos 
pés. Popularmente é conhecida 
como má circulação e acomete 
uma parcela expressiva da nos-
sa população, especialmente 
aquelas pessoas que estão em 
tratamento para doenças car-
dio e cerebrovasculares.

 Tabagismo, hiper-
tensão arterial sistêmica, obe-
sidade, diabetes mellitus e 
sedentarismo constituem os 
principais fatores de risco para 
o desenvolvimento da má circu-
lação, cuja base fisiopatológica 
é alicerçada no acúmulo de 
placas de colesterol (ateros-
clerose) nas principais artérias 
das pernas. Por constituir uma 
doença de origem arterial, a má 
circulação está associada a falta 
de sangue nas extremidades, 
com importante prejuízo na 
perfusão e na oxigenação dos 
pés, o que pode resultar em 
alterações de sensibilidade e na 
formação de feridas e lesões.

O processo aterosclerótico 
desenvolve-se paulatinamente, 
com acometimento progressivo 
do sistema arterial dos mem-
bros inferiores. Entretanto, a 
aterosclerose apresenta caráter 
sistêmico e, como consequ-
ência disto, não é observada 
apenas no sistema circulatório 
das pernas, mas também em 
outros importantes segmentos 
do corpo humano, tais como 
cérebro, coração, rins e sistema 
digestivo. Estima-se que 16% 
dos pacientes ateroscleróticos 
apresentem acometimento 
simultâneo das artérias cere-
brais, coronárias e dos mem-
bros inferiores, aumentando a 
gravidade desta doença.

 Em decorrência deste 
sincronismo, todo paciente que 
já infartou ou já apresentou 
um derrame, deve ser sub-
metido a avaliação detalhada 
do sistema circulatório das 

pernas. Assim como as demais 
alterações vasculares, na maior 
parte das vezes, a má circulação 
não manifesta sintomas clínicos 
precoces, com surgimento de 
complicações que podem exigir 
abordagens cirúrgicas e interna-
ções hospitalares prolongadas 
com o intuito de restabelecer 
a circulação para os membros 
inferiores.

 Em fases avançadas, o 
paciente portador de má circu-
lação pode evoluir com dores 
nas pernas, formigamento nas 
extremidades, arroxeamento 
da ponta dos dedos e presen-
ça de lesões, que podem ser 
caracterizadas por úlceras, fe-
ridas ou necroses. Além disso, 
a dificuldade para caminhar 
representa uma manifestação 
clínica importante associada 
a má circulação. Em muitos 
casos, como consequência da 
gravidade da obstrução arterial, 
o paciente tem dificuldade para 
caminhar a distância compatível 
com 1 ou 2 quarteirões, caracte-
rizando o quadro de claudicação 
limitante.

 O check-up vascular 
diagnostica os quadros de obs-
trução arterial e pode auxiliar na 
prevenção de complicações as-
sociadas à má circulação. Todo 
paciente hipertenso, diabético, 
fumante e obeso deve realizar 
o acompanhamento periódico 
com seu médico vascular. Além 
disso, na presença de sintomas 
procure imediatamente o aten-
dimento médico. Para mais 
informações sobre, acesse o site 
www.drsthefanovascular.com.
br.

*Doutor em Pesquisa em 
Cirurgia pela Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, especia-
lista nas áreas de Cirurgia 
Vascular, Angiorradiologia 
e Cirurgia Endovascular 
e coordenador do curso 
de Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)
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Posto arrecada alimento, 
dá descontos e cliente
paga etanol a R$ 2,99

Para ajudar famílias caren-
tes, dois postos de gasolina 
em Rio Preto, um localizado 
na Avenida Constituição, no 
bairro Boa Vista, e o outro na 
rua Silva Jardim, no centro 
da cidade, estão arrecadando 
alimentos. 

com isso, o preço do eta-
nol, para quem doa um quilo 
de alimento fica abaixo dos 

O desconto hoje no 
posto é de 10 centavos 
no álcool  e de 20 cden-
tavos a gasolina para 
quem doar o alimento

R$ 3,00. Segundo o frentista 
Renato Pereira, objetivo da 
promoção é arrecadar para  a 
igreja Missão Guadalupe, onde 
são montadas as cestas básicas 
e distribuídas. 

“Desde que seja um quilo 

ou um litro, o cliente pode 
abastecer que nós daremos o 
desconto, ele ganhará o des-
conto e poderá ajudar muita 
gente”, afirma Renato. 

A promoção começou em 
fevereiro deste ano e não tem 
previsão para término. No 
primeiro mês de campanha 
apenas um posto conseguiu 
arrecadar 105 quilos de ali-
mentos. 

O desconto hoje no posto 
é de 10 centavos no álcool, de 
R$ 3,09 irá para R$ 2,99 e 20 
centavos na gasolina, de R$ 
4,79 para R$4,59. 

A redação do Dhoje Inte-
rior, entrou em contato com 
o Presidente do Sincopetro 
Roberto Uehara e de acordo 
com ele a campanha é iniciati-

va individual do proprietário. 

Preços
Questionado sobre a queda 

nos preços dos combustíveis, 
Roberto Uehara destaca que 
no caso do etanol até outubro 
a tendência é de que o mercado 
tenha mais uma leve queda nos 
preços. 

“Quanto os combustíveis 
fósseis, no caso da gasolina, 
diesel, depende, muito do pa-
râmetro internacional, a Petro-
brás, o Governo Federal, segue 
a cotação da moeda americana, 
a cotação do barril no mercado 
internacional, então não temos 
como afirmar”, disse Roberto 
Uehara. 

Colaborou -  Sarah 
BELLINE.

O desconto hoje no posto é de 10 centavos no álcool, de R$ 3,09 irá para R$ 2,99

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br Objetivo da promo-

ção é arrecadar ali-
mentos para a igreja 
Missão Guadalupe, 
onde são montadas 
as cestas básicas e 
distribuídas a pes-
soas carentes

Telemedicina agiliza consultas e evita 
trânsito de presidiários na região

O Centro de Detenção Pro-
visória (CDP) de Icém recebeu 
uma das salas para consultas 
médicas online dos presidi-
ários. A iniciativa foi desen-
volvida pelas Secretaria da 
Administração Penitenciária 
(SAP) e Secretaria de Estado 
da Saúde. As salas de teleme-
dicina agilizam o atendimento 
médico das pessoas privadas 
de liberdade. 

As salas destinadas ao novo 
serviço passaram de 10 para 
40 no estado de São Paulo. O 
serviço não está disponível em 
Rio Preto. c

O objetivo é aumentar a 
quantidade e a acessibilidade 
nos atendimentos. A modali-
dade virtual não impedirá, no 
entanto, que os reeducandos 
façam suas consultas externas, 
caso o quadro seja grave ou 
precise de um procedimento 
em hospital. 

As salas existentes desde 
o começo de agosto registram 
237 consultas realizadas em 
especialidades médicas. Elas 
contribuíram para a amplia-
ção do acesso da população 
prisional à saúde, com redução 

de custos com deslocamentos. 
O projeto piloto é uma im-

portante política de atenção 
básica à saúde da população 
prisional e será ampliado. 
Primeiramente, dez unidades 
prisionais foram contempla-
das no projeto piloto, sendo 
dois presídios em cada uma 
das cinco regiões do Estado. 

