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37 MUNICÍPIOS

Edinho assume presidência da  
Região Metropolitana de Rio Preto
O prefeito de Rio Preto Edinho Araújo foi eleito presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, criada pelo governo do Esta-
do em 2021, reunindo 37 cidades do Noroeste Paulista. São municípios com quase 1 milhão de habitantes na totalidade. Para a vice-presidência, foi 
eleito Fernando Cunha, prefeito de Olímpia. CIDADES Pág.5

PARA RECAPE

Prefeitura 
estuda pedir 
empréstimo 
de R$ 40 mi
O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) confirmou ao Dhoje 
Interior nesta sexta-feira, 2, 
que solicitou ao secretário 
de Governo, Jair Moretti, a 
elaboração de um projeto 
de lei para ser encaminhado 
a Câmara Municipal com 
objetivo de contrair em-
préstimo de R$ 40 milhões 
para realização de recape de 
vias públicas em Rio Preto.. 

AMEAÇADO PELO PCC

Rodrigo vai 
usar colete à 
prova de bala 
na campanha
POLÍTICA Pág.3

HEMOCENTRO FAZ APELO

DOE SANGUE

Segundo dados da entidade, o ideal seria se eles tivessem 120 doadores por dia, mas hoje, contam com apenas a 
metade. Diversos fatores como as férias de julho, frio, chuva e datas comemorativas fazem os números oscilar. 
Para a direção, é importante ressaltar que os doadores sejam frequentes, pois, sazonais não resolvem o problema. 
CIDADES Pág.5

VÔLEI FEMIINO

Rio Preto vai 
até Santos 
em busca da 
1ª vitória

As meninas do vôlei Rio 
Preto vão até Santos, neste 
sábado, 3, em busca da pri-
meira vitória no Campeona-
to Paulista, contra as donas 
da casa, o Realizar às 19h. 
ESPORTES Pág.6

POLÍCIA

Acusado de 
matar e enterrar 
mulher em casa 
está foragido
CIDADES Pág.4

DOMINGOS COM
ESPETÁCULOS
Iniciativa do Plaza Avenida 
Shopping em parceria com a 
Livre Produções traz em se-
tembro espetáculos e apresen-
tações de teatro, contação de 
histórias e interação infantil. 
ENTRETENIMENTO Pág.7

Ivan Feitosa_SMCS

Arquivo PESSOAL

Marcelo Schaffauser

Com a presença de 25 prefeitos e representantes, a cerimônia de escolha e posse ocorreu na manhã desta sexta-feira (2), no prédio do Complexo Swift, em Rio Preto
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Danila na pista 
A candidata a deputada federal pelo PTB em Rio Preto, Da-

nila Azevedo, faz campanha como a única mulher bolsonarista 
raiz em todo o Noroeste Paulista. Ela acrescenta também que 
tem base eleitoral na Alta Noreste Paulista. Danila Azevedo 
despontou com a sua militância ainda nos primórdios das ma-
nifestações a favor da derrubada da presidente Dilma Rousseff 
(PT) e no nascimento da candidatura de Jair Bolsonaro (PL) 
à presidência. Seu nome chegou a ser cogitado como pré-can-
didata à Prefeitura de Rio Preto em 2020, mas os candidatos 
do mesmo espectro político decidiram por outros caminhos. 
Sempre foi presente nas manifestações pró-presidente em 
Brasília e em São Paulo, inclusive no 7 de setembro do ano 
passado. Com relações próximas ao centro do Poder, ela é uma 
das organizadoras do ato paralelo de grupos e partidos bolso-
naristas em comemoração ao bicentenário da Independência 
dia 7. Vai ser na avenida Anísio Haddad.

Tarcísio e as Santas Casas
Tarcísio de Freitas, candidato ao governo do Estado pelo 

Republicanos afirmou nesta sexta-feira, 2, que vai solucionar 
o problema financeiro das Santas Casas com planejamento e 
eficiência. Ele esteve na Santa Casa de Misericórdia de Mogi das 
Cruzes, a qual sofre com dificuldades financeiras e superlotação. 
Tarcísio afirma que pretende focar na prevenção de doenças 
e monitoramento de pacientes para não sobrecarregar essas 
unidades de saúde. “Dinheiro para que o governo aporte mais 
recursos às Santas Casas virá do ganho de eficiência”, comen-
tou. “Existe um casamento dentro da gestão tripartite, onde o 
governo federal participa com uma parte e o governo do estado 
tem que entrar com a sua parte também.”

Deu ruim
A Justiça Eleitoral, por decisão liminar, exigiu a retirada ime-

diata do ar de propagandas irregulares veiculadas no Facebook 
pela campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos) contra 
o governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato a reeleição. 
Tarcísio infringiu a lei que determina “que é vedada a propa-
ganda eleitoral mediante o impulsionamento de conteúdo na 
internet com o intuito de criticar e prejudicar os adversários”. 
Ele afirmou em seus impulsionamentos que o governador Ro-
drigo Garcia “só pisa na favela para inaugurar uma ou outra 
obra, enquanto que o problema real não se resolve”, o que a 
Justiça Eleitoral entendeu ser irregular e inverídico.
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Receba notícias 
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Geninho vem aí
Este sábado, 3, promete ser movimentado em Rio Preto. 

Na cidade o candidato a vice-governador na chapa de Rodrigo 
Garcia (PSDB), o deputado federal Geninho Zuliani (União Bra-
sil), cumpre uma série de atividades de campanha. Logo cedo, 
toma café da manhã com ciclistas no Jardim Yolanda. Depois 
visita feira no bairro Cidade Nova, região sul da cidade. De lá 
da um pulinho para participar de adesivaço dos companheiros 
Itamar Borges e Edinho Filho, no Centro Regional de Eventos. 
A agenda segue com caminhada com grupo de apoiadores pelo 
Calçadão de Rio Preto. Como ninguém é de ferro a agenda po-
lítica eleitoral termina com almoço no Mercadão.

ELEIÇÃO 2022

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) recebeu 332.548 
requerimentos de eleitoras e 
eleitores para voto em trânsito 
no primeiro turno das Eleições 
Gerais de 2022. Para um even-
tual segundo turno, 314.804 
pessoas também realizaram o 
pedido. Em um comparativo 
com as Eleições Gerais de 
2018, os números represen-
tam um crescimento de 278% 
com relação ao primeiro turno, 
quando foram feitas 87.979 
solicitações, e de 277% com 
relação à segunda etapa do 
pleito, que registrou 83.494 
pedidos.

Para o público geral, o 
prazo para requerimento, 
alteração ou cancelamento 
da habilitação para votar em 
trânsito ou em seção distinta 
da origem nas Eleições 2022 
terminou no dia 18 de agosto. 
Já para militares, guardas mu-
nicipais, agentes de trânsito 
e pessoas convocadas para 
apoio logístico, entre outros – 
conforme previsto nos artigos 
52 e 28 da Resolução TSE nº 
23.669/2021 –, a data-limite 
foi estendida até 26 de agosto.

Maior movimentação 
no país

São Paulo é o destino onde 
o maior número de pessoas 
pretende participar das elei-
ções votando em trânsito no 
primeiro turno: 82.393. Des-
ses, 38.030 paulistas solici-
taram votar fora do domicílio 
eleitoral dentro do próprio 
estado, que é o maior colégio 
eleitoral do país. Por outro 
lado, 44.363 pessoas de ou-
tras unidades da Federação 
requereram o exercício do 
voto em São Paulo. Em 2018, 
o estado também registrou a 
maior quantidade de eleito-
res que votaram em trânsito 
na primeira etapa da eleição: 
17.773, no total.

A segunda maior movi-
mentação no primeiro turno 
deve acontecer no Rio de 
Janeiro, que registra 30.916 
eleitoras e eleitores que pedi-
ram para votar fora do domi-
cílio de origem, sendo 14.054 
fluminenses votando em trân-
sito dentro do próprio estado 
e 16.862 pessoas de outras 
unidades da Federação que 
devem exercer o voto no Rio 
de Janeiro.

Em 2018, a segunda maior 
movimentação para o mes-
mo turno ocorreu em Minas 
Gerais, totalizando 10.163 
requerimentos.

Transferência 
temporária

A transferência temporá-
ria para outra seção eleitoral 
é facultada ainda aos presos 
provisórios e aos adolescentes 
que cumprem medida socioe-
ducativa em unidades de in-
ternação; aos integrantes das 
Forças Armadas, da Polícia 
Federal, da Polícia Rodoviária 

Federal, da Polícia Ferroviária 
Federal, das polícias civis e das 
polícias militares; e às equipes 
do Corpo de Bombeiros e de 
guardas municipais que estive-
rem em serviço por ocasião das 
eleições; juízas e juízes eleito-
rais, servidoras e servidores da 
Justiça Eleitoral e promotoras 
e promotores eleitorais; e, ain-
da, pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida.

Ao todo, este ano, 26.725 
militares pediram a transfe-
rência temporária (TTE) de 
sua seção no primeiro turno. 
Os presos provisórios, por sua 
vez, realizaram 12.903 solici-
tações. Por parte da Justiça 
Eleitoral, foram 7.792 requeri-
mentos de transferência tem-
porária para votação e 149.643 
TTEs de ofício.

Quilombolas e indígenas

Ao todo, 469 indígenas e 
quilombolas indicaram para 
o primeiro turno o local onde 
preferem exercer o voto, di-
ferente daquele em que está 
a seção de origem. A medida 
é assegurada a esses povos, 
desde que dentro dos limites 
da circunscrição da eleição, 
conforme disposto no artigo 
13, parágrafo 5º, da Resolução 
TSE nº 23.659/2021.

Acessibilidade

No caso das eleitoras e elei-
tores com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, 14.001 
solicitaram transferência para 
votar no primeiro turno em 
uma seção especial com aces-
sibilidade, espaços adaptados 
para oferecer fácil acesso e 
maior comodidade e segurança 
no momento do voto.

Voto no exterior

Conforme consta do Código 
Eleitoral e da Resolução TSE 
nº 23.669/2021, quem está 
no exterior não pode votar 
em trânsito. Entretanto, se o 
título de eleitor estiver cadas-
trado em outro país e a pessoa 
estiver em território nacional, 
será possível votar nas Eleições 
2022 apenas para presidente 
da República. No total, 1.719 
pessoas nessa situação pedi-
ram para votar em trânsito na 
primeira etapa do pleito. Para 
eventual segundo turno, foram 
1.496 pedidos.

Consulta ao local 
de votação

Para conhecer o local onde 
votar em trânsito, o eleitor 
deve acessar o Portal do TSE 
e clicar no link Consulta aos 
locais de votação para o voto 
trânsito (pessoas ausentes do 
seu domicílio eleitoral), loca-
lizado em “Locais de Votação”, 
na aba “Eleições 2022”.

Caso o eleitor habilitado 
para votar em trânsito não 
compareça à seção, deverá 
justificar a ausência, inclusive 
se estiver no domicílio eleitoral 
de origem no dia da eleição. 
A justificativa não poderá ser 
feita no município por ele indi-
cado para o exercício do voto.

Solicitação de voto em 
trânsito cresce 278% em 
relação a 2018

Da REDAÇÃO
Fonte: TRE

Os juros são um importante 
instrumento de política mone-
tária. Quando os governos ten-
tam combater a inflação, eles 
geralmente aumentam essas 
taxas para restringir a circula-
ção de dinheiro na economia, 
econsequentemente, reduzir 
o consumo. Quando é preciso 
realizar o efeito contrário, as 
taxas diminuem e o poder de 

ARTIGO

Brasil é o terceiro país que mais 
cobra juros do mundo

compra aumenta.

De acordo com a Copom 
(Comitê de Política Monetá-
ria), a taxa Selic, taxa básica de 
juros da economia, foi elevada 
em 0,50 ponto percentual, 
indo para 13,75% ao ano. O 
aumento fez com que o Brasil 
continuasse em terceiro lugar 
no ranking global de juros 
nominais. 

Bancos centrais em todo 
o mundo, porém, iniciaram 
ou discutem começar apertos 
monetários, elevar juros, para 
combater a escalada do custo de 
vida. Ainda segundo o levanta-
mento, de 167 países, 45% man-
tiveram seus juros, enquanto 
51% elevaram e 4% cortaram 
as taxas no último ano.

No ranking de juros reais 
(as taxas de juro atuais descon-
tadas a inflação projetada para 
os próximos 12 meses), o Bra-
sil ocupa a primeira posição, 
seguido do México, Hungria, 
Colômbia e Indonésia. A taxa 
de juros reais é medida pelo 

desconto da inflação de cada 
país sobre a taxa nominal de-
finida pelos bancos centrais.

Os menores juros nomi-
nais são da Suíça (-0,75%), 
Dinamarca (-0,60%) e Japão 
(-0,10%), enquanto os meno-
res juros reais são da Argenti-
na (-10,30%), Bélgica (-6,83%) 
e Espanha (-6,22%). Conside-
rando a média geral dos países 
listados, a taxa mundial de 
juros está negativa em 1,27%.

Diversos países pelo mun-
do vivem a preocupação com 
a inflação, com a guerra na 
Ucrânia e as sanções à Rússia 
pressionando os preços das 
commodities e de energia em 
várias regiões (especialmente 
a Europa). 

O que resulta na continua 
pressão da inflação global, a 
qual se acelerou na maioria 
das medidas, dadas as ainda 
contínuas pressões e choque 
de oferta ao atacado e acele-
ração de demanda, em vista 
ao processo de reabertura de 

diversas localidades, conver-
tendo a maioria das taxas em 
terreno negativo. 

Ainda que se preservem 
parte dos programas de alívio 
quantitativo, o movimento 
global de políticas de aperto 
monetário continuou a ganhar 
força, aumentando expressi-
vamente o número de Bancos 
Centrais sinalizando preocu-
pação com a inflação. 

Países emergentes, como 
o Brasil, são pressionados a 
elevar juros em meio a expec-
tativa de que investimentos em 
renda fixa nos Estados Unidos 
se tornem mais atrativos. Caso 
não o façam, correm risco de 
enfrentar a saída de investi-
dores, escassez de dólares, e 
ainda mais pressão inflacio-
nária devido ao desequilíbrio 
no câmbio.

*Advogado e Diretor 
do Procon Rio Preto. Pós-
-graduado em Direito Pro-
cessual e Material do Tra-
balho*

Jean Dornelas

Adesivaço 
As campanhas de Itamar Borges e Edinho Filho se unem neste sábado, 3, para adesivaço de veículos com material dos 

dois candidatos do MDB. Itamar que busca a reeleição à Assembleia Legislativa e Edinho que tenta cadeira na Câmara federal 
fazem dobrada em Rio Preto em busca dos votos. O ato ocorre das 9 às 10h30 horas em frente ao Centro Regional de Eventos. 
As cúpulas das campanhas querem reunir o maior número de veículos. Nas imagens que pipocam nas redes sociais, Itamar 
e Edinho Filho convocam os amigos e famílias para participar do adesivaço.

Arquivo PESSOAL



O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) confirmou ao Dhoje 
Interior nesta sexta-feira, 2, 
que solicitou ao secretário 
de Governo, Jair Moretti, a 
elaboração de um projeto de 
lei para ser encaminhado a 
Câmara Municipal com objeti-
vo de contrair empréstimo de 
R$ 40 milhões para realização 
de recape de vias públicas em 
Rio Preto. 

Segundo Edinho o valor 
é a capacidade máxima que 
o governo tem de contrair o 
novo empréstimo milionário. 
Os recursos vão ser obtidos 
via o programa Desenvolve 
SP, do governo do Estado, que 
prevê a liberação de recursos 
para obras de infraestrutura 

  |  A3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | sábado, 03 de setembro de 2022

Política Eleições
Na Justiça Eleitoral só o voto é secreto, 
diz Moraes em cerimônia de lacração do 
sistema de urnas

Cristina Kirchner
‘Lamento. Agora, quando levei facada, 
teve gente que vibrou’, disse bolsonaro 
sobre ataque na Argentina

O Serviço de Inteligência da 
Secretaria de Assuntos Peni-
tenciários interceptou ligações 
telefônicas e um bilhete com 
ameaças ao governador Ro-
drigo Garcia (PSDB). As men-
sagens revelam ameaças do 
Primeiro Comando da Capital 
(PCC). O grupo está insatisfei-
to com as grandes apreensões 
de droga realizadas pela Polícia 
paulista e com a transferências 
de lideranças da facção crimi-
nosa para presídios federais. 

Rodrigo Garcia reforçou 
a segurança e passou a fazer 
deslocamentos e aparições 
públicas na campanha com 
colete à prova de balas. Sua fa-
mília também passou a receber 
cuidados especiais da Polícia 
Militar a pedido da Casa Civil 
do Gabinete de Garcia. 

No pedido encaminhado à 
PM, a Casa Civil diz que tratam 
de risco de atentado contra a 
vida e a integridade física de 
Rodrigo Garcia e sua família. 

Rodrigo usará colete à prova de bala 
na campanha após ameaça do PCC

ELEIÇÕES PARA GOVERNADOR

Pede reforço do efetivo e ma-
terial bélico. 

Segundo matéria do jornal 
O Globo desta sexta-feira (2), 
do Rio de Janeiro, as ameaças 
aconteceram após o gover-
nador endurecer o discurso 
contra a o crime organizado 
e declarar que “bandido que 

levantar a arma para a polícia 
vai levar bala” e que “bandido 
bom é bandido preso”. Quem 
reagir “à voz de prisão de pri-
são vai ter a reação contrária 
da polícia.” 

A revista Veja, também des-
ta sexta-feira, relata que um 
bilhete encontrado no telhado 

19 a 23 DE OUTUBRO

Expo seleciona empresas 
parceiras para este ano

Rodrigo Garcia usará colete à prova de bala na campanha

Prefeitura faz seleção de universidades para Expo Rio Preto

A Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento de Rio Preto 
abriu edital na modalidade 
chamamento público para 
universidades que tenham 
interesse em ser parceiras na 
realização da 59ª EXPO RIO 
PRETO. O evento vai ocorrer 
entre 19 e 23 de outubro, no 
Recinto de Exposições “Al-
berto Bertelli Lucatto” e volta 
a ter presença de público após  
dois anos. 

“Parceria na Forma de 
Acordo de Cooperação, para 
pessoas jurídicas interessadas 
em participar como PARCEI-
RAS na 59ª EXPO Rio Preto”, 
diz o edital. 

Além de empresas uni-
versidades também podem 
participar do processo. 

“Serão inscritos alunos 
regularmente matriculados no 
curso de Medicina Veterinária 

para atuar na logística e no 
trato dos animais no Recinto 
de Exposições “Alberto Bertelli 
Lucatto”, em decorrência da 
EXPO Rio Preto 2022, no pe-
ríodo de 12 a 26 de outubro de 
2022, podendo este prazo ser 
ampliado ou reduzido confor-
me a necessidade”, diz trecho. 

O governo afirma que será 
disponibilizada a estrutura do 
Hospital Veterinário da insti-
tuição de ensino, assim como 
os profissionais responsáveis, 
para atendimento dos animais 
da exposição agropecuária. 

“A UNIVERSIDADE se-
lecionada nos termos des-
te Edital celebra o presente 
Acordo de Cooperação com 
a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, formalizando 
a parceria para consecução 
de finalidades de interesse 
público e recíproco sem a 
transferência de recursos fi-
nanceiros”, diz o edital. 

Raphael FERARI
redacao@dhoje.com.br

Prefeitura quer R$ 40 milhões de 
empréstimo para obras de recape

NA CÂMARA

Segundo Edinho o valor 
é a capacidade máxima 
que o governo tem de 
contrair empréstimo

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Edinho quer R$ 40 milhões de empréstimo para novo recape de ruas em Rio Preto

Novo quadro 
de cargos do 
Semae é 
sancionado

A Prefeitura de Rio 
Preto publicou no Diário 
Oficial do Município a 
integra do projeto de lei 
complementar, aprovado 
pela Câmara Municipal, e 
sancionado pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB) 
que reestrutura o quadro 
de funcionários do Ser-
viço Municipal de Água 
e Esgoto de Rio Preto 
(Semae). 

Constam as novas di-
visões, cargos e chefias 
da autarquia que passam 
a partir de agora a valer. 
O novo quadro funcional 
previsto no projeto cria a 
superintendência, duas 
diretorias, seis departa-
mentos, coordenadorias, 
divisões e setores. Cargos 
comissionados vão até o 
terceiro nível. Abaixo são 
as funções gratificadas 
onde os concursados é 
que são nomeados para 
funções de chefia. Tam-
bém foram criados um 
departamento de Comu-
nicação Social e Relações 
Públicas, comunicação 
com os usuários e de obras 
e sistema de água e esgoto. 

Atualmente são 334 
servidores concursados. 
Por força de contratos 
com outras empresas que 
não são atividade fins 
675 colaboradores são 
terceirizados. A estrutura 
de operação funciona com 
1.009 servidores, no total.

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

de uma penitenciária e que 
teria sido escrito por membros 
do PCC, diz que após Rodrigo 
assumir o governo o “estado 
opressor” provocou grandes 
perdas econômicas ao grupo. 
Em 2022, continua a revista, 
foram apreendidas 139 mil to-
neladas de drogas. Mais 29,% 
comparado a 2021. 

Casa Civil 
A nota informa que “a se-

gurança do governador é rea-
lizada pela Casa Militar, com 
planejamento do seu Setor de 
Inteligência e execução pelo 
seu efetivo policial especia-
lizado”, e que “não comenta 
dados estratégicos elaborados 
pelo Setor de Inteligência e 
não detalha o planejamento 
de segurança da autoridade 
estadual, com o objetivo de não 
expor a riscos o governador de 
São Paulo e seus familiares”. 
E “vai manter o constante 
monitoramento de qualquer 
ameaça e a readequação do 
planejamento da segurança, 
de acordo com o cenário”,  diz 
a nota oficial.

Raphael FERRARI

para municípios paulistas. A 
finalização do projeto passa 
por conversas já iniciadas pelo 
secretário Moretti junto aos 
vereadores. O objetivo é colher 
deles os pedidos mais sensíveis 
para definir quais ruas e ave-
nidas vão receber o serviço de 
recapeamento na cidade. 

Malha
“Fizemos recentemente 

uma pavimentação, por volta 

de R$ 20 milhões, mas você 
só consegue pavimentar em 
torno de 300 quarteirões. Em 
termos de quilômetros é muito 
insignificante diante do volu-
me de ruas de Rio Preto. São ao 
todo 2.500 quilômetros de vias 
públicas”, afirmou ao Dhoje o 
prefeito Edinho. 

O prefeito diz que neste 
momento o serviço de recape 
prioriza as principais vias por 
onde passam o transporte 

coletivo, de maior fluxo. No 
entanto, é preciso atacar o 
problema nas ruas no interior 
dos bairros. 

Câmara
“Elas estão apenas remen-

dadas, trepida muito e não 
contribui para a urbanização 
e para cidade que nós quere-
mos. Pedi para o secretário 
Jair Moretti que conversasse 
com os vereadores, porque há 

muitas demandas, também 
dos vereadores, que estão em 
contato com a população e que 
sabem as necessidades para 
que a gente possa ter a cidade 
sempre em ordem”, diz. 

Sem previsão
O projeto ainda não tem 

previsão de envio ao Legisla-
tivo. Ele precisa ser aprovado 
em duas votações para ir à 
sanção de Edinho 

O prefeito diz que 
neste momento o 
serviço de recape 
prioriza as princi-
pais vias por onde 
passam o transpor-
te coletivo, de maior 
fluxo.

Divulgação SMCS
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CIDADES Em Araçatuba
Um homem morreu atropelado por um 
caminhão na noite de quinta-feirana 
rodovia Marechal Rondon

Operação
Uma operação envolvendo as polícias 
Civil e Militar de Serra Negra (SP) apre-
endeu um arsenal de armas de fogo

A Polícia Rodoviária Fede-
ral durante fiscalização próxi-
mo ao município de Ourinhos 
abordou um veículo da marca 
Peugeot Expert, com placas de 
Cornélio Procópio-PR, e em re-
vista os policiais encontraram 
várias caixas com camisas da 
marca Ralph Lauren, Tommy 
Hilfiger e Armani, sem a devi-
da documentação fiscal. 

O motorista e os produtos 
foram encaminhados para a 

NA BR-153

PRF apreende R$ 212 mil 
em roupas falsificadas

PERIGO NA ESTRADA

Caminhoneiro rendido tem veículo 
e carga de cerveja roubados

Central de Polícia Judiciária 
de Ourinhos para registro da 
ocorrência e solicitação de 
perícia sobre possível falsifi-
cação. 

Foram contabilizadas 2.125 
camisas, sendo que o valor 
médio de venda é de cem reais 
cada, totalizando um valor de 
R$ 212.500,00. 

Colaborou -  Sarah 
BELLINE.

Um caminhoneiro, de 29 
anos, teve o veículo e a car-
ga de 26 paletes de cervejas 
roubados, além de R$ 1,3 mil 
em dinheiro e um celular. A 
vítima saiu de Ponta Grossa/
PR, às 11h desta quinta-feira, 
1, com destino a Brasília, e foi 
rendida por dois marginais, 
um deles armado com revól-
ver, em um posto às margens 
da BR-153, em Guaiçara, e 
abandonada nas imediações 
de Rio Preto. 
Na Central de Flagrantes, na 
madrugada desta sexta-feira, 
2, o motorista contou que es-
tava no pátio para pernoitar, 
por volta das 23h30 de ontem, 
quando o primeiro criminoso 
apareceu, bateu na janela e 
apontou a arma de fogo. 
Um segundo bandido entrou 
pelo lado do passageiro. O 
motorista foi obrigado a per-
manecer com a cabeça cober-
ta por um pano na cama inter-
na do caminhão. 
Após rodarem por algum tem-
po, os assaltantes obrigaram 
o caminhoneiro a entrar em 
um carro, tipo sedan, onde 
um terceiro comparsa estava 
ao volante. 

Para os policiais, o jovem dis-
se que foi ameaçado de morte 
o tempo todo, tendo sido dei-
xado em local ermo. 

Idosa e golpe
Uma moradora do Jardim São 
Marcos, em Rio Preto, ficou 
com um prejuízo de R$ 4 mil 
após ser enganada por um ca-
sal de falsos entregadores, na 
tarde desta quinta-feira, 1. 
Na Central de Flagrantes, ela 
disse aos policiais que esta-

va em sua residência quando 
os bandidos apareceram em 
uma motocicleta, de cor ver-
melha, pilotada pela mulher, 
e com uma caixa de delivery. 
Os golpistas alegaram que a 
vítima, de 64 anos, tinha ga-
nho um perfume de presente 
de suas filhas, comprado em 
uma loja de shopping, e que 
tinha que pagar a taxa de en-
trega de R$ 7,90.
Depois ela percebeu que teve 
o cartão clonado.

PRF apreende R$ 212 mil em mercadorias falsificadas

Caminhoneiro tem veículo e carga roubados; polícia investiga

Arnaldo Antunes

O crime ocorreu no dia 
24 de agosto, quando a mãe 
encontrou o corpo da filha, de 
41 anos, enterrado embaixo de 
uma cômoda, na casa que ela 
morava com o homem. 

De acordo com o delegado, 
Ericson Salles, o suspeito do 
crime é o marido dela e a Jus-
tiça de Nova Granada expediu 
um mandado de prisão tem-
porária. Ele continua foragido. 

“Nós já realizamos buscas 
em diversos lugares, mas ele 
ainda não foi localizado”, ale-
gou o delegado. 

A polícia segue investigan-
do o caso. 

Ambiental
Na tarde desta quinta-feira, 

2, a Polícia Ambiental recebeu 
uma denúncia de que três 
homens teriam alugado uma 

Acusado de matar e enterrar mulher 
no quarto de casa está foragido

NOVA GRANADA

chácara na área rural de Cos-
morama e pago o aluguel de R$ 
600  em notas falsas. 

Os policiais foram ao local 
e os três homens sairam cor-
rendo. 

Na casa foram encontrados 
um colete balístico, um colete 
preto falso, 43 gramas de ma-

conha e um veículo branco da 
marca Cruze. 

Nas investigações os po-
liciais descobriram que os 
homens eram suspeitos de 
terem cometido homicídio no 
município de Votuporanga, e 
estariam foragidos. 

Os policiais pediram refor-

ço já que os acusados fugiram 
para uma mata fechada. Par-
ticiparam do cerco policial 
equipes das Força Tática, Baep 
e Helicóptero o Águia. 

Durante as buscas os poli-
ciais ficaram sabendo que em 
uma propriedade próximo ao 
local havia pessoas de uma 

Mãe, desconfiada com 
sumiço da filha acionou 
a polícia que encontrou 
o cadáver enterrado no 
quarto da casa

O corpo foi encontrado em uma cova embaixo da comoda do quarto na casa onde a vítima morava

Menina de 
8 anos 
denuncia tio 
por abuso

Uma criança, de oito 
anos, denunciou à avó e 
à mãe que foi molestada 
sexualmente pelo tio. O 
caso foi registrado como 
estupro de vulnerável na 
Central de Flagrantes de 
Rio Preto, na madrugada 
desta sexta-feira, 1. 

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, a avó, 
de 52 anos, estava orando 
quando a neta apareceu e 
contou que o acusado lhe 
dava dinheiro para que 
não contasse que estava 
sendo abusada. 

A menina disse que em 
uma ocasião o suspeito 
veio em sua direção pela-
do e a obrigou a colocar o 
pênis na boca. Em outra 
data, tirou a roupa dele e 
da vítima e passou o órgão 
genital na sua vagina. 