Com a ampliação do pro-

grama, são 40 presídios se 
beneficiando com a nova me-
dida, entre eles, o Centro de 
Detenção Provisória “Marcos 
Amilton Raysaro” de Icém e a 
Penitenciária de Florínea. 

Como funciona 
Nas salas de telemedicina, 

o preso não tem qualquer rela-
ção com o médico. Gestores de 

saúde de cada unidade foram 
treinados. 

Um funcionário da área de 
Saúde opera o monitor conec-
tado com o médico. 

O preso fica separado por 
uma espécie de grade do mo-
nitor e do funcionário. 

O agente  de  saúde é 
quem faz a intermediação 
entre o médico e o paciente. 

ICÉM

CDP de Icém recebe sala de  telemedicina, agiliza consultas e evita trânsito de presidiários

Divulgação

REDES SOCIAIS

Em vídeo, que circula nas 
redes sociais, mostrando a 
espada balançando, quase 
caindo da estátua de um anjo, 
no topo da igreja da Basílica 
Menor de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, de Rio 
Preto, que causou pânico entre 
os moradores, já foi retirada. 

A reportagem, em contato 
com a assessoria do Bispado 
de São José do Rio Preto, foi 
inforamda que antes mesmo 
da polêmica acontecer já ha-
via entrado em contato com o 
técnico de manutenção, para 
o conserto, porém ele só iria 
conseguir retirar nesta quar-
ta-feira, 02. 

A assessoria garante que 
a estrutura de ferro, esta-
va amarrada com aço, não 
havia risco de cair, porém o 
local embaixo da estátua foi 
interditado. Mas foi retirada, 
passará por manutenções e 
posteriormente será recolada 

ao seu devido local.
Colaborou -  Sarah 

BELLINE.

Vídeo mostra espada 
da estátua no topo da 
Basílica pendurada

Guilherme BATISTA

Guilherme BATISTA
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1895
(De 01 de setembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do 
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei 
Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao senhor APARECIDO 
DONIZETI DA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, 
nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob nº 
03.4/0083/09/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 01/09/2022 e revoga as disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1896
(De 01 de setembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do 
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei 
Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao senhor HOMERO DIAS DA 
SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob nº 
03.4/0084/09/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 01/09/2022 e revoga as disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1897
(De 01 de setembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do 
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei 
Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora LUCELIA RODRIGUES 
MENDES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Coordenador 
Pedagógico, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob nº 
03.6/0085/09/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 01/09/2022 e revoga as disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1898
(De 01 de setembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do 
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei 
Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora HELOISA HELENA DA 
SILVEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor - PEB I, 
nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob nº 
03.6/0086/09/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 01/09/2022 e revoga as disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1899
(De 01 de setembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do 
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei 
Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, a senhora SILVANA DE FÁTIMA 
MARTINS ALVES PEREIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal.
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Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob nº 
03.6/0087/09/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 01/09/2022 e revoga as disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1900
(De 01 de setembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do 
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei 
Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora ANA LÚCIA BOTELHO 
PUPIN, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico Pediatra, nível 
superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob nº 
03.4/0088/09/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 01/09/2022 e revoga as disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1901
(De 01 de setembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do 
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei 
Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR 
INATIVO, com valores integrais, ao beneficiário LUIZ CARLOS GOMES, 
na qualidade de cônjuge, da extinta servidora MARIA DAS GRAÇAS 
ILDEFONSO GOMES, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços 
Gerais.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da Constituição 
Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob nº 
08.3/0089/09/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 30/07/2022 e revoga as disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1902
(De 01 de setembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do 
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei 
Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao senhor FRANCISCO JOSÉ 
ARNALDO DA CUNHA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente 
Fiscal de Posturas, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob nº 
03.4/0090/09/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 01/09/2022 e revoga as disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1903
(De 01 de setembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do 
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei 
Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora MARIA ISABEL 
CERVO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicólogo, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob nº 
03.4/0091/09/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 01/09/2022 e revoga as disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1904
(De 01 de setembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do 

Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei 
Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora KATIA REGINA 
SANTOS SOUZA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor - 
PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob nº 
03.6/0092/09/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 01/09/2022 e revoga as disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1905
(De 01 de setembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do 
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei 
Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora GLAUCE HELENA DE 
OLIVEIRA ARROYO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor 
- PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob nº 
03.6/0093/09/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 01/09/2022 e revoga as disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1906
(De 01 de setembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do 
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei 
Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001,
CONCEDE
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA ESPECIAL, com 
proventos calculados de acordo com a Lei Federal nº 10.887/2004, ao senhor 
HELIO VILELA MACHADO, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Médico, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §4º, inciso III e §3º da 
Constituição Federal e de acordo com a Súmula Vinculante nº 33 do Supremo 
Tribunal Federal e artigos 57 e 58 da Lei 8213/1991.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob nº 
05.1/0094/09/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 01/09/2022 e revoga as disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, HOMOLOGO este 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a favor de: Construtora 
Polachini Ltda. Fabio Marcondes - Sec. Mun. de Esportes e Lazer
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, HOMOLOGO 
este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a favor de: Extin Seg 
Equipamentos de Segurança Contra Incêndios Ltda EPP. Fabio Marcondes - 
Sec. Mun. de Esportes e Lazer
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DA UBS JAGUARÉ 
(AV. DANILLO GALEAZZI, 1881) – SEC. MUN. SAÚDE. Em razão de 
nenhuma empresa ter se interessado em participar deste certame licitatório, a 
Comissão Municipal de Licitação declara a “DESERTA” a Tomada de Preços 
nº 033/2022.  
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 379/2022 – Processo 13.155/2022
Objeto: Aquisição de cama fawler para o Hospital Municipal. Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on line com início dia 19/07/2022, sendo declarada 
vencedora do item 02 a empresa STRYKER DO BRASIL LTDA. Item 01 foi 
Fracassado. Houve manifestação de intenção de recurso pelas empresas 
VALLITECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA; 
RC MOVEIS LTDA; PRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E D&I 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. Foram apresentadas 
as razões e as contrarrazões recursais. A pregoeira, após manifestação da 
Secretaria Municipal de Saúde, manteve a decisão prolatada na sessão do 
Pregão. O processo foi encaminhado ao Sr. Secretário Municipal de Saúde 
que ratificou a decisão da pregoeira, negando provimento aos recursos. - 
Pregoeira.
ADJUDICO o item 02 à empresa STRYKER DO BRASIL LTDA conforme 
proposta declarada vencedora e HOMOLOGO este procedimento licitatório 
por não vislumbrar qualquer irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
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Municipal de Saúde. O inteiro teor encontra-se a disposição dos interessados no Portal de Compras e nos autos do 
processo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 429/2022 – Processo n.º 13.594/2022
Objeto: Aquisição de mobiliário para estruturar a rede de serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 09/08/2022, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas 
vencedoras: CATARINA MARIA BASSO DE CARVALHO 00441756123 (item 1); MARCO ANTONIO SILVA NETO 
(item 4); R G FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (item 3) e TUKABY MOVEIS EIRELI (item 5). O item 2 
foi fracassado. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Helena C. R. da Silva 
Marangoni - Secretária Municipal de Assistência Social.
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022
Objeto: SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA O 
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL 
DOMINGO MARCOLINO BRAILE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Recorrente: INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES, em face da decisão proferida pela 
Comissão Especial de Seleção no tocante ao julgamento e a classificação das propostas apresentadas pelos 
participantes do certame, especialmente em relação as propostas da FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – FUNFARME e do INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO 
CRUZ, requerendo, ainda, a retificação da pontuação que lhes foram atribuídas e, caso não sejam desclassificadas as 
propostas das recorridas que sejam retificadas nos moldes do recurso intentado. Recebo o recurso eis que tempestivo, 
às contrarrazões no prazo legal. Oportunamente será informado, através de publicação na imprensa oficial, sobre o 
prosseguimento do processo. Publique-se para ciência dos interessados e para que surta os devidos efeitos legais. 
Adilson Vedroni – Presidente da Comissão Especial de Seleção.
COMUNICADO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 371/2022 - PROCESSO N.º 14.156/2022
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de postos de serviços terceirizados de zeladoria. Secretaria 
Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação.
Informamos que foi retificada a planilha referente ao Item 2.1 constante do Termo de Referência. A retificação está 
disponibilizada no Portal de Compras juntamente com o Edital Retificado. Fica redesignada a data para o processamento 
do pregão para o dia 19/09/2022, às 08:30 hs, no site www.riopreto.sp.gov.br - “PORTAL DE COMPRAS”.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 383/2022 – PROCESSO Nº 13.180/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de uniformes para os agentes de combate as endemias e agentes 
comunitários de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 02/09/2022 às 15:00h para continuidade dos trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
COMUNICADO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO E  REDESIGNAÇÃO DE DATA DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.°455/2022 - Processo 13.823/2022
Interessada: GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Objeto: Aquisição de termoseladoras para o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica declarada improcedente a impugnação lançada. Fica redesignada a data da sessão para processamento do 
presente Pregão Eletrônico para o dia 15/09/2022 com recebimento das propostas até as 08h30min e a abertura da 
sessão a partir das 08h32min. O inteiro teor da decisão encontra-se no ‘Portal de Compras’. Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro – Pregoeira.
COMUNICADO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 503/2022 - PROCESSO N.º 14.231/2022
Objeto: Registro de preços para instalação de tela de alambrado com fornecimento de material em diversas áreas 
públicas do município. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Informamos que foi retificado a alínea “a.1” do item 1.4 do capítulo VI do Edital. Fica redesignada a data para o 
processamento do pregão para o dia 15/09/2022, às 08:30hs, no site www.riopreto.sp.gov.br - “PORTAL DE 
COMPRAS”. A retificação está disponibilizada no Portal de Compras juntamente com o EDITAL RETIFICADO. 
EXTRATO DE SESSÃO 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N. 475/2022 – PROCESSO N.º 13.978/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de cadeiras de rodas em atendimento as unidades escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line dia 30/08/2022. O presente pregão eletrônico foi declarado 
FRACASSADO, não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Celia Candida Faria - Pregoeira.
EXTRATO DE SESSÃO 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N. 499/2022 – PROCESSO N.º 14.128/2022
Objeto: aquisição de mobiliário em geral para estruturar a rede de serviços do sistema único de assistência social - 
SUAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. Sessão pública realizada on-line dia 31/08/2022. O presente pregão 
eletrônico foi declarado FRACASSADO, não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Celia Candida Faria - Pregoeira.
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 498/2022 PROCESSO 14.127/2022
Objeto: contratação de empresa com fornecimento de materiais para retirada e instalação de portas em chapa de ferro 
nas salas de informática das unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação.
Não houve apresentação de propostas, restando ao certame ser declarado DESERTO. Celia Candida Faria - pregoeira
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRO E MICRO DRENAGEM 
DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CABECEIRA DO CÓRREGO DA BAIXADA SECA – SEC. MUN. OBRAS. A Comissão 
Municipal de Licitações acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal da Fazenda e também o 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que são adotados como razões de decidir e passam a fazer parte 
integrante desta decisão e declara habilitadas a prosseguir no certamente licitatório as empresas: CONSTROESTE 
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e J. NASSIF ENGENHARIA LTDA. Decorrido o prazo recursal  “in albis”, 
fica designado o dia 12/SETEMBRO/2022 às 09:00 hs., para a sessão de abertura da proposta financeira. O inteiro 
teor desta decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos interessados. Publique-se para ciência 
e para que surta os efeitos legais.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS BAIRROS 
DO MUNICÍPIO, COM APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA III DO DER/SP – SEC. MUN. OBRAS. A Comissão Municipal 
de Licitações acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal da Fazenda e também o parecer técnico 
da Secretaria Municipal de Obras, que são adotados como razões de decidir e passam a fazer parte integrante desta 
decisão e declara habilitadas a prosseguir no certamente licitatório as empresas: CONSTROESTE CONSTRUTORA 
E PARTICIPAÇÕES LTDA; NOROMIX CONCRETO S/A e PAVLOC – LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI e, 
inabilitada a empresa: ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI (não atendeu a alínea “a” do subitem 5.4.2.1 do item 
5.4 do edital e, apresentou o documento que consta do item 5.5.4 em desacordo com o que foi estabelecido no item 
5.7 do instrumento convocatório). Decorrido o prazo recursal  “in albis”, fica designado o dia 12/SETEMBRO/2022 às 
08:30 hs., para a sessão de abertura da proposta financeira. O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos 
do processo à disposição dos interessados. Publique-se para ciência e para que surta os efeitos legais.
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 037/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 
DE ENGENHEIRO SCHIMITT – SEC. MUN. DE OBRAS. A Comissão Municipal de Licitações acolhe integralmente 
o parecer técnico da Secretaria Municipal De Obras, que é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte 
integrante desta decisão e declara habilitada a prosseguir no certamente licitatório a empresa: LGR CONSTRUTORA 
LTDA EPP. Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fica designado o dia 13/SETEMBRO/2022 às 08:45 hs., para a 
sessão de abertura da proposta financeira. O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos do processo à 
disposição dos interessados. Publique-se para ciência e para que surta os efeitos legais.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 038/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO – 
CASA SP AFRO BRASIL – SECRETARIA DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL. A 
Comissão Municipal de Licitações acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal De Obras, que é 
utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão e declara habilitada a prosseguir no 
certamente licitatório a empresa: RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA ME. Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, 
fica designado o dia 13/SETEMBRO/2022 às 09:15 hs., para a sessão de abertura da proposta financeira. O inteiro 
teor desta decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos interessados. Publique-se para ciência 
e para que surta os efeitos legais.
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° 515/2022, processo 14.243/2022 objetivando o registro de preços para contratação de empresa para serviços de 
recarga de cartuchos e cilindros de imagem em atendimento as impressoras da Procuradoria Geral do Município. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 16/09/2022 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° 523/2022, processo 14.302/2022 objetivando a aquisição de ar condicionado para a Secretaria Municipal de 
Assistência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 16/09/2022 às 14h30min e abertura a partir das 
14h32min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 461/2022 – PROCESSO Nº 13.854/2022. 
Objeto: Aquisição de carro elétrico tipo plataforma em atendimento a coleta seletiva do quadrilátero central do 
município. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo.
Comunicamos que em razão de erro decorrente de processo de estereotipia o pregão em epígrafe será realizada no 
dia 01/09/2022 às 14:32h. e não como constou na publicação da Imprensa Oficial do dia 19/08/2022.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
EXTRATO DA ATA Nº 005/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – PROCESSO Nº 029/2022
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: D’KATON COMÉRCIO E EDIFICAÇÕES LTDA
OBJETO: Aquisição de produtos de limpeza, abaixo descritos, obedecendo a conveniência e as necessidades da 
CONTRATANTE:

Item Especificação   Quantidade      Valor
   Unitário  

  Valor    
Total 

  2 Detergente bactericida e germicida 900 galões de 5 litros R$ 11,13 R$ 
10.020,00

4 Detergente Líquido 600 galões de 5 litros R$ 14,08 R$ 8.450,00
                VALOR TOTAL: R$ 18.470,00 (Dezoito mil quatrocentos e setenta reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste termo aditivo será por 12(doze) meses, tendo seu início na data 
de 01 de setembro de 2022 e seu final na data de 31 de agosto de 2023.
DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 001/2022, Processo nº 029/2022 e ATA nº 005/2022, Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 31 de agosto de 2022.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: A M MOLITERNO EPP
EMPENHOS 18216/22 E 18300/22
CONTRATADA: DENTAL PREMIUM LTDA
EMPENHOS 17601/22, 15564/22, 15577/22 E 18302/22
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
EMPENHO 18283/22
CONTRATADA: E C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
EMPENHO 15033/22
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Inexigibilidade 11/21 – Contrato: INL/0007/21
Contratada: Med Rio Comercio e Representações Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 490/20 – Contrato: PRE/0118/21
Contratada: Starbene Refeições Industriais Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMAA. Antonio P.P.Junior.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2022
ATA Nº 0726/22
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME - Valores Unitários - Item 4 - R$7,400; Item 10 - 
R$1,840 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 401/2022
ATA Nº 0727/22
CONTRATADA: CONTATTOS RIO PRETO ELETRICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de material elétrico - Valores Unitários - Item 13 - R$1,60; Item 16 - R$19,00 – SMO – Israel 
Cestari Júnior – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 311/2022
CONTRATO nº PRE/0175/22
CONTRATADA: OXIMED – TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI
OBJETO: Prestação de serviço de lavagem e esterilização de toalhas – Item 1– SMAS – Helena Cristina Rozales da 
Silva Marangoni - Prazo de Vigência: 60 meses. Valor Total: R$830.400,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 354/2022
CONTRATO nº PRE/0176/22
CONTRATADA: OLIVEIRA & BORGES MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
OBJETO: Prestação de serviço com fornecimento de material para instalação de um sistema de irrigação automática 
nas praças Dom Jose Marcondes e cívica – Item 1– SEMDEC – Jorge Luis de Souza- Prazo de Vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$101.900,00

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
EXTRATO DA ATA Nº 006/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – PROCESSO Nº 029/2022
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
OBJETO: Aquisição de produtos de limpeza, abaixo descritos, obedecendo a conveniência e as necessidades da 
CONTRATANTE:

Item Especificação   Quantidade      Valor
   Unitário  

  Valor    
Total 

 1 Álcool Antisséptico 800 galões de 5 L R$ 38,48 R$ 30.784,00
6 Sabonete Líquido 600 galões de 5 L R$ 18,79 R$ 11.274,00
5 Hipoclorito de Sódio 5500 litros R$ 8,18 R$ 44.990,00
7 Sanitizante Quaternário de Amônia 400 litros R$ 11,25 R$ 4.500,00
3 Detergente x4 200 litros R$ 7,22 R$ 14.440
         VALOR TOTAL: R$ 105.998,00 (Cento e cinco mil novecentos e noventa e oito reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste termo aditivo será por 12(doze) meses, tendo seu início na data 
de 01 de setembro de 2022 e seu final na data de 31 de agosto de 2023.
DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 001/2022, Processo nº 029/2022 e ATA nº 006/2022, Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 31 de agosto de 2022.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
EXTRATO DA ATA Nº 007/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – PROCESSO Nº 029/2022
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI
OBJETO: Aquisição de produtos de limpeza, abaixo descritos, obedecendo a conveniência e as necessidades da 
CONTRATANTE:

Item Especificação Qtde Valor Unitário 
R$

Valor
Total R$

9 Álcool etílico 70 400 Frasco 1L R$ 5,97 R$ 2.388,00

11 Detergente em pó (Saponáceo) 500 Frasco 300ml R$ 4,45 R$ 2.225,00

8 Álcool etílico. 500 Frasco 1 L R$ 4,12 R$ 2.060,00

29 Limpador multiuso 1000 Frasco 500 ml R$ 2,82 R$ 2.820,00

16 Inseticida doméstico 100 Frasco 300 ml R$ 9,34 R$ 934,00

17 Limpa Vidros 200 Frasco 500 ml R$ 3,00 R$ 600,00

21 Pedra sanitária 50 Pacotes R$ 8,70 R$ 935,00

19 Odorizador aerosol de 400ml. 50 Frasco de 400ml R$ 9,85 R$ 492,50

28 Sabão em barra 180 Pacotes c/ 5 un. 
200g

R$ 1,67 R$ 2.100,60

27 Sabão alvejante; em pó 750 Caixas de 1 Kg R$ 4,90 R$ 3675,00

23 Refil Repelente Elétrico Líquido 60 Unid. R$ 4,92 R$ 895,20

14 Esponja tipo aço inox 150 Pacote c/ 8 
unidades

R$ 2,80 R$ 420,00

13 Esponja para limpeza 600 Unid. R$ 1,03 R$ 618,00

15 Fibra para limpeza 1200 Unid. R$ 2,64 R$ 3.168,00

20 Pano de limpeza duplo 1000 Unid. R$ 4,84 R$ 4.840,00

22 Refil Mop úmido 200 Unid. R$ 4,55 R$ 4.910,00

25 Refil para rodo 30 Unid. R$ 3,66 R$ 109,80

26 Refil para rodo 150 Unid. R$ 5,33 R$ 799,50
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18 Mangueira Trançada Sil. ½ pol. 700 Metros R$ 7,52 R$ 5264,00