Para a avó, ela disse 
que não gostava do que 
o tio fazia, mas que tinha 
medo dele. 

A garota passou por 
exame de corpo de deli-
to. O acusado não havia 
sido localizado até o fe-
chamento desta matéria. 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Idoso agredido morre após 24 dias internado
A Polícia Civil investiga a 

morte de Antônio Oscar Sa-
turnino de Abreu, de 75 anos. 

A morte
Ele sofreu um acidente de 

trânsito no último dia 8 e foi 
agredido por um desconhecido 
pouco depois, sendo internado 
na Santa Casa de Rio Preto, 
onde veio a óbito às 12h40 
desta quinta-feira, 1. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o paciente participou 
de um churrasco em José Bo-
nifácio e mais tarde assumiu 
o volante de sua VW Saveiro. 

Passageiros
Na picape estavam como 

passageiros um amigo, que 
se locomove com muletas, e a 
mãe do rapaz. A mulher tem 
diabetes e dificuldade para 

enxergar. 
Durante o trajeto para a 

propriedade rural da vítima, 
em Ubarana, pela BR-153, 
Abreu teria colidido na traseira 
de um Jeep Renegade. 

Depoimentos
Para a polícia, o passageiro 

disse que quando o idoso foi 
abrir a porteira apareceu um 
homem que passou a xingá-lo 

e empurrá-lo. A vítima caiu 
no chão e bateu a cabeça. Em 
seguida, se levantou e caiu 
novamente.

O agressor fugiu. O idoso 
foi socorrido com traumatismo 
craniano, em estado grave, 
para a Santa Casa, onde ficou 
intubado, evoluindo para in-
fecção generalizada e falência 
múltipla de órgãos.  O caso 
segue investigado.

BRIGA DE TRÃNSITO

casa sendo mantidas como 
reféns. 

No local foram
 presos os três homens. 

Um deles confessou que es-
tavam no local escondidos, 
devido uma guerra com outros 
traficantes de um bairro de 
Votuporanga e que estavam 
se preparando para atacar 
os inimigos a noite. Também 
confessaram o homicídio de 
um deles. 

O trio foi preso em flagran-
te e encaminhado a DISE de 
Votuporanga. 

Colaborou - Sarah 
BELLINE.

           Nós já 
realizamos bus-
cas em diversos 
lugares, mas ele 
ainda não foi 
localizado
Ericson Salles, 
delegado do caso

“

“

José Chacon de Gois, natural de 
Cruzeta-RN, faleceu aos 70 anos de 
idade. Era casado com Sra. Apare-
cida Pereira da Silva Gois e deixa os 
filhos Tiago, Priscila. Será sepultado 
no dia 03/09/2022 às 9h, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz.

FALECIMENTOS E MISSAS

Aposentada 
tem carteira 
furtada no 
ônibus

Uma idosa, de 72 anos, 
esteve na Central de Fla-
grantes de Rio Preto, por 
volta das 12h30 desta 
quinta-feira, 1, para co-
municar o furto de sua 
carteira, ocorrido dentro 
de um circular. 

Segundo a vítima, ela 
embarcou no terminal ur-
bano no ônibus que faz a 
linha Riopreto Shopping e 
durante o percurso perce-
beu que havia três jovens 
muito agitados. 

Quando os desconhe-
cidos desceram do coleti-
vo outro passageiro falou 
para a aposentada olhar 
sua bolsa, descobrindo 
que o zíper tinha sido 
estourado e o acessório, 
contendo R$ 200, docu-
mentos pessoais e cartões 
bancários, furtado. 

Outro caso
Após fazer compras 

em um hipermercado, 
na avenida Potirendaba, 
em Rio Preto, no final da 
tarde desta quinta-feira, 
1, uma cliente, de 72 anos, 
foi para o ponto de ôni-
bus carregando sacolas. 
Quando ia embarcar no 
coletivo percebeu o furto 
da carteira e retornou ao 
estabelecimento comer-
cial.  Imagens do circuito 
interno de segurança re-
velam que ela estava com 
o acessório até o momento 
de pagar as compras.

Divulgação
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O prefeito de Rio Preto Edi-
nho Araújo foi eleito presi-
dente do Conselho de De-
senvolvimento da Região 
Metropolitana, criada pelo 
governo do Estado em 2021, 
reunindo 37 cidades do No-
roeste Paulista. São municí-
pios com quase 1 milhão de 
habitantes na totalidade. Para 
a vice-presidência, foi eleito 
Fernando Cunha, prefeito de 
Olímpia. 
Com a presença de 25 pre-
feitos e representantes, a 
cerimônia de escolha e pos-
se ocorreu na manhã desta 
sexta-feira (2), no prédio do 
Complexo Swift, em Rio Pre-
to. Autor do projeto que criou 
a Região Metropolitana, o go-
verno do Estado foi represen-
tado pelos secretários Flávio 
Amary (Habitação) e Rubens 
Cury (Desenvolvimento Re-
gional). 
“Considero um momento his-
tórico que vive esta região, 
com a instalação da Região 
Metropolitana. Faremos dela 
um instrumento de trabalho, 
de união, com foco em obje-
tivos comuns para beneficiar 
nossa população,” declarou 

Edinho é eleito presidente 
da Região Metropolitana 

RIO PRETO

Cerimônia na Swift tam-
bém define como vice-
-presidente o prefeito 
de Olímpia Fernando 
Cunha

Edinho Araújo. 
O prefeito lembrou que a re-
gião, que tem uma tradição 
de união e de representati-
vidade, pode se tornar ainda 
mais forte com a participação 
conjunta dos municípios. A 
configuração será “o elo com 
o governo de São Paulo e com 
o governo federal e as demais 
instituições, no sentido de 
que nossas cidades sejam ci-
dades inteligentes, inclusivas 
e sobretudo boas para se vi-

ver.” 
O prefeito de Olímpia Fernan-
do Cunha destacou que essa é 
uma oportunidade de se de-
senvolver projetos agregado-
res a fim de criar condições 
de forma integrada. Segundo 
ele, a consolidada relevância 
de Olímpia no plano turísti-
co reflete no necessário apri-
moramento da infraestrutura 
regional. Cunha lembrou a 
importância de se investir em 
duplicação de mais rodovias, 

como a estratégica Assis Cha-
teaubriand, e citou o projeto 
de construção de um aeropor-
to internacional em Olímpia, 
considerada “a Califórnia bra-
sileira”. 
O secretário da Habitação 
Flávio Amary destacou o 
conceito PDUI (Plano de De-
senvolvimento Urbano Inte-
grado), que vai direcionar as 
ações práticas da Região Me-
tropolitana. “O planejamento 
integrado a partir dessa reor-
ganização do Estado vai con-
tribuir para termos cidades 
ainda melhores”. 
O empresário Kelvin Kaiser, 
presidente da Acirp (Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Rio Preto), afirmou que a 
cidade e a região vivem um 
momento de crescimento eco-
nômico e desenvolvimento 
empresarial e que a concre-
tização do projeto da Região 
Metropolitana abre caminhos 
para agilizar projetos de inte-
resse regional. “Precisamos de 
políticas públicas que venham 
do Executivo e do Parlamen-
to, e precisamos do eixo eco-
nômico, que gera empregos e 
gera tributos. Essa correlação 
dos três eixos é o caminho. 
Fica o meu pedido a todos os 
prefeitos para envolver lide-
ranças de todas as localidades 
neste sentido”, disse Kaiser. 
A configuração territorial 
proporcionada pela criação 
da Região Metropolitana vai 
permitir a discussão de pro-
jetos de interesse regional, 
estabelecer metas e executar 
funções técnico-consultivas. 

O Hemocentro de Rio Preto 
encontra-se em situação preo-
cupante. 

Segundo dados da entidade, 
o ideal seria se eles tivessem 
120 doadores por dia, mas hoje, 
contam com apenas a metade. 
Diversos fatores como as férias 
de julho, frio, chuva e datas co-
memorativas fazem os números 
oscilar. 

Para a direção, é importante 
ressaltar que os doadores sejam 
frequentes, pois, sazonais não 
resolvem o problema. 

De acordo com a assessoria, 
é fundamental explicitar que 

ESTOQUE BAIXO

Hemocentro faz apelo para fidelizar doadores

todos os tipos de sangue são 
importantes. 

Embora os de tipagem ne-
gativa sejam os mais escassos, 

por serem mais raros, o estoque 
dos negativos está 80% abaixo 
do ideal. 

“Fazemos um apelo à popu-

lação para que colabore com o 
Hemocentro.Sangue não se faz 
em laboratórios e não se compra 
em farmácias”, diz a nota. 

Para viabilizar todo o proces-
so, a organização ainda enfatiza 
que é possível a utilização do 
estacionamento do HB. “Doado-
res poderão ser isento da taxa do 
estacionamento, basta solicitar a 
declaração de doador”, informa. 

Além do mais, é possível o 
agendamento via whatsapp pelo 
número 99623-9985. 

A professora Jeniffer Mira de 
27 anos diz que doa sangue de 4 
em 4 meses há dois anos. “Não 
existe sensação melhor que aju-
dar quem mais precisa”, sugere.

Edinho Araújo assume a presidência da Região Metropolitana

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

REGIÃO DO BOSQUE MUNICIPAL

Marginais na BR-153 são liberadas para trânsito

Com a presença do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) a Pre-
feitura de Rio Preto liberou 
na tarde desta sexta-feira, 2, 
duas marginais próximas a 
BR-153, na região do Bosque 
Municipal.  Os novos acessos 
estão nos dois sentidos da 
rodovia, uma do lado do Jar-
dim do Bosque e do outro no 
Belvedere, São Deocleciano e 
bairros da região. 

Os dois novos dispositivos 
de acesso custaram R$ 8,4 
milhões, sendo que R$ 3,4 mi 
como contrapartida da Prefei-
tura, o restante dinheiro do 
governo estadual, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional e Subsecretaria de 

Convênios com Municípios e 
Entidades Não Governamen-
tais.  “Tem que ter a marginal 
fluindo para que haja esta 
comunicação entre os bairros. 
Estão interligadas ao Anel 

Viário de 35 quilômetros, por-
tanto, são verdadeiras artérias 
de comunicação facilitando o 
transporte coletivo e o ir e vir 
das pessoas”, disse Edinho 

A obra contempla ainda 

aproximadamente 4mil m² de 
pavimentação, 50 mil m³ de 
terraplenagem, 270m de rede 
de drenagem, 460m³ de gabião 
(estruturas para contenção de 
barragens e drenagem de água) 
e toda a sinalização viária. 

“Toda infraestrutura, dre-
nagem, bocas de lobo. São pon-
tos sobre o córrego Felicidade 
que vai beneficiar milhares de 
pessoas economizando tempo 
e dinheiro”, afirmou Edinho. 

A implantação das mar-
ginais faz parte das obras de 
duplicação do trecho urbano 
da BR-153. Atualmente a obra 
encontra-se em fase de execu-
ção de serviços de terraplena-
gem, drenagem, pavimentação 
e execução das obras de arte 
e viadutos, com 78,95% das 
etapas concluídas. 

Rapahel FERRARI

Daniela MANZANI

Marginais na BR-153 próximo ao Bosque são liberadas para trânsito

Hemocentro de Rio Preto faz apelo para fidelizar doadores de sangue

Bioestimuladores de colá-
geno é realmente eficaz na 

prática de exercício ?
Existem contra indicações ? 

manter a saúde e a juven-
tude de certas estruturas, 
como a pele, por exemplo. 
Dessa maneira, a principal 
função da aplicação dos bio-
estimuladores é aumentar 
a produção dessa proteína 
para manter seus níveis 
minimamente estabiliza-
dos, mesmo com o passar 
do tempo. Nesse sentido, 
o procedimento funciona 
como se fosse uma pou-
pança de colágeno para que 
o envelhecimento da der-
me seja mais demorado. 
O s  b i o e s t i m u l a d o r e s 
d e  c o l á g e n o  p r o m o -
vem resultados incríveis 
Além de variar de organis-
mo para organismo, alguns 
tratamentos dermatológicos 
são capazes de promover 
uma durabilidade maior 
e, apesar da variedade de 
produtos disponíveis para 
procedimentos injetáveis no 
mercado, a médica sinaliza 
porque os bioestimulado-
res são os mais indicados 
“O uso de toxina botulínica e 
preenchedores acabam ten-
do uma durabilidade menor 
devido ao alto metabolismo , 
afirma Dra Luciana Granja . 
Outra vantagem é a ausência 
de contraindicações absolu-
tas, já que, de acordo com 
a médica , os bioestimula-
dores são muito indicados 
para quem pratica muitas 
atividades físicas, seja de 
forma profissional ou não. 
“A durabilidade, a tecnologia 
empregada e a cinética de 
absorção deles são realmente 
maravilhosos, por isso que 
eu sempre recomendo para 
os meus pacientes, tanto 
os que praticam esportes 
por hobby, como os que 
são atletas de alta perfor-
mance”, ressalta a médica. 
A coluna Saúde fisio agrade a 
participação da Dra Luciana 
Granja.

*Dra Silvia Batista , 
mestre , fisioterapeuta 
, prof de educação física 
, empresaria da saúde 
,  .Gestora do projeto 
Escola da vida natural e 
automasagem 3D Nano 
.Contato : fisioterapia-
silvia@icloud.com

SAÚDE FISIO

DRA. SILVIA 
BATISTA
fisioterapiasilvia@icloud.com

Os bioestimuladores de 
colágeno estão em alta no 
mercado dermatológico. 
A vida de uma pessoa que 
treina muito exercício físico 
gira em torno da árdua dedi-
cação aos treinos, com foco 
em manter o físico bonito 
e saudável e até em vencer 
incontáveis campeonatos 
e competições. Mas, afinal, 
quais são as consequên-
cias disso para a pele?. Em 
uma pessoa comum, após 
os 30 anos de idade, é na-
tural o organismo diminuir 
a produção de colágeno. 
Anualmente, a perda chega 
a 1%, mas em pacientes 
que fazem muita atividade 
física essa porcentagem é 
ainda maior, pois, por con-
ta da alta intensidade de 
treinos, é natural ocorrer 
o emagrecimento facial e 
deslizamento dos tecidos.  
Convidamos a médica espe-
cialista em Emagrecimen-
to , Dra Luciana Granja . 
Portanto, segundo a Drª 
Luciana Granja, os bioesti-
muladores de colágeno são a 
melhor opção para estimular 
o colágeno e proporcio-
nar uma pele revitalizada, 
rejuvenescida e saudável. 
Devido à intensidade e alta 
frequência dos exercícios, os 
atletas acabam tendo uma 
perda maior, tanto de colá-
geno, quanto na reabsorção 
de tecidos subcutâneos e os-
sos, o que acaba proporcio-
nando um envelhecimento 
precoce na pele. “Por isso é 
tão importante buscar um 
bioestimulador que tenha 
eficácia e segurança com-
provada e trate o problema 
diretamente na raiz”, afirma 
Drª Luciana.