24 Mangueira Trançada Sil.3/4 pol. 300 Metros R$ 4,17 R$ 4.251,00

30 Rodo 200 Unid. R$ 8,70 R$ 1740,00

31 Rodo 60 Unid. R$ 0,95 R$ 657,00

32 Vassoura de Nylon 300 Unid. R$ 9,67 R$ 2.901,00

12 Dispensador Manual de Sabonete Líquido e 
Álcool em Gel

120Unid R$ 31,55 R$ 3.786,00

10 Suporte plástico Mop Úmido (polietileno) 40Unid. R$ 12,97 R$ 518,80

33 Suporte de plástico (poL.) fibras 80Unid. R$ 12,72 R$ 1017,60

  VALOR TOTAL: R$ 54.134,00 (Cinquenta e quatro mil cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste termo aditivo será por 12(doze) meses, tendo seu início na data 
de 01 de setembro de 2022 e seu final na data de 31 de agosto de 2023.
DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 001/2022, Processo nº 029/2022 e ATA nº 007/2022, Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 31 de agosto de 2022.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JO´SE DO RIO PRETO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2022
PERMITENTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-EMURB
PERMISSIONÁRIO: - PATRICIA APARECIDA FERREIRA – ME
OBJETO: Permissão de Uso ÁREA  002 - base de concreto (Radier) medindo 14m X 5,20m (72,80 m2 de área) 
em concreto aramado FCK 25, polido, com espessura de 0,10 cm; com a construção de mureta na parte 
superior do radier em blocos de concreto estrutural 14m X 19m X 39m aparente, totalizando 19 m lineares; com 
caixa de esgoto com arranque para ligação futura e Container, construídos em estrutura metálica, em formato 
Molhado (Lanchonete), e com área de 9,00 m² e 2,35 m de altura, todo adequado às exigências da Resolução-
RDC ANVISA nº 216/04 e Resolução RDC ANVISA n. 79, de 28/08/2000, bem como em total conformidade às 
exigências Normativas da ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária), localizado no Av. Philadelpho 
Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-390, para fins 
de alimentação,  modernizando  a Feira de Automóveis, no município de São José do Rio Preto, para atividade 
de lanchonete, Casa de chás, Casa de Sucos e Similares
VALOR TOTAL: R$ 18.959,88 (Dezoito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contrato será por 12 (doze) meses, de 05 de setembro de 2022 
à 04 de setembro de 2023; podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 60 (sessenta) meses.
DATA DA ASSINATURA:  29 de agosto de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência Pública nº 002/2022 e Processo Licitatório nº 009/2022; Lei Federal n° 
13.303/06, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
São José do Rio Preto-SP, 29 de agosto de 2022.
RODRIGO IDELBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.941 DE 30 DE AGOSTO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) RODRIGO BENITEZ GOMES, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta 
a 29 de agosto de 2022.
PORTARIA N.º 1.030 DE 31 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Cleine Zavanella Calvo Mariz e Luiz Gustavo Dona, para, 
sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, 
a fim de que, tendo em vista as intercorrências narradas no Interno nº 139/2022 da Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas e CI Nº 0074/2022 – SMS/DADM/Gerência de Pessoal, que segue anexo, a servidora ALINE STEFANIE DE 
SOBRAL LANGAMER DE ARAÚJO, responda como incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, III e X do 
artigo 204; inciso III do artigo 220; todos da Lei Complementar n.º 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a 
disposição da servidora pública. 
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA NORMATIVA PROCON MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 004/2022
Institui procedimentos para recebimento de reclamações pelos fornecedores e da outras providencias.
O Diretor Executivo do Procon Municipal de São José do Rio Preto de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
CONSIDERANDO os gastos excessivos com as expedições de reclamações vias correios por cartas registradas, 
que causa ônus demasiado a municipalidade e ceifa a aplicação dessas receitas na área de prevenção, educação do 
mercado de consumo e atendimento aos consumidores ;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 4º, inciso VII da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que estabelece 
como principio da Politica Nacional de Relações de Consumo a racionalização e melhoria dos serviços públicos 
prestados aos consumidores;
CONSIDERANDO que a Administração Pública, por meio da Diretoria de Apoio as Ações do Procon em estrita 
observância ao princípio da eficiência do serviço público, visa à solução de conflitos no âmbito das relações de 
consumo, nos termos da Lei Federal nº 8.078/90 e do Decreto Federal nº 2.181/97;
CONSIDERANDO o Art. 6º, inciso, VIII da Lei Federal 8.078/90, que estabelece como direito básico do consumidor a 
facilitação das defesas de seus direitos;
Art. 1°. As empresas com número igual ou superior de demandas junto ao Procon no corrente ano obrigatoriamente 
deverão aderir ao MÓDULO FORNECEDOR SINDEC mediante assinatura de termo de responsabilidade e 
compromisso, para consultar todas as CIPs (Cartas de Informações Preliminares) e Reclamações abertas em seu 
nome e receber e responder de forma eletrônica todas as CIP´s abertas em seu nome.
§1º. As empresas serão cientificadas por meio de contato telefônico e/ou e-mail quanto a obrigatoriedade da adesão 
no prazo máximo de 10(dez) dias;
§2º. As empresas franqueadoras deverão centralizar as demandas de suas franqueadas em um único CNPJ e na 
ausência de tal centralização os registros serão encaminhados para o CNPJ do franqueador.
Art. 2°. As empresas que não aderir ao MÓDULO FORNECEDOR SINDEC ou não apresentar resposta a solicitação 
no prazo estipulado no paragrafo primeiro do Artigo anterior serão devidamente notificadas por escrito a cumprir a 
obrigação do referido artigo de conforma compulsória, sob pena da adoção das providências legais pertinentes. 
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 31de agosto de 2022.
JEAN DORNELAS
DIRETOR EXECUTIVO 
PROCON MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 47/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 63/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 73/2022. 
Contratada: SOTREQ S/A
Objeto: Aquisição de pá carregadeira de rodas, zero, nova, fabricação nacional, com kit de revisões durante o período 
de garantia.
Valor: R$ 742.500,00  Prazo de entrega: 60 dias Data da assinatura: 31.08.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2022 – PROCESSO SICOM 3295/2022
Objeto: Aquisição de cabos elétricos de 25mm² para reposição no almoxarifado do SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 24.08.2022, sendo adjudicado o objeto à vencedora ANDERSON ALBERTO 
ROSATI ME para os itens 1, 2 e 3. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2022 – PROCESSO SICOM 3295/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 30.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S.J. Rio Preto, 31.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
PORTARIA Nº002/2022 - SEMDEC
Cria e nomeia os membros da Comissão Setorial de Avaliação de Documentos da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo
O Secretário de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, da Prefeitura de São José do Rio Preto,  no uso 
de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 , que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos 
e privados, regulamentada pelo Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002;
CONSIDERANDO a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 , que dispõe sobre o acesso a informações, previsto 
no inciso XXXIII do caput do art. 5°, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição;
CONSIDERANDO que a publicação da Tabela de Temporalidade e Destinação Final de Documentos constitui um 
importante pilar para a implantação da  Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD); 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 40, de 9 de dezembro de 2014, do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, 
alterada pela Resolução Nº 44, de 14 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de 
documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR;
RESOLVE:
Art. 1º  Criar a Comissão Setorial de Avaliação de Documentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo.  
Art. 2º  Ficam designados os servidores apresentados abaixo para comporem a Comissão:
1. Olivia Aparecida Firmino: Assessor Chefe de Gabinete - Gabinete/Divisão de Desenvolvimento Econômico e 
Relações Internacionais
2. Renata Oliveira Corteletti: Coordenador Executivo de Políticas Públicas II -Gabinete
3. Almir Donizeti da Silva: Assistente de Programas e Projetos - Pleno I - Gabinete
4. Marco Antonio B. Vieira Filho : Inspetor Fiscal de Posturas - Inspetoria Fiscal de Posturas
5. Roana Noronha Sanches: Agente administrativo - Inspetoria Fiscal de Posturas
6. Silvana Mara N. de Almeida Freitas: Coordenador Executivo de Políticas Públicas II - Departamento de 
Administração de Bolsões Comerciais
7. Arlindo de Lima Junior:  Assessor Especial da Secretaria - Divisão de Fomento ao Turismo
8. Bruna Bergami Rabello Prudencio: Assessor - Assessoramento Especifico II - Divisão de Fomento ao Turismo
9. Dayane Motta Kuyumjian: Coordenador Executivo de Políticas II - Divisão de Apoio as Ações de Crédito Municipal
10. Naianka Castilho Mardegan: Agente Administrativo - Divisão de Apoio as Ações de Crédito Municipal 
11. Fabiana Rodrigues de Carvalho: Agente Administrativo - Divisão de Apoio as Ações de Crédito Municipal
12. José Alexandre Gonçalves: Agente Administrativo/Agente de Crédito BPP - Divisão de Apoio as Ações de 
Crédito Municipal 
Art. 3º  A Comissão Setorial de Avaliação tem como responsabilidade: 
Identificar e nomear os documentos produzidos pela Secretaria;
I- Participar da organização dos documentos nos Arquivos e promover o levantamento de documentos acumulados 
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pela Secretaria, independentemente da localização física, estado de conservação ou data em que foram produzidos;
II- Propor, mediante orientação da Comissão Central de Avaliação de Documentos, prazos para guarda e a destinação 
final dos documentos, tendo em vista o seu valor primário, voltado para atender demandas administrativas, legais, 
fiscais, operacionais ou técnicas e o seu valor secundário, como fonte de informação a pesquisa e a reconstrução da 
memória e  história do município;
III-  garantir o cumprimento do calendário de transferências e recolhimento de documentos, nos prazos definidos na 
Tabela de Temporalidade e destinação final de documentos.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data da sua assinatura. 
Art. 5º Dê-se ciência. 
São José do Rio Preto -SP, 01 de setembro de 2022.
Jorge Luis de Souza
Secretário de Desenvolvimento Econômico
E Negócios de Turismo

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS NA FORMA DE PATROCÍNIO 
COM EMPRESAS INTERESSADAS EM FORNECIMENTO DE INTERNET TEMPORÁRIA COM DISPONIBILIZAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO DURANTE A 59ª EXPO RIO PRETO, Nº 003/2022/SMAA - 59ª EXPO 
RIO PRETO. Encontra-se aberto da data de publicação deste extrato até o dia 20/09/2022, o Edital de Chamamento 
Público para Parceria na Forma de Patrocínio, para pessoas jurídicas interessadas em participar como PARCEIRAS 
na 59ª EXPO Rio Preto, a ser realizada no período de 19 a 23 de outubro de 2022, no Recinto de Exposições “Alberto 
Bertelli Lucatto”. As regras para participação estão no Edital de Chamamento Público para o estabelecimento 
de Parcerias nas Forma de Patrocínio, nº 003/2022/SMAA, de 31 de agosto de 2022, que pode ser acessado 
na íntegra no endereço: https://www.riopreto.sp.gov.br/agricultura/, aba INFORMAÇÕES – EXPO RIO PRETO 
2022. Informações: exporiopreto@riopreto.sp.gov.br; (17) 3232.0016. Antonio Pedro Pezzuto Júnior – Secretário de 
Agricultura e Abastecimento.

EXTRATO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DAS INSTALAÇÃO DA ÁREA I – RANCHO DO TROPEIRO 
“RECINTO DE EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLI LUCATTO” EM FAVOR DE MATEUS AUGUSTO DA SILVA 
BEGO.
PROTOCOLO: 2022219266
OBJETO: BAILE MEGATROM
DATA: 03/09/2022
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2022
VALOR: NOS TERMOS DO DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 2019, FOI RECOLHIDO O VALOR PREÇO 
PÚBLICO NO TOTAL DE 50 UFM – R$ 3.464,50 – TRÊS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E 
CINQUENTA CENTAVOS)
BASE LEGAL: DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 2019.
A. PEDRO PEZZUTO JR. -SECRETÁRIO MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Convocação n° 053/2022 – SME
A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, visando atender as necessidades de substituições 
na Educação Infantil e no Ensino Fundamental (Ciclos I e II -1º aos 5º anos) da Rede Municipal de Ensino, conforme 
artigos 16, 17, 18, 19 da LC 138/2001 e alterações posteriores, convoca 04 (quatro) Professores de Educação Básica 
I, abaixo classificados no Processo Seletivo SME nº 01/2021 para contratação em caráter temporário. 
Os convocados abaixo relacionados deverão comparecer no dia 02 de setembro de 2022, conforme horário abaixo 
discriminado, no Secretaria Municipal da Educação (Rua General Glicério, 3947, Redentora). 
Os convocados que não comparecerem na data, hora e local supracitados, terão os dias 05/09/2022 e 06/09/2022, 
para comparecerem na Secretaria Municipal de Educação, para atendimento exclusivamente às 8h30 no período da 
manhã ou às 14h30 para o período da tarde. O não comparecimento dos convocados no prazo estabelecido será 
considerado como desistência. 
Para entrega da documentação para contratação, os convocados terão o prazo máximo de 20 (vinte) dias, em 
conformidade com o item 13.11, do Capítulo 13, do edital de abertura, contados a partir da publicação desta, devendo 
apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal (Av. Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro), mediante agendamento. 
Para contratação os convocados deverão ter disponibilidade de horário nos 03 (três) períodos: manhã, tarde e noite, 
conforme item 13.4, do Capítulo 13, do edital de abertura.
Horário: 8h30