O que são os
bioestimuladores

de colágeno? 

Os bioestimuladores de 
colágeno são elementos 
bastante utilizados na der-
matologia, sob a pele, e 
possuem grande capacida-
de de aumentar e estimu-
lar a produção do coláge-
no. A saber, o colágeno é 
uma proteína presente em 
nosso corpo, que ajuda a 

Divulgação

Raphael Ferrari

Ivan Feitosa/SMCS
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Maratona
O rio-pretense Thiago Juliatti participa 
de uma maratona de 67 quilômetros 
em Santa Catarina: a Uphill Marathon. 

Futebol
A seleção brasileira de futebol feminino 
venceu o amistoso contra a África do Sul 
por 3 a 0 nesta sexta-feira. 

Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Chamamentos Públicos - Credenciamento 
Assunto: Sessão Análise de documentos
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt comunica a todos os 
interessados que ocorrerá sessão para análise de documen-
tos referente aos Chamamentos Públicos abertos no dia 05 
setembro de 2022 às 09h00 na sede da Prefeitura Municipal, 
localizada na Rua Camilo de Moraes, 475, Centro, Bady Bas-
sitt – SP, assim todos os documentos que forem protocolados 
até o respectivo horário, serão analisados pela Comissão Jul-
gadora de Licitações. 

Bady Bassitt – SP, 02 de setembro de 2022. 
Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES TORNA PUBLICO OS AJUS-

TES DE CONTRATOS ABAIXO IDENTIFICADOS:

Contrato   Data Assinatura   Contratado                                             
Vencimento    Valor          Objeto

65/2022    01/08/2022      OCG ASSESSORIA CONTA-
BIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA     31/07/2023  R$ 
100.200,00   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABIL
66/2022    02/08/2022      3GS SUPERMERCADOS LTDA 
                            01/08/2022  R$ 43.274,20   MATERIAL 
DE LIMPEZA
67/2022    02/08/2022      COPERLIMP COMERCIO VARE-
JISTA DE PRODUTOS SANEANTES     01/08/2022  R$ 
93.118,30   MATERIAL DE LIMPEZA
68/2022    02/08/2022      ERICA APARECIDA DE SOUZA 
LIMA EIRELI             01/08/2022  R$ 22.589,30   
MATERIAL DE LIMPEZA
69/2022    02/08/2022      SUPERMERCADO FLEURY LTDA  
                            01/08/2022  R$ 173.174,60   MATERIAL 
DE LIMPEZA
70/2022    02/08/2022      MARCELO GONCALVES 
DE MORAES 18144579844             01/08/2022  R$ 
71.087,00   MATERIAL DE LIMPEZA
71/2022    10/08/2022      FABIO UMBERTO SALVAJOLI 
CAMPANHOLO                     08/09/2022  R$ 172.700,00   
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE EVENTO ESPORTIVO
72/2022    10/08/2022      BV MUSIC LTDA                                     
08/09/2022  R$ 47.000,00   SHOW ARTISTICO
73/2022    10/08/2022      ZANEC PRODUCOES ARTISTI-
CAS LTDA ME                     08/09/2022  R$ 27.000,00   
SHOW ARTISTICO
74/2022    10/08/2022      MARCOS PAULO SOARES                             
08/09/2022  R$ 8.800,00   SHOW ARTISTICO
75/2022    22/08/2022      SEGANTINI SOLUÇÕES CONTA-
BEIS LTDA                     22/12/2022  R$ 80.000,00   
LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO
76/2022    29/08/2022      GUILHERME ALVES DE 
SOUZA DIST DE PAPELARIA - EPP     28/08/2023  R$ 
16.789,65   MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA
77/2022    29/08/2022      RONIVALDO DA SILVA ALVINO 
                            28/08/2023  R$ 2.657,50   MATERIAL 
DE ESCRITORIO E PAPELARIA
78/2022    29/08/2022      ALEX F K SOUZA E CIA LTDA                             
28/08/2023  R$ 66.833,50   MATERIAL DE ESCRITORIO 
E PAPELARIA
79/2022    29/08/2022      VZN DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS LTDA - EPP             28/08/2023  R$ 
39.295,70   MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - 
PREFEITA MUNICIPAL.

 MIRASSOLANDIA 30 DE AGOSTO DE 2022.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES TORNA PUBLICO OS CON-

TRATOS ABAIXO IDENTIFICADOS:

Contrato    Data Assinatura   Contratado                                  
Vencimento     Valor             Objeto Resumido
22/2022     05/08/2022       SÃO FRANCISCO LABORATO-
RIO BALSAMO LTDA   04/08/2023  R$ 268.754,31     
PRORROGAÇÃO  EXAMES LABORATORIAIS
23/2022     19/08/2022       LUIZ HENRIQUE PAVANETE 
39262716800   19/08/2023  R$ 15.600,00     PRORRO-
GAÇAO MONITOR DO ACESSA SÃO PAULO
24/2022     26/08/2022       THV SANEAMENTO LTDA 
                  26/08/2023  R$ 1.130.454,36   PRORROGAÇÃO 
TERCEIRIZAÇAO DE SERVIÇOS
25/2022     26/08/2022       LATICINIOS TEBAR LTDA - EPP 
          03/03/2023  R$ 50.575,40     REALINHAMENTO 
DE CONTRATO

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - 
PREFEITA MUNICIPAL. 

MIRASSOLANDIA 30 DE AGOSTO DE 2022.

Edital

Proclamas 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas 
Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. THIAGO DA SILVA MELO e MARA CRISTIANE 
BENTO, sendo ELE filho de ALFREDO MARTIN MELO e de 
ROSELENE DA SILVA MELO e ELA filha de ANTONIO BEN-
TO e de APARECIDA GRACIA MANZINI BENTO;

2. DENER MATHEUS DA SILVA SANTOS e OHANA 
DOS SANTOS DURAN, sendo ELE filho de ANTONIO PE-
REIRA DOS SANTOS FILHO e de FÁTIMA RITA DA SILVA 
SANTOS e ELA filha de ADRIANO JOSÉ DURAN e de MA-
RILUCIA DE FATIMA DOS SANTOS DURAN;

3. CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR e SARA MI-
GUEL MARTINS, sendo ELE filho de CARLOS ALBERTO 
ALVES e de LILIANE PRECIOSO SANTOS e ELA filha de 
JOSÉ ANTONIO MIGUEL MARTINS e de APARECIDA RO-
DRIGUES MARTINS; brasileiros, residentes neste 3º subdis-
trito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 02/09/2022

Rio Preto vai até Santos em busca 
da primeira vitória no Paulista

VÔLEI FEMININO

Vindo de uma sequência de 
vitórias pelos Jogos Regionais 
e pela LIGA APV ((Associação 
Pró Voleibol), as meninas do 
vôlei Rio Preto vão até Santos, 
neste sábado, 3, em busca da 
primeira vitória no Campeona-
to Paulista. Contra as donas da 
casa, o Realizar/Fupes/TCDS, 
no ginásio do Santos Tênis 
Clube, a partir das 19h, as rio-
-pretenses esperam voltar com 
o resultado positivo. 

“A expectativa para esse 
jogo é que o time jogue bem 
melhor, principalmente na 
parte tática, e que a gente 
consiga um bom resultado”, 
afirma o técnico Adenilson 
Ambrozio. 

Pela frente, no caminho da 
primeira vitória no Campeo-
nato Paulista, Rio Preto terá o 
campeão dos Jogos Regionais 
da região da Baixada Santista, 
e um time que também tenta 

A partida deste sábado, 
entre Rio Preto x Reali-
zarpoderá ser acompa-
nhada pelo Facebook

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

seu primeiro triunfo no esta-
dual. 

“É uma equipe muito forte, 
que vem num ritmo bom já que 
a base do time joga o Paulista 
Sub-21, como a equipe de So-
rocaba, que enfrentamos na 
primeira rodada, também joga. 
Elas estão um pouco na frente 
nessa questão de ritmo de jogo 

e desenvolvimento”, explica o 
treinador. Contudo, Adenilson 
confia na equipe rio-pretense. 
“Ajustamos algumas falhas 
que vínhamos tendo e agora a 
tendência é que o time desen-
volva um voleibol mais fluente. 
Esperemos uma boa resposta 
dentro de quadra e que a gente 
consiga trazer essa vitória para 

casa”, finaliza. 

Assista
A partida deste sábado, 

entre Rio Preto x Realizar/
Fupes/TCDS poderá ser acom-
panhada através da página 
do Facebook da Associação 
Realizar @associacaorealizar, 
que fará a transmissão ao vivo. 

Rio Preto vai até Santos em busca da primeira vitória no Paulista de Vôlei

Novorizontino enfrenta o CSA no Jorjão 
O Grêmio Novorizontino entra 
em campo neste sábado (3), 
às 11 horas, no Estádio Jorge 
Ismael de Biasi, em Novo 
Horizonte, para mais uma im-
portante partida na Série B do 
Campeonato Brasileiro. O time 
do técnico Rafael Guanaes re-
cebe o CSA, de Alagoas, com 
a missão de voltar a pontuar 
para subir na tabela de clas-
sificação. 
“A importância é muito gran-
de, a gente precisa fazer uma 
grande partida, pois é um 
grande jogo, um confronto 
direto contra o CSA, mas es-
taremos na nossa casa, com o 

HOJE

apoio do nosso torcedor, temos 
de buscar os três pontos, que 
serão importantes para nossa 
caminhada nessa reta final, 
para dar uma tranquilidade 
para o trabalho”, disse o ata-
cante Douglas Baggio. 
Com 32 pontos, o Tigre do Vale 
ocupa o 13º posto na tabela de 
classificação, um posto à frente 
do rival, que tem dois pontos 
a menos. Assim, a partida 
ganha ainda mais o perfil de 
decisão para equipe de Novo 
Horizonte. 
“O torcedor é muito importan-
te pra gente, para nos apoiar, 
incentivar, espero que possam 

comparecer e fazer uma gran-
de festa”, disse Baggio. “Vai ser 
um Novorizontino aguerrido, 
agudo, que vai buscar o gol o 
tempo todo e, se Deus quiser, 
vai sair com os três pontos.” O 
volante Ramón Martínez, que 
atuou nas duas últimas roda-
das pelo Tigre (fez sua estreia 
no empate com a Ponte Preta), 

falou da alegria de jogar a 
Série B pelo Tigre. “Me senti 
muito bem, fui bem recebi-
do pelos companheiros e as 
pessoas que trabalham aqui, 
o pessoal da cidade, a torci-
da. Estou trabalhando para 
evoluir mais o meu jogo para 
ajudar ainda mais o time. As 
expectativas são muito boas.”

Marcelo Schaffauser

Divulgação

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia
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ENTRETENIMENTO
EM SETEMBRO

Apresentação será uma 
das primeiras na região de 
Rio Preto e conta com aber-
tura da dupla rio-preten-
se Léo Araújo e Cristiano   
A volta do cantor Milionário 
aos palcos, agora ao lado de 
Moysés Rico, filho de seu 
saudoso parceiro Zé Rico, está 
marcada para acontecer em 
um show inesquecível, em Rio 
Preto, no Buffet Villa Império, 
no dia 22 de outubro, com 
abertura dos portões às 21h.   
Milionário e Moysés Rico 
trazem ao cenário musical 
da cidade grandes sucessos 
que marcaram a história da 
música sertaneja no Brasil.  
Será uma noite repleta de 
músicas desde o sertanejo 
raiz até os sertanejos atuais, 
considerado sertanejo univer-
sitário. A abertura do grande 
show ficará por conta da dupla 
rio-pretense Léo Araújo e Cris-
tiano. Para encerrar a noite, 

JÁ ESTA VALENDO

Show de Milionário e 
Moysés Rico tem data 

após o show de Milionário e 
Moysés Rico, quem sobe ao 
palco será a dupla Léo e Gui.   
 A disposição do salão será 
com Mesas Bistrôs nas laterais 
e fundo, com quatro lugares 
sentados (banquetas) cada, 
que variam de R$ 500 a R$ 
300, mais as taxas do site, 
além das mesas centrais, sen-
do Mesa Ouro, Prata e Bronze 
para seis pessoas cada, que 
variam de R$ 1000 a R$ 700, 
mais taxas do site. Haverá 
ainda bar no local para venda 
de bebidas e comida de bo-
teco com serviço de garçons.  
Para quem quiser curtir o 
show do Camarote Open bar, 
que será no mezanino do 
salão, está custando no lote 
promocional R$ 180, mais as 
taxas. O site para a compra 
dos ingressos é o www.oticket.
com.br.

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Iniciativa do Plaza Ave-
nida Shopping em parce-
ria com a Livre Produções  
traz no mês de setembro 
espetáculos e apresenta-
ções de teatro, contação de 
histórias e interação infan-
til na Praça de Eventos do 
Plaza Avenida Shopping.  
Os quatro espetáculos que 
serão apresentados nos dias, 
4, 11, 18 e 25 deste mês trazem 
brincadeiras, encanto, magia 
e o lado lúdico do teatro in-
fantil, para interagir e motivar 
a imaginação da criançada. 
Uma programação repleta de 
histórias contagiantes prome-
te fixar no calendário do cen-
tro de compras. Segue abaixo 
a programação deste mês.  

Programação:
  

Dia 4, às 15h30 – ‘Uma 
Rapunzel Muito Dife-
rente’ é a história de um 
mensageiro real muito atrapa-
lhado, que conta a trajetória 
da princesa Rapunzel, que 
é aprisionada pela Bruxa, 
no alto da torre do castelo. 
Rapunzel, por sua vez, nessa 
versão da Livre Produções é 
muito diferente, sendo uma 
cantora desafinada e de per-
sonalidade forte, e com todo 
esse diferencial, seu encontro 
com o príncipe encantado, 
promete ser de muita confu-
são e diversão para o público.  

Da REPORTAGEM
Colaborou: Luiz Felipe POSSANI

Queima do Alho
Neste domingo, dia 4, 

uma tradicional Queima do 
Alho irá encerrar com chave 
de ouro a edição 2022 da 
Festa do Peão de Guapiaçu.  
A partir do meio-dia, o even-
to que tem entrada gratuita, 
terá pratos que serão vendi-
dos por R$ 35, para o público 
desfrutar da comida típica 
caipira.  

Haverá apresentação de 
cantores e duplas regionais 
durante toda a tarde, com 
encerramento da dupla Cezar 
& Paulinho. 

O evento que aguarda 
aproximadamente 60 mil 
pessoas, até este domingo, 
promete novidades para o 
próximo ano.  

(Colaborou Luiz Feli-
pe Possani) 

GUAPIAÇU

Maiara e Maraísa agitam a 
última noite da Festa do Peão 

O Recinto de Exposições 
Prefeito Alcides Bega, de Gua-
piaçu, recebe na noite deste 
sábado a última noite da 
tradicional Festa do Peão de 
Guapiaçu.  

Com a expectativa de reu-
nir cerca de 60 mil pessoas, o 
evento traz neste sábado, dia 
3, o show das irmãs gêmeas 
de maior sucesso no mundo 
sertanejo, Maiara e Maraísa. 
A organização desta grande 
festa, é um consórcio de em-
presas de entretenimento, 
com apoio da Prefeitura de 
Guapiaçu. 

Outra grande atração da 
festa, que irá encerrar nesta 
noite, é a Copa Wrangler Ekip 
Rozeta de montarias em tou-
ros, um dos mais importantes 
campeonatos do País. Sábado, 
também haverá a Prova dos 
Três Tambores e um Desafio 
do Bem em prol ao Hospital 
de Base de Rio Preto. 

Os ingressos que estão à 
venda, no site Guichê Web, 
custam de R$ 120 a R$ 190, 
sendo para os espaços: Bala-
da Vip e Camarote Open Bar. 
Também tem os pontos fixos, 
onde pode ser encontrado 
os ingressos: Escritório do 
Rodeio, em Guapiaçu; na WA 
Espetaria, em Cedral; e na Se-
laria Campolina, em Rio Preto. 

A entrada solidaria, para 
a Pista, funciona assim: é 
preciso levar alimentos até 

Milionário e 
Moysés Rico 
trazem ao cenário 
musical da cidade 
grandes sucessos 
que marcaram a 
história da música 
sertaneja 

Além do show da dupla ser-
taneja Cezar & Paulinho, ha-
verá outros shows além de 
comida típica caipira  

Da REPORTAGEM Da REPORTAGEM

Divulgação

Dia 11, às 15h30 – ‘A Lagar-
ta’ encenada por três atores/
narradores contam a histó-
ria da lagarta Comilona que, 
após devorar muitas flores, se 
transforma em uma linda bor-
boleta. Os demais animais que 
moram na floresta estranham 
o desaparecimento das flores 
e começam uma investigação 
em equipe, que os levam até 
a Lagarta, e a partir desse en-
contro eles se deparam com 
um desfecho lúdico e poético.  

Dia 18, às 15h30 – ‘Bo-
necos in Concert’ é a nova 
montagem da Ciacômica Te-
atro de Bonecos em parceria 
com a Livre Produções, que 
retorna aos palcos com a re-
leitura de seus números de va-
riedades, onde bonecos tomam 
o palco para apresentarem 
seus números, com humor e 
diversão para toda família. 
Dentre os números apresen-
tados nesse primeiro processo 
temos bonecos como o Jaimi-
nho, a rena, Cindy Lauper e a 
menina Nanda, além das flo-
res encantadas e muito mais.  
Dia 18, às 15h30 – ‘Super 
Choquinho’ - As irmãs Geruza 
e Genézia moram na mesma 
casa. Geruza faz tudo errado 
em relação ao consumo e cui-
dados com a eletricidade, já 
sua irmã Genézia a corrige o 
tempo todo, até que em um 
momento ela se lembra de um 
boneco que elas brincavam na 
infância, que era de um gibi 
que falava sobre o tema! E ao 
encontrar a caixa, resolve reler 
o gibi e encontra as palavras 

mágicas que faziam o ‘Super 
Choquinho’ aparecer. Num 
momento de magia voltando 
ao passado, as irmãs pronun-
ciam as palavras mágicas, e eis 
que ele aparece para dar dicas 
importantes sobre os cuidados 
com acidentes, prevenções e 
economia da energia elétrica, 
de uma forma lúdica e poética!  

Dia 25, às15h30 – ‘O 
Lobo Consciente Com o 
Meio Ambiente’, nessa ver-
são a Chapeuzinho Vermelho é 
uma menina que adora comer 
guloseimas não muito sau-
dáveis, e além do mais joga 
sujeiras pela floresta sem se 
importar com o meio ambien-
te. No caminho ela é seguida 
pelo Lobo que apesar de atra-
palhado tem mania de limpeza 
e é naturalista, ele convida oito 
ajudantes coletores de lixo 
(crianças da plateia), para que 
cada um junto com ele limpem 
a floresta colocando cada tipo 
de lixo em sua respectiva li-
xeira. A vovozinha por sua vez 
é uma senhora moderna que 
adora cantar e dançar, criando 
sua própria música que fala 
sobre ser consciente com a 
economia de água. 

 
Serviço

  
Local: Plaza Avenida Shopping 
- Praça de Eventos (primeiro 
piso)

  Dia:  4 ,  11 ,  18 e  25 
d e  s e t e m b r o ,  d o m i n g o  
Hora: 15h30

 Ingresso: Gratuito

Domingos terão contação de 
histórias e teatro com bonecos  

os mercados de Guapiaçu, 
que estão fazendo as trocas: 
um quilo de arroz garante um 
ingresso de quinta; um frasco 
de óleo de soja, da sexta; e 
um quilo de feijão, do sábado. 
Todos os mantimentos serão 

repassados ao Fundo Social e 
entidades filantrópicas, para 
atendimento de famílias ca-
rentes da cidade. 

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani) 

Divulgação

Divulgação



SAMPAIO
SÉRGIO

amaralsampaio@hotmail.com

CAMPANHA SALARIAL

Sindalquim marca nova assembleia 
da usina Vale de Onda Verde

O Sindalquim (Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias da Fabrica-
ção do Álcool, Químicas e Farmacêu-
ticas) dá continuidade as negociações 
coletivas com a usina Vale de Onda 
Verde com a realização de uma nova 
assembleia com os trabalhadores no 
dia 12 de setembro.

Segundo João Pedro Alves Filho, 
presidente do sindicato, a assembleia 
vai acontecer na entreda dos trabalha-
dores, pois o objetivo é conversar com 
todos de uma única vez, ele salientou 
que o INPC (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor) será divulgado 
no próximo dia 09 e com isso eles já 
terão o percentual em mãos no dia da 

assembleia.
Lembrando já está acordado 

com a empresa que será feita a 
reposição de 100% do INPC, que 
as demais cláusulas do Acordo 
anterior serão mantidas e que 
a Verba Indenizatória continua 
sendo de 18%.

“Nós pedimos que no dia 12 
pela manhã todos fiquem ali 
na portaria, o pessoal da auto-
motiva que lá (na usina) são os 
mecânicos que pertencem para 
nós (Sindalquim), indústria e 
administrativo para que a gente 
faça um bate papo legal”, salien-
tou Alves Filho.

Varas do Trabalho
O juiz auxiliar Luciano 

Athayde Chaves negou na 
última quinta-feira (1º), 
na Câmara dos Deputados, 
que o Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (CSJT) 
tenha tido qualquer inten-
ção de extinguir varas da 
Justiça do Trabalho no País, 
com a edição da Resolução 
296/21, que trata da rees-
truturação das unidades ju-
diciárias e administrativas. 
Segundo o juiz, que repre-
sentou a presidência do 
CSJT em audiência pública 
na Comissão de Constituição 
e Justiça, a diretriz da gestão 
do presidente Emmanoel 
Pereira é justamente a valo-
rização e o fortalecimento da 
Justiça do Trabalho.

CAMPANHA SALARIAL II

Negociações de Condomínios 
avançam após primeira rodada

As negociações coletivas 
deste ano do setor de Condo-
mínios e Edifício teve avanço 
após reunião que aconteceu 
na semana passada na ci-
dade de Americana na sede 
do SINDICOND (sindicato 
patronal do setor).

Segundo Sergio Paranhos, 
presidente do SETH (Sin-
dicato dos Empregados em 
Turismo e Hospitalidade), 
foi acordado entre os repre-
sentantes dos trabalhadores 
a criação de uma comissão 
que está negociando de forma 
unificada com uma pauta úni-

ca que foi encaminhada para 
o patronal – nesta última reu-
nião foi feito o detalhamento 
do pedido dos trabalhadores.

O sindicalista destaca que 
uma das principais metas des-
te ano é tentar equiparar os 
valores pagos na capital que 
são superiores ao do interior 
para ter um piso unificado 
no Estado e outro ponto diz 
respeito a buscar melhorias 
no Tíquete Refeição e na Cesta 
Básica.

“Na próxima semana te-
remos a segunda rodada de 
negociação e esperamos que 

consigamos concluir o acor-
do”, salientou Paranhos.
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RAPIDAS & TRABALHO
                               Correios 
Assembleias dos trabalhadores na Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) 
aprovaram proposta de acordo intermedia-
da pelo ministro Ives Gandra Filho, do Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST). Com isso, 
eles evitam a greve e garantem reajuste pela 
inflação integral, medida pelo INPC, na da-
ta-base (1º de agosto), o que corresponde 
a uma reposição de 10,12%. O mesmo índi-
ce será aplicado nos benefícios, como vales 
alimentação e refeição.
É a primeira vez desde 2018 que os funcioná-
rios dos Correios têm acordo sem julgamen-
to de dissídio coletivo. “Apesar da vitória, a 
categoria ainda tem cerca de 48 cláusulas 
que foram retiradas pelo governo Bolsonaro 
durante essa gestão”, salientou o diretor da 
Findect (federação interestadual) Douglas 
Melo. Em 2020, por exemplo, o TST julgou a 
greve não abusiva, mas eliminou a maioria 
das cláusulas.

                                       FGTS
Desde ontem (2), o mutuário inadim-
plente com a casa própria poderá 
usar o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) para negociar o 
pagamento de até 12 prestações em 
atraso. A medida foi autorizada pelo 
Conselho Curador do FGTS no último 
dia 20, onde foi aumentado de três 
meses para 12 meses, o limite de uso 
do saldo do fundo para quitar parce-
las em atraso. A medida vale até 31 de 
dezembro. 

                              Piso 
O Senado aprovou na última quar-
ta-feira (31) a medida provisória 
que flexibiliza a jornada de tra-
balho para mães e pais que te-
nham filhos com até seis anos ou 
com deficiência  (MP 1.116/2022). 
Esses pais podem ser beneficia-
dos, por exemplo, com prioridade 
para regime de tempo parcial, an-
tecipação de férias e concessão 
de horários flexíveis de entrada e 
saída.

O Sindicato dos Frentistas de 
Rio Preto e região têm uma opção 
de lazer no município de Cardoso 
(127,2 Km de Rio Preto) é o Rancho 
de Pesca da categoria.

Para utilizar o espaço que fica 
a poucos metros da prainha de 
Cardoso, o frentista pode fazer sua 
a reserva exclusivamente pelo tele-
fone 17 3219-9400.

Ao todo são 08 ranchos indi-

Frentistas têm Clube de 
Pesca em Cardoso 

LAZER

Reservas devem ser fei-
tas exclusivamente pelo 
telefone do sindicato 
sempre no inicio de cada 
semana 

viduais para que o frentista e seus 
dependentes possam desfrutar 
momentos de descanso e diversão.

No local existe uma piscina cole-
tiva para atender a todos da família 
frentista.

Litoral – Os frentistas também 
têm três opções de lazer no litoral 
paulista, sendo uma casa na cidade 
de Itanhaém e dois apartamentos 

em Mongaguá. As reservas tam-
bém são feitas exclusivamente por 
telefone para atender toda a base 
territorial do sindicato. Todo o dia 
1º de cada mês abre-se reservas para 
dois meses posteriores – exemplo 
– desde a última quinta-feira, dia 
01º as reservas estarão abertas para 
agendar a viagem para o mês de 
novembro.

Sérgio SAMPAIO 
amaralsampaio@hotmail.com

hospedagem 

8 ranchos
Além do espaço em Car-
doso, frentistas têm três 
opções de lazer no lito-
ral paulista sendo dois 
apartamentos e uma 
casa

BENEFÍCIOS 

Sindicato dos Motoristas oferta diversos benefícios 
para categoria em sua sede

A sede do Sindicato dos 
Motoristas na Vila Ercilia em 
Rio Preto oferece diversos 
benefícios para os seus asso-
ciados e dependentes.

Segundo Daniel Rodrigues, 

presidente do sindicato, para 
quem já é sócio basta desfru-
tar dos benefícios, para quem 
ainda não é ele faz um convite 
para conhecer a estrutura na 
Rua Conselheiro Saraiva, 101.

O atendimento na sede de 
todos os departamentos é de 
segunda a sexta-feira das 8 às 
18 horas e aos sábados das 8 
às 12 horas.

Os benefícios passam pela 

área de Beleza com o Salão Fe-
minino e a Barbearia e Saúde 
com os atendimentos médicos 
e odontológicos. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone 17 2137-9700.



Editais & 
Publicidade Legal O conteúdo completo desta edi-

ção encontra-se gratuitamente 
disponível no endereço eletô-
nico:https://dhojeinterior.

com.br/dhoje-oficial/ e pelo  
QR Code acima 
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
Considerando o art. 57 da Lei Municipal nº 8.828/02 e o Regimento Interno do 
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José do 
Rio Preto/SP, o CMDCA informa a Escala Mensal do Plantão dos Conselhos 
Tutelares.
Plantão: Segunda à Sexta-feira, das 17h às 8h horas do dia seguinte, as 
Quartas-feiras das 8h às 13h, aos
Sábados, Domingos, Feriados e pontos facultativos dados pelo Poder Público 
Municipal em regime de
plantão alcançável para atendimento de casos emergenciais e considerados 
graves que coloque em risco a
integridade da criança e do adolescente. (art. 5º - inciso II do Regimento 
Interno)
Conselho Tutelar Norte – telefone (17) 99608-0407
Conselho Tutelar Sul – telefone (17) 99608-0514
Aceitam chamadas a cobrar.