SClass. Nome

704 º MARCELA FRANCIS BEDOLLO TARLAN

705 º ADRIANA CRISTINA MORABITO

706 º ALCENIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR

707 º ROSELI RODRIGUES DA SILVA LEITÃO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO – PROCESSO SELETIVO SME - EDITAL Nº 
01/2021
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a autenticidade) 
1) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH;
2) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia);
3) Comprovante de Endereço (cópia);
4) Carteira Profissional Digital – Acessar: www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital para cadastro e 
esclarecimentos (Dispensados da entrega da CTPS física e digital).
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) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br; 
7) Certificado de reservista (cópia);
8) Documento comprobatório do estado civil (cópia);
9) Trazer 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 requisitos exigidos elencados no Quadro, do item 2.2, Capítulo 2 do Edital Normativo - Certificado, 
Certidão ou Diploma de Conclusão de Curso (cópia);
13) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/
siscaanet) para 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, trazer a publicação da exoneração ou documento comprobatório do 
desligamento;
14) As declarações a seguir devem ser redigidas de próprio punho ou digitadas, conforme modelo entregue pela SME, 
e feitas uma para cada item, com a devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as 
penas da lei: 
14.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a Constituição Federal;
14.2) Possuir ou não vínculo privado. 
14.3) 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) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público Municipal ou de escolas conveniadas com o 
Município de São José do Rio Preto, por justa causa;
14.5) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa da última Declaração de Imposto de Renda;
14.6) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo, trazer comprovante;
14.7) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos;
15)  Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) 
anos, expedidos pelos órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu no período de abrangência. Em caso 
positivo, trazer a Certidão Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidos via Internet:
15.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria da 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 a 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 aceitos 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) Exame médico admissional – A realização do exame 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 
aplicativo. Local do Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do Paço Municipal, tel.: (17) 3203-
1128, munido de Documento de identificação com foto, da Carteira de Vacinação Atualizada (cópia), Comprovante de 
Vacinação contra a COVID-19 (cópia), ficha de avaliação e formulário de anamnese;
18) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido RG, CPF (originais e cópia), comprovante de endereço no nome do 
convocado e documento fornecido pela SME para abertura da Conta Salário – vinculada ao CNPJ da Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Preto (Trazer cópia do comprovante de abertura de conta constando CPF e CNPJ 
desta Prefeitura) 
19)  Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio Preto julgar necessário.
OBSERVAÇÃO:
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O atendimento para entrega da documentação para contratação será feito somente mediante agendamento na 
Coordenadoria de Pessoal da Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337. 
Prazo para protocolo da Documentação:
Convocação nº 053/2022 – SME      Publicado em 01/09/2022      Término 21/09/2022        
São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO SME N° 07/2022
Disciplina o processo de Remoção por Permuta dos Profissionais da Educação da Classe de Especialistas – Titulares 
de Cargos ou Empregos da Rede Municipal de Ensino do Município de São José do Rio Preto.
A Secretária da Educação do Município de São José do Rio Preto, no uso de suas atribuições, conforme o artigo 73 da 
Lei Orgânica do Município e artigo 25 da Lei Complementar Nº 138, de 28 de dezembro de 2001.
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São José do Rio Preto, quinta-feira, 01 de setembro de 2022PUBLICIDADE LEGAL

RESOLVE:
Artigo 1°  As inscrições para a Remoção por Permuta dos Titulares de Cargos ou Empregos dos Especialistas da Rede Municipal de Ensino deverão ser 
protocoladas na sede da Secretaria Municipal de Educação, nos dias 12 e 13/09/2022 das 8h às 16h45.
Parágrafo único - As inscrições serão formalizadas por meio de requerimento individual do interessado dirigido à Secretária Municipal de Educação.
Artigo 2º  O resultado da Remoção por Permuta será publicado no Diário Oficial do Município no dia 15/09/2022.
§1º - Do indeferimento do pedido Remoção de Permuta, caberá recurso à Secretária Municipal de Educação.
§2º. O Recurso do resultado da Remoção por Permuta deverão ser protocoladas na sede da Secretaria Municipal de Educação, nos dias 16 e 19/09/2022 
das 8h às 16h45.
Artigo 3°  O resultado final da Remoção por Permuta será publicado no Diário Oficial do Município, no dia 21/09/2022, devendo os removidos entrarem em 
exercício, na nova Unidade Escolar, no 1º dia útil de janeiro de 2023.
Artigo 4°  O Especialista readaptado não poderá participar do processo de Remoção por Permuta.
Artigo 5°  O Especialista afastado a qualquer título que se inscrever e for removido deverá assumir o exercício na nova sede no primeiro dia útil de janeiro 
de 2023. 
Artigo 6º  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução SME nº 14/2021 e as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2022.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO SME N° 08/2022
Disciplina o processo de Remoção por Permuta dos Profissionais da Educação da Classe de Docentes – Titulares de Cargos ou Empregos da Rede Municipal 
de Ensino do Município de São José do Rio Preto.
A Secretária da Educação do Município de São José do Rio Preto, no uso de suas atribuições, conforme o artigo 73 da Lei Orgânica do Município e artigo 25 
da Lei Complementar Nº 138, de 28 de dezembro de 2001.
RESOLVE:
Artigo 1°  As inscrições para a Remoção por Permuta dos Titulares de Cargos ou Empregos dos Docentes da Rede Municipal de Ensino deverão ser 
protocoladas na Secretaria Municipal de Educação, nos dias 12 e 13/09/2022 das 8h às 16h45.
§1º  Aos afastados por convênio Estado/ Município, será permitida a Permuta somente entre seus pares, nas escolas municipalizadas.
§2°  As inscrições serão formalizadas por meio de requerimento individual do interessado dirigido à Secretária Municipal de Educação.
Artigo 2º  O resultado da Remoção por Permuta será publicado no Diário Oficial do Município no dia 15/09/2022.
§1º  Ao indeferimento do pedido Remoção de Permuta, caberá recurso à Secretária Municipal de Educação.
§2º  O Recurso do resultado da Remoção por Permuta deverão ser protocoladas na sede da Secretaria Municipal de Educação, nos dias 16 e 19/09/2022 
das 8h às 16h45.
Artigo 3º  O resultado final da Remoção por Permuta será publicado no Diário Oficial do Município, no dia 21/09/2022.
Artigo 4°  Após a publicação do resultado final da Remoção por Permuta, o Docente que se remover deverá entrar em contato com o gestor da Unidade 
Escolar e agendar a entrega do seu prontuário até o dia 30/11/2022, devendo os removidos entrarem em exercício na nova Unidade Escolar, no dia imediato 
ao retorno das férias.
Artigo 5° O Docente readaptado não poderá participar do processo de Remoção por Permuta.
Artigo 6° O Docente afastado a qualquer título que se inscrever e for removido deverá assumir o exercício na nova sede no dia imediato ao retorno das férias. 
Artigo 7º  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução SME nº 15/2021 e as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2022.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Departamento de Cadastro de Pessoas e Atividades, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para 
a devida regularização cadastral de forma eletrônica, pelo sistema ICad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no prazo de 30 dias contados da data da 
publicação desta, de acordo com Decreto Municipal n° 19.147/2022
Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro 
bloqueado) em conformidade com o artigo 12 do Decreto Municipal n°19.147/2022, o que, posteriormente, poderá ensejar processo de Cassação da Licença 
de Funcionamento.
Para regularização cadastral, o contribuinte deverá sanar as irregularidades dos Requisitos e Pré-Requisitos de Posturas, no Sistema ICad. Acesse o ICad 
em: icad.empro.com.br.
Em caso de dúvidas, quanto ao atendimento dos requisitos, solicitar informações junto à Secretaria Municipal, competente pela análise do mesmo. 
Contribuintes:

CONTRIBUINTE C A D A S T R O 
MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL ESTANCIA NAVARRETE I 1261910

ATELIÊ NAIL DESIGN FRANCHISING LTDA 3602350

COXITS LANCHONETE RIO PRETO LTDA ME 3347060

LUBIANA B C ROCHA ME 3157700

SIDNEY ARAUJO NEVES 3197260

THEOBALDO BUZON THEODORO 29198072854 3548280

São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2022.
Marco Aurélio Belentani de Carvalho
Coord. Executivo de Políticas Públicas - Dept Cadastro de Pessoas e Atividades/SEMFAZ

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A) INDEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE 