Setembro/2022

Conselho Tutelar Norte

Conselheiros de plantão

Conselho Tutelar Sul

01 Quinta-feira Dayani Lorrayne

02 Sexta-feira Luciano Kellen

03 Sábado Luciano Kellen

04 Domingo Luciano Kellen

05 Segunda-feira Marciele Wilson

06 Terça-feira Ana Carolina Kellen

07 Quarta-Feira Dayani Lorrayne

08 Quinta-feira Luciano Lívia

09 Sexta-feira Josimar Elisângela

10 Sábado Josimar Wilson

11 Domingo Josimar Wilson

12 Segunda-feira Ana Carolina Lucimara

13 Terça-feira Dayani Kellen

14 Quarta-Feira Luciano Lívia

15 Quinta-feira Josimar Wilson

16 Sexta-feira Marciele Elisângela

17 Sábado Marciele Elisângela

18 Domingo Marciele Elisângela

19 Segunda-feira Dayani Lucimara

20 Terça-feira Luciano Lívia

21 Quarta-Feira Josimar Wilson

22 Quinta-feira Marciele Elisângela

23 Sexta-feira Ana Carolina Lívia

24 Sábado Ana Carolina Lívia

25 Domingo Ana Carolina Lívia

26 Segunda-feira Luciano Elisângela

27 Terça-feira Josimar Wilson

28 Quarta-Feira Marciele Lívia

29 Quinta-feira Ana Carolina Kellen

30 Sexta-feira Dayani Lucimara

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
EDITAL DE ELEGIBILIDADE
A COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA , composta pelos Conselheiros Eder Jacob de Souza, 
Marcelo de Oliveira Lavezzo, Mariana Morasco Chiavatelli Penteado e Érika 
Volpe Marangoni, no uso de suas atribuições, INFORMA a elegibilidade das 
inscrições realizadas para fins de ocupação de vagas a membros do Conselho 
Municipal da Pessoa com Deficiência - CMPcD, nos termos do Artigo 2º do 
Edital de Eleição e sua alteração pelo Edital de Retificação de 01/09/2022, 
como segue:
I – CANDIDATAS APROVADAS
As candidatas abaixo relacionadas foram consideradas ELEGÍVEIS:

Segmento Entidade / Associação / 
Organização Nome

Instituições de 
Pessoas com 
Deficiências 
Múltiplas

APAE - Associação de pais 
e amigos dos excepcionais

Sabrina Gonçalves 
de Souza de Felipe

II – CANDIDATOS APROVADOS COM RESSALVAS
Os candidatos abaixo relacionados apresentaram documentação válida 
parcialmente, devendo encaminhar ao e-mail cmpcd@riopreto.sp.gov.br  até 
06/09/2022 até às 16h00 o documento listado: 

Segmento
Entidade / 
Associação / 
Organização

Nome Deverá 
apresentar

Instituições de 
Pessoas com 
Deficiências - 

Autistas

ARA - Associação 
de Reintegração 

Assistencial

Ricardo 
Augusto Diogo 

Sanches

CNPJ da 
Entidade

São José do Rio Preto, 02 de setembro de 2022

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 310/2022 – Processo n.º 12.589/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hospitalares. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com 
início dia 04/07/2022, sendo adjudicados os itens às respectivas empresas 
declaradas vencedoras: CEMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 
E DISTRIBUIÇÃO LTDA - Item(ns) 2 , 11 , 12 , 14 , 15 , 20, CIRÚRGICA SÃO 
JOSÉ LTDA. - Item(ns) 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 16 , 17 , 21 , 24, CIRÚRGICA 
UNIÃO LTDA. - Item(ns) 3 , 22, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - Item(ns) 26, MAX MEDICAL COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - Item(ns) 18 , 19. Item 13: 
Fracassado e itens 23 e 25 desertos. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim – Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 382/2022 – Processo n.º 13.179/2022
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Objeto: Registro de preços para aquisição de insumos de endodontia. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com 
início dia 28/07/2022, sendo adjudicados os itens às respectivas empresas 
declaradas vencedoras: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA EPP (itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 33) e GUSTAVO NICOLINO EPP (itens 1, 15, 16, 17, 19). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim – Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 449/2022 - Processo  Licitatório 
13.787/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, 
SUPORTE TÉCNICO LOCAL, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, 
SERVICE DESK DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.
IMPUGNANTE : GIESPP – GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E 
SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA (OAB/SP 277.087)
Declaro improcedente a impugnação lançada pela empresa GIESPP – 
GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA 
LTDA, o inteiro teor encontra-se disponível no link “Edital completo e anexos”, 
á disposição de todos. Fica mantida a data de processamento do pregão da 
seguinte forma:  O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 05/09/2022, 
às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. Adriana Tápparo – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2022 – 
PROCESSO Nº 12.186/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais hospitalares. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada 
do pregão em epígrafe para o dia 05/09/2022 às 14h00 para continuidade dos 
trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira. 
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 049/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DA UBS CENTRAL 
(AV. PHILADELPHO GOUVEIA NETO, 3165), CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL 
DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. SAÚDE. Valor estimado: R$ 
283.850,75 - Prazo de execução: 120 dias - Data Limite para recebimento 
dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 23/SETEMBRO/2022 
às 17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 26/
SETEMBRO/2022 às 09:30 horas - Local: Diretoria de Compras e contratos 
– 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras 
informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 050/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DA PRAÇA DAS 
SETE QUADRAS DO BAIRRO CECAP (RUA JOSÉ MINELLI, S/Nº, NA AREA 
DE LAZER), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA 
FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL 
– SEC. MUN. DE OBRAS  . Valor estimado: R$ 1.389.423,35 - Prazo de 
execução: 120 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes contendo 
a habilitação e a proposta: 29/SETEMBRO/2022 às 17:00 horas. Data da 
sessão pública de abertura dos envelopes: 30/SETEMBRO/2022 às 09:30 
horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  
- Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 502/2022 – PROC. 14.291/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 
ESTACIONÁRIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO.
Comunicamos que, tendo em vista o equívoco na descrição do objeto da 
licitação em comento quando de sua publicação na imprensa oficial, edição 
do dia, 27 p.p., informamos que fica redesignada a data de recebimento das 
propostas a qual será até o dia 22/09/2022 às 08:30 horas e abertura se dará 
na mesma data às 08:32 horas.
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° 530/2022, processo 14.489/2022 
objetivando a contratação de empresa para fornecimento e instalação de 
lavatórios para o centro cirúrgico do Hospital Municipal. Secretaria Municipal 
de Saúde. 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.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
EMPENHO 15560/22
Fica indeferida a prorrogação de entrega. Notifico Derradeiramente o 
representante legal da contratada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
7º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 283/19 – Contrato: PRE/0263/19
Contratada: LM Serviços de Agenciamento de Mão de Obra Eireli
De acordo com a cláus. 6ª, item 6.5 do contrato supramencionado, fica 
reajustado o valor atual do contrato em aproximadamente 11,694730%, 
correspondente ao IPC-SP (FIPE), apurado no período de Jul/21 a Jun/22. 
SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO 
8º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 30/18 – Contrato: PRE/0093/18
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serviços Eireli
De acordo com a cláus. 6ª, item 6.5 do contrato supramencionado, fica 
reajustado o valor atual do contrato em aproximadamente 10,345630%, 
correspondente ao IPC-SP (FIPE), apurado no período de Mar/21 a Fev/22. 
SMMAU – Katia R. P. Casemiro
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EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSPE DO RIO PRETO
JULGAMENTO
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo São José do 
Rio Preto – EMURB, RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 87 do Ato Normativo 

n.º 01/2018, e pelo Decreto n.º 17.163 de 24 de setembro de 2014, 
considerando o apurado na instrução da Sindicância Acusatória  nº. 001/2022 
e nos fundamentos constantes no Art, 148 do Ato Normativo n.º 01/2018 e 
demais disposições legais correlatas, RESOLVE: acolher o Relatório Final 
da Comissão Processante, considerando as razões expostas na citada 
manifestação jurídica e determinar face ao principio da proporcionalidade 
e razoabilidade ante as provas e respectivos antecedentes funcionais do 
funcionário, nos termos do Art. 71 e Art. 75 (A suspensão será aplicada em 
caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das 
demais hipóteses do art.50, §2º (Grupo II) e §3º (Grupo III); ambos do Ato 
Normativo n° 001/2018, a aplicação da penalidade de SUSPENSÃO de 05 
(cinco) dias,  do funcionário V. S. pela infringencia do Art. 48 alíneas a) 
comparecer com assiduidade ao trabalho no início da jornada estabelecida e 
somente se retirar no seu término, apresentando prontamente as justificativas 
de falta, entrada tardia ou saída antecipada, sempre que isto acontecer por 
absoluta necessidade; b) manter-se no trabalho dentro das normas de conduta 
estabelecidas, acatando e cumprindo ordens, evitando desperdício de tempo, 
de trabalho e de material, tratando com urbanidade os chefes, instrutores, 
colegas e demais empregados de qualquer grau hierárquico, bem como 
munícipes e usuários do serviço público; e) manter espírito de cooperação e 
solidariedade, guardando o respeito mútuo, evitando comportamento capaz 
de conturbar o ambiente e prejudicar o bom andamento do serviço, ou que 
atente contra quaisquer proibições legais ou regulamentares; e art. 50, §2º, 
alíneas b) Apresentar de 02 (duas) até 04 (quatro) faltas injustificadas ao 
trabalho; f) Não guardar respeito mútuo aos munícipes e colegas de trabalho 
de qualquer grau hierárquico; v) Agredir física e/ou verbalmente munícipes 
e/ou colegas de trabalho de qualquer grau hierárquico;  do Ato Normativo 
n° 001/2018 da EMURB c.c. Art. 204, incisos X - ser assíduo e pontual ao 
serviço; XI - tratar com urbanidade as pessoas, da Lei Complementar nº 5, de 
28 de Dezembro de 1990
Restitua-se o processo à Comissão de Sindicância Acusatóriar para Arquivo 
e encaminhe-se cópia da respectiva decisão ao DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS para ciência desta decisão ao Funcionário, abrindo-
se prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar Recurso Administrativo e 
respectivas anotações e demais providências. 
Publique-se. Arquive-se.
São José do Rio Preto, 02 de setembro de 2022.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
Empresa Municipal de Urbanismo de São Jospe do Rio Preto
Diretor Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSPE DO RIO PRETO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 – PROCESSO Nº 028/2022
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: OLIVEIRA E FREITAS LOCAÇÕES LTDA 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar 
serviços de locação de veículo automotor com manutenção 
e seguro, atendendo às necessidades da emurb, conforme 
especif icações, quantidades e destinações descritas no Termo de 
Referência � Anexo I deste edital.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste termo aditivo será por 
12(doze) meses, tendo seu início na data de 05 de setembro de 2022 e seu 
final na data de 04 de setembro de 2023.
VALOR MENSAL: R$ 70.000,00 (Setenta mil reais) 
VALOR GLOBAL: R$ 5.833,33 (Cinco mil oitocentos e trinta e três reais e 
trinta e três centavos)
DATA DA ASSINATURA: 02 de setembro de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 017/2022, Processo nº 
028/2022 e CONTRATO nº 014/2022, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e Lei Complementar nº 123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 02 de setembro de 2022.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSPE DO RIO PRETO
EXTRATO DAS SESSÔES, DECISÔES DE RECURSO, TERMO DE 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022
PROCESSO Nº: 028/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 
locação de veículo automotor com manutenção e seguro, atendendo às 
necessidades da Emurb, conforme especificações, quantidades e destinações 
descritas no Termo de Referência – Anexo I.
A íntegra dos atos administrtivos estão disponíveis no processo licitatório, 
Patrícia Aragão Marcello – pregoeira. Neste ato, ADJUDICO e HOMOLOGO 
à empresa vencedora OLIVEIRA E FREITAS LOCAÇÕES LTDA, CNPJ sob 
nº 132.511.022/0001-02, não vislumbrar nenhuma irregularidade. 
São José do Rio Preto, 02 de setembro de 2022.
RODRIGO IDELBRANDO JULIANO
Diretor Presidente da Emurb

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.945 DE 02 DE SETEMBRO DE 2022
DESIGNA, o(a) suplente RENATO ALVES PEREIRA para substituir o(a) 
servidor(a) ELOISA SESTINI DA CUNHA, Membro da Comissão Municipal 
de Licitação, nomeado(a) pelo Decreto nº 19.092, de 07 de janeiro de 2022, 
enquanto durar seu período de licença prêmio, de 05/09/2022 a 07/10/2022, 
sendo remunerado apenas pelos dias úteis trabalhados.
PORTARIA N.º 1.031 DE 31 DE AGOSTO DE 2022 (Republicação 
por Incorreção)
DESIGNA, o servidor DIEGO FERREIRA PAULO, em substituição ao servidor 
Luiz Gustavo Doná, na Comissão Processante, designada pela Portaria 
nº 1.028, de 18 de agosto de 2022, surtindo os efeitos a partir da data de 
publicação. 
Portaria Nº 939, de 07 de abril de 2020
Celebração de TAC Nº 021/2021, por 12 meses
Servidora Juliana Rodrigues de Moraes Homsi
Homologado em: 16/12/2021
De Ofício: Interno/SMS/Nº 4041/2021
Celebração do TAC Nº 022/2022, por 18 meses
Servidor Jose Rodrigues da Silva Junior
Homologado em: 04/04/2022
Portaria Nº 920, de 21 de fevereiro de 2020
Celebração do TAC Nº 024/2022, por 12 meses
Servidor Fabricio Alves de Oliveira
Homologado em: 31/01/2022
Portaria Nº 889, de 20 d abril de2022
Celebração do TAC Nº 025/2022, por 06 meses
Servidora Ana Carolina Costa Aloi Vian
Homologado em: 23/08/2022
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 14.234
DE 30 DE AGOSTO DE 2022.
Regulamenta a aplicação, em âmbito municipal, da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas – ONU.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Seção I
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Das Disposições Gerais
Art. 1º A implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que 
fazem parte da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas – ONU, no 
âmbito do Município de São José do Rio Preto, observará o disposto nesta 
Lei, para orientar a consecução de políticas públicas sobre as seguintes 
temáticas:
I – Segurança alimentar e agricultura;
II – Saúde;
III – Educação;
IV – Redução das desigualdades e erradicação da pobreza;
V – Energia;
VI – Água;
VII – Saneamento;
VIII – Padrões sustentáveis de produção e de consumo;
IX – Mudança do clima;
X – Cidades sustentáveis;
XI – Proteção e uso sustentável dos ecossistemas; 
XII – Crescimento econômico inclusivo;
XIII – Infraestrutura e industrialização;
XIV – Governança.
Seção II
Das Iniciativas
Art. 2º A Implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
da Organização das Nações Unidas desenvolverá, entre outras, as seguintes 
iniciativas:
I – promover a integração de todos os atores sociais e políticos envolvidos 
na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas, subscrita pela República Federativa do 
Brasil, incluindo o Município de São José do Rio Preto no plano de ação global 
para, em 2030, alcançarmos o desenvolvimento sustentável;
II – promover a internalização, a difusão, a transparência e a eficiência ao 
processo de implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável da Organização das Nações Unidas no âmbito municipal e 
metropolitano, fomentando o acesso e produção de dados, canais de 
participação e informações gerais para o acompanhamento das ações 
orientadas ao cumprimento da Agenda;
III – promover iniciativas para o reconhecimento do papel estratégico do 
planejamento e do desenho urbano na abordagem das questões ambientais, 
sociais, econômicas, culturais e da saúde, para benefício de todos;
IV – promover a integração da agenda urbana rio-pretense com a 
implementação da Agenda 2030 e dos ODS no âmbito municipal e 
metropolitano;
V – fomentar a adoção, pelos órgãos públicos, da implementação da Agenda 
2030, seja no incentivo às boas práticas correlatas ou na orientação de ações 
e políticas públicas;
VI – incentivar o cadastramento e monitoramento de desempenho dos 17 
(dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e aderência às 
atuais 169 metas que compõem a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, auxiliando na parametrização de seus indicadores e a elaboração 
dos relatórios resultantes;
VII – incentivar e auxiliar as iniciativas da sociedade civil organizada no 
cadastramento e catalogação de todas as iniciativas sociais correlatas aos 
ODS;
VIII – promover a integração, o diálogo intersetorial e a articulação entre as 
esferas governamentais, a sociedade civil e outras iniciativas afins ligadas 
à implementação da Agenda 2030 em âmbito municipal e metropolitano, 
especialmente no que abarque meios de ação, apoio institucional e logístico, 
e critérios para monitoramento e efetivação de todas as iniciativas afetas ao 
tema; e
IX – intensificar e auxiliar os mecanismos de participação social na 
disseminação e implementação da Agenda 2030, inclusive com articulações 
entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor, recepcionando e incentivando, 
de forma integrada, estas iniciativas.
Seção III
Da Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Art. 3º A internalização, a difusão e a transparência no processo de 
implementação da Agenda 2030 serão conduzidas pela Comissão Municipal 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – CMODS, criada por meio do 
Decreto nº 17.792 de 12 de junho de 2017.
Parágrafo único. A Comissão Municipal a que se refere este artigo é instância 
colegiada paritária, de natureza consultiva, orientada para a articulação, a 
mobilização e o diálogo com a estrutura integral do Governo Municipal, a 
iniciativa privada e a sociedade civil para a efetivação do presente Programa, 
tendo por competência:
I – elaborar plano de ação para implementação da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, propondo estratégias, instrumentos, ações e 
programas para a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável da Organização das Nações Unidas;
II – propor estratégias, instrumentos, ações e programas para a implementação 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS;
III – acompanhar e monitorar o desenvolvimento dos ODS e elaborar relatórios 
periódicos;
IV – elaborar subsídios para discussões sobre o desenvolvimento sustentável 
em fóruns nacionais e internacionais;
V – identificar, sistematizar e divulgar boas práticas e iniciativas que colaborem 
para o alcance dos ODS;
VI – promover a articulação com órgãos e entidades públicas governamentais 
e organizações da sociedade civil para a disseminação e a implementação dos 
ODS no âmbito municipal, assim como integrar as iniciativas deste Programa 
com outras promovidas nos âmbitos federal, estadual e em outros municípios;
VII – promover e fomentar pesquisas e projetos voltados às questões de 
relevância econômica e social relacionadas às necessidades específicas de 
implementação do presente Programa;
VIII – promover iniciativas que tratem objetivamente das metas associadas 
aos 17 (dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, assim como 
as que excedam em determinados casos;
IX – manter a coerência dos resultados tendo como finalidade a decorrente 
aderência e harmonização dos relatórios municipais àqueles eventualmente 
produzidos pelo Governo do Estado, promovendo esforços para que esses 
entes possam, de forma conjunta, convergir para um último, harmonizado, 
coerente e consequente, a ser relatado ao Governo Federal; e
X – promover, sempre que possível, a integração entre as iniciativas, 
programas e projetos.
Art. 4º O funcionamento da Comissão será regido por meio do Regimento 
Interno da Comissão Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
– CMODS.
Art. 5º A participação na Comissão Municipal para o Desenvolvimento 
Sustentável será considerada prestação de serviço público relevante e não 
remunerada.
Seção IV
Da Adoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas Como Parâmetro Estratégico de Ação 
Governamental
Art. 6º Os Poderes do Município adotarão, quando pertinentes, Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e as correlatas metas como parâmetros 
orientadores e estratégicos de todas as atividades, políticas públicas e 
intervenções governamentais.
Seção V
Do Mapeamento Presente e Futuro de Todas as Ações Governamentais 
para a Implementação da Agenda 2030
Art. 7º Os Poderes municipais, preferencialmente em conjunto, elaborarão 
relatórios de acompanhamento de suas iniciativas segundo as diretrizes 
e práticas adotadas com base nesta Lei, incluindo-se reconhecimento 
e análise das iniciativas da sociedade civil, bem como a identificação dos 
correspondentes indicadores para avaliação da eficiência, eficácia e efetividade 
das políticas públicas, iniciativas e intervenções governamentais que possam 
guardar relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Seção VI
Das Disposições Finais
Art. 8º Faculta-se a instituições públicas e privadas e à comunidade científica 
participar das discussões e apresentar sugestões no aprimoramento da 
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em âmbito 
municipal.
Art. 9º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de agosto de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma 
data e local de costume e, pela Imprensa Local. 
Autógrafo nº 15.790/2022
Projeto de Lei nº 183/2021
Autoria da propositura: Ver. Pedro Roberto Gomes

LEI COMPLEMENTAR Nº 691
DE 31 DE AGOSTO DE 2022.
Dispõe sobre a criação e a estruturação da Secretaria Municipal do Bem-
Estar Animal e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica criada, na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de São 
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José do Rio Preto, a Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal, que tem por 
finalidade a formulação, a articulação, a coordenação e o monitoramento, em 
todo o Município, das políticas públicas de proteção animal, coordenando junto 
a todos os órgãos municipais e associações a propositura e a implantação de 
ações voltadas à saúde, à proteção, à defesa e ao bem-estar dos animais.
Parágrafo único. A Secretaria do Bem-Estar Animal terá sua estrutura 
administrativa e funcional estabelecida por Decreto, nos termos do disposto 
no artigo 64, XXXVIII, alínea a, da Lei Orgânica do Município.
Art. 2º São atribuições da Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal:
I - coordenar junto a todos os órgãos municipais a propositura e implantação 
de políticas públicas voltadas à saúde, à proteção, à defesa e ao bem-estar 
dos animais domésticos e domesticados;
II - formular, em conjunto com as Secretarias Municipais e outros órgãos 
públicos, as políticas para a defesa e aplicação dos direitos dos animais, 
conforme legislação vigente;
III - estimular, apoiar e desenvolver estudos e diagnósticos sobre a situação 
dos animais no Município;
IV - traçar diretrizes, em seu campo de atuação, para a Administração 
Municipal, no que diz respeito aos direitos dos animais;
V - elaborar e divulgar, por meios diversos, material sobre a situação dos 
animais, seus direitos e garantias, assim como difundir textos de natureza 
educativa e denunciar práticas, atos ou meios que, direta ou indiretamente, 
incentivem ou revelem qualquer tipo de maus-tratos ou violências;
VI - determinar o resgate de animais em situação de abandono e maus-tratos;
VII - promover programas de adoção de animais;
VIII - desenvolver parcerias com a sociedade civil, seja através de entidades 
e/ou empresas;
IX - promover campanhas de castração e identificação em massa para os 
animais domésticos da população, inclusive comunitários, semidomiciliados e 
errantes, a cargo desta Secretaria;
X - promover campanhas de identificação gratuita dos animais domésticos, 
conjuntamente com as campanhas de vacinação;
XI - atender denúncias de maus-tratos e acionar a autoridade policial na forma 
da Lei, quando necessário;
XII - coordenar projetos de modo a propiciar o controle populacional de 
animais domésticos visando minimizar impactos ambientais;
XIII - apoiar os órgãos de fiscalização no combate à criação e ao comércio ilegal 
e demais infrações cometidas contra os animais domésticos, sinantrópicos e 
silvestres;
XIV - capacitar educadores ambientais, agentes de saúde comunitária, 
do contingente da Guarda Civil Municipal, dos agentes municipais de 
fiscalização, tanto da área ambiental, quanto da área de urbanismo e saúde, 
para a difusão da política de proteção aos animais e para atuação no âmbito 
de suas competências;
XV - praticar outros atos inerentes ao escopo da Secretaria.
Art. 3º  Fica criado 01 (um) cargo em comissão de Secretário 
Municipal do Bem-Estar Animal, de natureza especial NE, 
remunerado por subsídio, conforme legislação e padrão vigentes, 
ao qual compete auxil iar diretamente o Chefe do Executivo 
na condução das polít icas públicas da pasta, exercendo as 
competências que diretamente lhe incumbirem ou por delegação, 
nos termos da legislação vigente.
Art. 4º  Fica criado 01 (um) cargo em comissão de Assessor Ampla 
Assistência I, da Secretaria de Bem-Estar Animal CA.102.2, ao 
qual compete, especif icamente:
I- pesquisar, analisar, planejar e propor a implantação de serviços 
de interesse da Administração;
II- prestar assessoria aos seus superiores e demais autoridades;
III- orientar Diretores, Coordenadores e demais subordinados no 
desempenho de suas atribuições;
IV- dar ampla assistência na elaboração de componentes do 
Plano de Ação Governamental;
V- realizar o relacionamento intra e extragovernamental;
VI- ofertar orientações técnicas especializadas de apoio para 
a tomada de decisões, sem prejuízo de outras que lhe forem 
especialmente cometidas.
Parágrafo único. São requisitos para provimento do cargo de 
Assessor Ampla Assistência I, apresentar perfi l  profissional 
e, preferencialmente, possuir graduação em nível superior 
compatível com o cargo em comissão, de l ivre nomeação e 
exoneração pelo Chefe do Executivo.
Art. 5º Fica criado 01 (um) cargo em comissão de Assessor Chefe 
de Gabinete da Secretaria de Bem-Estar Animal, CD.101.2, ao 
qual compete, especif icamente:
I – coordenar, orientar e supervisionar as atividades do gabinete, 
zelando pelo exato cumprimento das atribuições pertinentes;
II – assistir o Secretário em assuntos de natureza administrativa 
e social decorrentes do exercício de suas funções legais e 
regulamentares;
III - relacionar-se com os titulares das demais unidades 
administrativas da Secretaria ou outro órgão superior para o 
exame e acompanhamento de assuntos de interesse do gabinete;
IV - prestar informações aos interessados sobre o andamento 
dos processos distribuídos ou em andamento no gabinete;
V - assistir pessoas com audiência marcada com o Secretário ou 
autoridade a que esteja vinculado;
VI - redigir e expedir correspondências e expedientes 
administrativos afetos ao gabinete, observando-se os l imites de 
sua competência;
VII - receber, organizar e controlar a correspondência oficial do 
Secretário ou Agente Polít ico;
VIII – gerenciar os servidores lotados no gabinete, em 
consonância com a polít ica de gestão de pessoas adotada pela 
Secretaria ou órgão superior;
IX – adotar práticas voltadas à melhoria da qualidade dos 
serviços realizados no gabinete, bem como avaliá-las apurando 
sua eficácia;
X – promover reuniões periódicas com os servidores do gabinete, 
para f ins de coordenação das atividades e comunicação das 
diretrizes definidas pelo Secretário ou Agente Polít ico;
XI – zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens 
patrimoniais colocados à disposição do gabinete, comunicando à 
área de patrimônio qualquer ocorrência de irregularidade;
XII – desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do 
exercício do cargo ou que lhes sejam cometidas pelo Secretário 
ou Agente Polít ico;
XIII – coordenar, conduzir e assessorar no cumprimento da 
agenda e atendimento do Gabinete do Secretário ou Agente 
Polít ico no relacionamento polít ico-administrativo e interlocução 
com os demais órgãos municipais, órgãos integrantes de outras 
estruturas de Poder em diversos níveis governamentais, e com 
organismos e entidades da sociedade civi l ;
XIV – realizar a atividade de comunicação social da Secretaria 
ou órgão superior, conforme as diretrizes do Plano de Ação 
Governamental, sem prejuízo de outras atribuições que lhe 
forem cometidas para chefiar e decidir;
XV – por delegação do Secretário ou Agente Polít ico, autorizar, 
chefiar, expedir e f iscalizar as compras e serviços visando à 
manutenção da estrutura das unidades que compõem o órgão 
executivo municipal, observada a competência do gestor para 
prévia ordenação de despesa;
XVI – assessorar na pesquisa de temas dos processos conduzidos 
pelo Secretário e seus assessores;
XVII – executar outros trabalhos compatíveis com suas 
atribuições, que forem determinados pelo Secretário ou Agente 
Polít ico, cujas instruções deverá observar.
Parágrafo único. São requisitos para provimento do cargo de 
Assessor Chefe de Gabinete de Secretaria, apresentar perfi l 
profissional e, preferencialmente, possuir graduação em nível 
superior compatível com o cargo em comissão, de l ivre nomeação 
e exoneração pelo Chefe do Executivo.
Art. 6º Ficam criados na estrutura administrativa do Município, para os fins 
a que se destinam, 06 (seis) cargos de provimento efetivo de nível superior - 
Médico Veterinário - com carga horária de 40 horas semanais e remuneração 
conforme legislação vigente, e atribuições descritas no Anexo I desta Lei 
Complementar, a serem preenchidos por concurso público de provas ou de 
provas e títulos.
Art. 7º Ficam criados na estrutura administrativa do Município, para os fins 
a que se destinam, os seguintes cargos públicos de provimento efetivo, com 
carga horária de 40 horas semanais e remuneração conforme legislação 
vigente, a serem preenchidos por concurso público de provas ou de provas 
e títulos:
I – 04 (quatro) cargos de nível médio de Auxiliar Veterinário;
II – 03 (três) cargos de nível médio de Agente Administrativo;
Parágrafo único.  As atribuições dos cargos mencionados inciso I do caput 
estão descritas do Anexo I desta Lei Complementar e as atribuições dos 
cargos do inciso II são as constantes na Lei Complementar nº 593/19. 
Art. 8º Fica  criado  1  (um cargo)  de provimento  em  comissão  de  Diretor  
do  Bem-Estar  Animal (CD 101.3), na Secretaria de Bem-Estar Animal, que 
passa a integrar o Quadro I, do artigo 3º, da Lei Complementar n° 685, de 13 
de junho de 2022, com atribuições específicas descritas no Anexo I desta Lei 
Complementar.
Art. 9º Fica transformado o cargo em comissão de Diretor do Bem-Estar Animal 