SOLICITAÇÃO

2022000133915 00380/22
AJ MEDICAL TRATAMENTO 

CAPILAR LTDA
LAUDO
TÉCNICO DE 
VALIAÇÃO

EDITAL DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROTOCOLO TERMO RAZÃO
SOCIAL

2022000226963 TRM - P - H 000287
MASTER FÓRMULA 
FÁRMACIA DE 
MANIPULAÇÃO LTDA

São José do Rio Preto, 01 de setembro de 2022.
Karina Elias de Souza
Coordenadora da Vigilância Sanitária

Portaria N°005/2022 - CGCM/SMTTS de 30 de agosto de 2022 - DESIGNA Anderson Cavassana, GCM 3ª CL, matrícula 65658; Antônio Carlos Martins 
Garcia Júnior, GCM Subinspetor, matrícula 53112; Fábio Antônio Martins Vitorio, GCM 1ª CL, matrícula 59768, sob a presidência do primeiro - todos 
lotados na SMTTS para comporem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar em face de Otávio Lucas Souza, mat. Nº 65751, para apuração de fatos 
provenientes do Interno Nº 679/2022 S.M.T.T.S/GCM, pela possível violação do art. 51, inciso XXXVII da LCM 331/2010.
O inteiro teor desta Portaria encontra-se à disposição do servidor público, o qual será citado nos termos do artigo 46 e seguintes, da Lei Complementar 664 
de 13 de agosto de 2021.
SECRETARIA  MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM.

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.343

De 31 de agosto de 2022
Altera a ementa e o artigo 1º do Decreto Legislativo nº 1.337, de 02 de 
junho de 2022.

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e 
eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º Ficam alterados a ementa e o artigo 1º do Decreto Legislativo 
nº 1.337/2022 para que onde se lê: Pastora Jeiza Pauly Pontes de Melo, leia-
se: Bispa Jeiza Pauly Pontes de Melo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara 

Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2022
Aprovado em 30/08/2022, na 45ª Sessão Ordinária. (em votação secreta)
Decreto Legislativo registrado na Diretoria Legislativa da Câmara 
e publicado no jornal oficial do Legislativo.

Arnaldo de Freitas Vieira

                                                    Diretor Geral   
Autoria da propositura: 

Ver.ª Karina Caroline
anl/

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.340

De 31 de agosto de 2022
Outorga a Medalha 19 de Julho e o Diploma de Gratidão da Cidade de 
São José do Rio Preto ao Grupo Cene.

  Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e 
eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º Ficam outorgados a Medalha 19 de Julho e o Diploma 
de Gratidão da Cidade de São José do Rio Preto ao Grupo Cene, em 
reconhecimento aos relevantes serviços prestados. 

Art. 2º A outorga da honraria será levada a efeito em Sessão 
Solene, conforme dispõe o Regimento Interno desta Câmara Municipal, em 
data a ser designada pelo Vereador, autor da propositura, em comum acordo 
com o homenageado e com a anuência do Presidente da Casa. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 
Legislativo correrão por conta de verba própria do orçamento da Câmara 
Municipal, suplementada se necessário. 

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 

31 de agosto de 2022.

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES

Presidente da Câmara 

Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2022
Aprovado em 30/08/2022, na 45ª Sessão Ordinária. (em votação secreta)
Decreto Legislativo registrado na Diretoria Legislativa da Câmara 
e publicado no jornal oficial do Legislativo.

Arnaldo de Freitas Vieira

                                                     Diretor Geral   
Autoria da propositura: 

Ver. Cabo Julio Donizete
anl/

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.341

De 31 de agosto de 2022
Outorga o Título de Empresa Cidadã à Clínica Veterinária Uehara.
  Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte 
Decreto Legislativo: 

Art. 1º Fica outorgado o Título de Empresa Cidadã à Clínica 
Veterinária Uehara, de São José do Rio Preto.

Art. 2º A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene, conforme 
dispõe o Regimento Interno desta Câmara, em data previamente marcada 
através do entendimento entre a Vereadora autora, a homenageada e a 
Presidência da Câmara.

Art. 3º As despesas decorrentes do cumprimento do presente 
Decreto Legislativo correrão por conta de recursos próprios do orçamento da 
Câmara Municipal, suplementados se necessário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 

31 de agosto de 2022.

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara 

Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2022
Aprovado em 30/08/2022, na 45ª Sessão Ordinária. (em votação secreta)
Decreto Legislativo registrado na Diretoria Legislativa da Câmara 
e publicado no jornal oficial do Legislativo.

Arnaldo de Freitas Vieira

                                                      Diretor Geral   

Autoria da propositura: 
Ver.ª Cláudia De Giuli

anl/
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.342

De 31 de agosto de 2022
Outorga o Título de Cidadã Honorária Rio-pretense à Senhora Patrícia 
Faga Iglecias Lemos.
 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou 
e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadã Honorária Rio-pretense 
à Senhora Patrícia Faga Iglecias Lemos, em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados à comunidade local.

Art. 2º A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene, conforme 
dispõe o Regimento Interno desta Câmara, em data previamente marcada 
através do entendimento entre a Vereadora Autora, a homenageada e a 
Presidência da Câmara.

Art. 3º As despesas decorrentes do cumprimento do presente 
Decreto Legislativo correrão por conta de recursos próprios do orçamento da 
Câmara Municipal, suplementados se necessário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.
  

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 

31 de agosto de 2022.

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara 

Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2022
Aprovado em 30/08/2022, na 45ª Sessão Ordinária. (em votação secreta)
Decreto Legislativo registrado na Diretoria Legislativa da Câmara 
e publicado no jornal oficial do Legislativo.

Arnaldo de Freitas Vieira

         Diretor Geral   
Autoria da propositura: 

Ver.ª Cláudia De Giuli
anl/

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mirassol
FORO DE MIRASSOL
3ª VARA
Rua Floriano Peixoto, 1750, ., Nossa Senhora Aparecida - CEP
15130-007, Fone: (17) 3242-3001, Mirassol-SP - E-mail:
mirassol3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1003971-42.2018.8.26.0358
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
Exequente: Hozz Administracao de Bens Proprios Limitada
Executado: Damião Ferreira Pereira

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS.

PROCESSO Nº 1003971-42.2018.8.26.0358

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Mirassol, Estado de São Paulo, Dr(a).
Marcos Takaoka, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) DAMIÃO FERREIRA PEREIRA, Brasileiro, Solteiro, Agricultor, RG
7.863.496-20, CPF 713.071.251-15, com endereço à Rua Machado de Assis, 331, Fundos, Santa
Luzia, CEP 47800-000, Barreiras - BA, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Hozz Administracao de Bens Proprios Limitada, para cobrança de
R$263.256,50 (duzentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta
centavos), atualizado até 21/07/2018, referente à Compromisso de Compra e Venda de Imóvel
Rural, firmado em 20/02/2018. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, caso em que os honorários serão reduzidos
pela metade; sem pagamento proceder-se-á imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem
penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias para oposição de embargos; no mesmo prazo,
reconhecendo seu débito, o devedor poderá depositar 30% do montante do principal e acessórios e
requerer pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e correção monetária. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Mirassol, aos 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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