(CD 101.3), criado pela Lei Complementar nº 685/22 e vinculado à Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme Anexo I  e atribuições específicas descritas 
no Anexo II da referida lei complementar, em 01 (um) cargo de provimento 
em comissão de Diretor de Gestão, Monitoramento e Avaliação do SUS 
(CD 101.3), com atribuições descritas no Anexo I desta Lei Complementar, 
retificando-se o Quadro I do artigo 3º e os Anexos I e II da Lei Complementar 
nº 685/22.
Art. 10 Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Especial, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), cujas despesas terão a 
seguinte Classificação Funcional Programática:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL
C R E D I T A  ----------------------------------R$ 9.000,00
Programa 34 – Políticas Públicas para garantida do bem-estar animal
18.604.0034.2.047.339014.01.000000.............................................................
....R$ 1.000,00
18.604.0034.2.047.339030.01.000000.............................................................
....R$ 1.000,00
18.604.0034.2.047.339032.01.000000.............................................................
....R$ 1.000,00
18.604.0034.2.047.339036.01.000000.............................................................
....R$ 1.000,00
18.604.0034.2.047.339039.01.000000.............................................................
....R$ 1.000,00
18.604.0034.2.047.339040.01.000000.............................................................
....R$ 1.000,00
18.604.0034.2.047.339139.01.000000.............................................................
....R$ 1.000,00
18.604.0034.2.047.449051.01.000000.............................................................
....R$ 1.000,00
18.604.0034.2.047.449052.01.000000.............................................................
....R$ 1.000,00
Parágrafo único. As despesas decorrentes da execução da presente Lei 
Complementar serão suportadas por conta da anulação parcial da ficha 336 
no exercício de 2022, nos termos do que dispõe o inciso III, §1º do artigo 43, 
da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 11 Fica revogada a Lei Complementar nº 537, de 03 de maio de 2017.
Art. 12 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 31de agosto de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por 
afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
A) CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO:
MÉDICO VETERINÁRIO Realizar exames clínicos, diagnosticar, prescrever e 
ministrar tratamento para as doenças animais, aplicar métodos de medicina 
preventiva, definir instruções e emitir pareceres, contribuir para ações de 
saúde coletiva, cumprir e fazer cumprir as determinações das portarias vigente, 
participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância, praticar 
clínica médica veterinária em todas as suas especialidades, contribuir para 
o bem-estar animal, exercer defesa sanitária animal; desenvolver atividades 
de pesquisa e extensão; atuar na fiscalização das produções tecnológica 
e no controle de qualidade de produtos, fomentar produção animal, atuar 
nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, 
pareceres e atestados; assessorar a elaboração de legislação pertinente. 
Fomentar a saúde animal: dimensionar plantel, realizar análise zootécnica, 
desenvolver programas de controle sanitário de plantéis, elaborar projetos 
de instalações e equipamentos zootécnicos, desenvolver programas de 
melhoramento genético, avaliar características reprodutivas de animais, 
elaborar programas de nutrição animal, projetar instalações para animais, 
supervisionar qualidade dos ingredientes utilizados na alimentação animal, 
orientar criação de animais silvestres em cativeiro, selecionar linhagens 
vegetais para produção animal, desenvolver produção de forragens, controlar 
serviços de inseminação artificial, adaptar tecnologia de informática à 
produção animal. Praticar Clínica Médica Veterinária, em todas as suas 
especialidades: realizar exame clínico de animais, solicitar exames auxiliares 
de diagnóstico, interpretar resultados de exames auxiliares de diagnóstico, 
diagnosticar patologias, prescrever tratamento, indicar medidas de proteção e 
prevenção, realizar eutanásia, realizar sedação, anestesia e tranquilização de 
animais, realizar cirurgias, coletar material para exames laboratoriais, realizar 
exames auxiliares de diagnóstico, realizar intervenções de odontologia 
veterinária, realizar necropsias. Exercer defesa Sanitária Animal: elaborar 
diagnóstico situacional para elaboração de programas, elaborar programas 
de controle e erradicação de doenças, executar programas de controle e 
erradicação de doenças, coletar material para diagnóstico de doenças, 
executar atividades de vigilância epidemiológica, realizar sacrifício de animais, 
analisar relatório técnico de produtos de uso veterinário, analisar material 
para diagnóstico de doenças, avaliar programas de controle e erradicação 
de doenças, notificar doenças de interesse à saúde animal, controlar trânsito 
de animais, eventos agropecuários e propriedades. Exercer fiscalização 
e promover a saúde pública: aprovar projetos de construção e reforma de 
estabelecimentos, fiscalizar estabelecimentos, auditorar funcionamento de 
estabelecimentos, autorizar funcionamento de estabelecimentos, analisar 
processamento, fabricação e rotulagem de produtos, fiscalizar distribuição e 
transporte de produtos, avaliar riscos do uso de insumos, coletar produtos 
para análise laboratorial, analisar produtos, inspecionar produtos de origem 
animal, instaurar processos administrativos em estabelecimentos infratores, 
instruir processos administrativos, aplicar penalidades, fiscalizar entrada 
e saída de produtos de origem animal em portos, aeroportos e postos de 
fronteira, vistoriar laboratórios para fins de credenciamento, para análise 
de caráter oficial, vistoriar estabelecimentos estrangeiros para fins de 
credenciamento para comercialização de produtos, avaliar sistema de 
controle de qualidade de alimentos de outros países, fazer levantamento 
epidemiológico de zoonoses, elaborar programas de controle e erradicação 
de zoonoses, elaborar programas de controle de pragas e vetores, investigar 
surto de doença transmitida por alimentos, executar programas de controle 
de qualidade de alimentos, executar programas de controle e erradicação 
de zoonoses, executar programas de controle de pragas e vetores, orientar 
acondicionamento e destino de lixo causadores de danos à saúde pública, 
notificar irregularidades aos órgãos competentes, elaborar programas de 
controle de qualidade de alimentos, notificar ocorrências de zoonoses às 
autoridades competentes. Elaborar laudos, pareceres e atestados: emitir 
atestado de saúde animal: emitir laudo de necropsia, emitir parecer técnico 
sobre projetos de construção e reforma de estabelecimentos, emitir parecer 
técnico sobre processo de fabricação e rotulagem de produtos, emitir laudo 
técnico de qualidade de sêmen, emitir certificado de trânsito de animais, 
produtos e subprodutos de origem animal, emitir laudos de tipificação 
de carcaças, elaborar laudo técnico para auxiliar em questões judiciais, 
realizar atividades de peritagem em demandas judiciais, elaborar parecer 
técnico sobre condições de reprodução do animal, avaliar animais para 
fins comerciais e de seguro, elaborar projetos técnicos para fins de crédito 
rural, emitir parecer técnico de aptidão para crédito rural, emitir atestado de 
vacinação, elaborar laudo de execução e acompanhamento de quarentena, 
julgar animais em exposição, elaborar laudo genealógico. Desenvolver 
atividades de pesquisa: prestar assistência técnica, executar atividades de 
educação sanitária, organizar formação de grupos de atividades afins, treinar 
pessoal, elaborar e executar programas de desenvolvimento comunitário, 
realizar preceptoria no SUS se lotado na Secretaria de Saúde, atuar na área 
da Biotecnologia, manipular genes e embriões de animais, manipular micro-
organismos e subunidades, para utilização em processos biotecnológicos, 
utilizar técnicas de criopreservação de material biológico, realizar fertilização 
in vitro, desenvolver produtos com técnica de biologia molecular, participar 
em comissões de biossegurança, adotar medidas de biossegurança, avaliar 
variabilidade genética de populações (viabilidade). Atuar na preservação 
ambiental: elaborar projetos de licenciamento ambiental, monitorar execução 
de projetos de licenciamento ambiental, monitorar qualidade de efluentes e 
solos, supervisionar atividades licenciadas, participar de análise de risco de 
contaminação ambiental, participar de avaliação de áreas sujeitas à impacto 
ambiental, examinar animal para programas de introdução, reintrodução, 
translocação e transferência, recomendar produtos e insumos mitigadores 
de impacto ambiental, orientar acondicionamento e destino de resíduos 
causadores de danos ambientais, desenvolver produtos e insumos mitigadores 
de impacto ambiental, desenvolver programas de sobrevivência de espécies, 
a longo prazo, planejar programas de sobrevivência de espécies. Contribuir 
para o bem-estar do animal: desenvolver técnicas para bem-estar animal, 
identificar situações de maus tratos a animais, advertir sobre maus tratos a 
animais, denunciar sobre maus tratos a animais, projetar instalações com 
vistas ao bem-estar animal, supervisionar sistema de criação em zoológicos 
e criadouros, integrar equipes que utilizam animais em experimentos e 
treinamentos, integrar grupos de discussão sobre proteção animal. Assessorar 
na elaboração e Legislação pertinente: identificar temas relevantes para 
normatização e regulamentação, analisar aspectos técnicos, elaborar 
propostas para discussão, elaborar minuta do texto legal, submeter minuta 
à apreciação pública e jurídica, consultar legislação e normas internacionais. 
Realizar preceptoria no SUS, quando lotado na secretaria de saúde. Executar 
quaisquer outras atividades correlatas bem como as regulamentadas pela 
profissão.
Requisitos: Ensino Superior completo em Medicina Veterinária, reconhecido 
pelo MEC e Registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado 
de São Paulo.
AUXILIAR DE VETERINÁRIO Descrição de atividades. Realizar 
procedimentos de suporte às tarefas veterinárias. Preparar animais e materiais 
para procedimentos veterinários, entre outros. Auxiliar na instrumentalização 
de cirurgias e preparo de animais. Tosar e banhar animais. Limpar ouvidos, 
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dentes e olhos de animais. Atender a munícipes. Administrar e manter limpo, 
higienizado e organizado o local de trabalho. Trabalhar em conformidade 
a normas e procedimentos de segurança, higiene e saúde. Auxiliar nas 
campanhas de vacinação e na vacinação rotineira de animais. Auxiliar no 
manejo de animais em seu trato e alimentação. Auxiliar o médico veterinário. 
Executar quaisquer outras atividades correlatas.
Requisitos: Ensino Médio Completo e Curso de Auxiliar em Veterinária ou 
Curso Técnico em Veterinária, reconhecido por órgão competente.
B) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
DIRETOR DO BEM ESTAR ANIMAL: Dirigir, acompanhar e administrar o 
atendimento promovido pela equipe de veterinários do Bem-Estar Animal em 
relação aos serviços prestados; Coordenar o aperfeiçoamento dos serviços 
das estruturas afetas à Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal; Estabelecer 
orientações técnicas especializadas, decidindo a partir destas no seu âmbito 
de atuação, sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas; Atuar 
para o alcance das metas propostas pelo Secretário competente e demais 
autoridades; Solucionar os problemas gerenciais da unidade e propor ajustes 
e revisões de condutas; Relacionar-se, pessoalmente, com os Assessores 
e Secretário no encaminhamento dos assuntos administrativos referentes à 
pasta, ressalvadas as competências privativas; Analisar, quando determinado, 
qualquer matéria levada a exame e decisão do Secretário. 
Requisitos para provimento: Perfil profissional e, preferencialmente, ter 
nível superior compatível com o cargo de provimento em comissão para o 
qual tenha sido indicado.
DIRETOR DE GESTÃO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SUS: 
Desenvolver o monitoramento e avaliação das ações de saúde e promover a 
produção, qualificação e disseminação de dados e informações estratégicas 
para gestores da Secretaria Municipal de Saúde; Apoiar o Secretário 
Municipal da Saúde na realização de estudos, relatórios e dos resultados das 
Unidades e Serviços ofertados pela Secretaria; Estimular, promover e integrar 
a gestão de processos na Secretaria; Propor e implementar ações que visem 
a racionalização e a melhoria dos processos desenvolvidos no âmbito da 
Diretoria e em consonância com o planejamento estratégico da Secretaria; 
Desenvolver e implantar, diretrizes, normas, procedimentos, instrumentos, 
padrões e melhores práticas para a gestão de processos; Analisar dados 
e indicadores em periodicidades que permitam subsidiar os gestores da 
Secretaria Municipal de Saúde; Gerenciar processos de monitoramento e 
avaliação dos serviços ofertados pelo SUS, parcerias, prestadores de serviços, 
Contratos de Gestão, entre outros; Articular-se e integrar-se com as diversas 
áreas da Secretaria Municipal de Saúde, com vistas à execução das ações 
relacionadas às coordenadorias; Elaborar pareceres, manifestações e atos 
normativos do Secretário, em matéria técnico administrativa/gerenciamento; 
Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Requisitos para provimento: Perfil profissional e, preferencialmente, ter 
nível superior compatível com o cargo de provimento em comissão para o 
qual tenha sido indicado.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 64/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 74/2022
Objeto: Bloqueadores Infláveis Multidimensionais e demais Itens Acessórios.
Contratada: ICSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP
Ordem de Fornecimento nº 135 recebida em 30.08.2022. Valor: R$ 
47.090,00.
Prazo de entrega: 60 dias.
Item: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA - Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, 
alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justificamos que o pagamento em questão 
está sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar 
continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão presentes 
relevantes razões de interesse público. # CREDOR Nº 0698712 – Ponto Forte 
Construções e Empreendimentos Eireli. Valor: R$ 2.148.637,40. Motivo: 
Para que não haja prejuízo na execução de serviços essenciais desta 
autarquia. Publicada por afixação no local de costume, e pela imprensa local. 
S.J.R.P., 02.09.2022. João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro / 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente.
Extrato de Portaria nº 100 de 02/09/2022 – R E S O L V E: Art. 1º Exonerar 
ALINE FLÁVIA MARTINHO do cargo de provimento em comissão – Assessor 
Técnico, criado pelo art. 20, da Lei Complementar n.º 265 de 06 de outubro 
de 2008 e alterado pela Lei Complementar n.º 624 de 13 de maio de 2020 do 
SeMAE. Art. 2º Exonerar FÁBIO AUGUSTO ZAMBON FURLAN do cargo 
de provimento em comissão – Gerente de Operação e Manutenção – Água 
(Interino), criado pelo art. 23, da Lei Complementar nº 265 de 06 de outubro 
de 2008 e alterado pela Lei Complementar n° 464 de 17 de abril de 2015 do 
SeMAE. Art. 3º Exonerar JAQUELINE FREITAS REIS do cargo de provimento 
em comissão – Gerente de Planejamento, Projetos e Obras, criado pelo art. 
22, da Lei Complementar n.º 265 de 06 de outubro de 2008 e alterado pela Lei 
Complementar n.º 624 de 13 de maio de 2020 do SeMAE. Art. 4º Exonerar 
JOÃO MARCELINO RUIZ do cargo de provimento em comissão – Gerente 
Administrativo Financeiro, criado pelo art. 24, da Lei Complementar n.º 265, de 
06 de outubro de 2008, do SeMAE. Art. 5º Exonerar JOSÉ ROBERTO BIROLI 
do cargo de provimento em comissão – Diretor de Gestão, criado pelo art. 10 
da Lei Complementar Municipal nº 464 de 17 de abril de 2015 do SeMAE. 
Art. 6º Exonerar LEANDRO GARCIA FREITAS do cargo de provimento em 
comissão – Chefe de Gabinete da Superintendência, criado pelo art. 17, da 
Lei Complementar n.º 265, de 06 de outubro de 2008 e alterado pela Lei 
Complementar n° 464 de 17 de abril de 2015 do SeMAE. Art. 7º Exonerar 
LUIZ GUILHERME PAOLINI BRAGA do cargo de provimento em comissão 
– Assessor de Gestão Ambiental, criado pelo art. 18, da Lei Complementar n° 
265 de 06 de outubro de 2008 do SeMAE. Art. 8º Exonerar RODRIGO LEITE 
SEGANTINI do cargo de provimento em comissão – Consultor Jurídico, 
criado pelo art. 21, da Lei Complementar n° 265 de 06 de outubro de 2008 
que reestruturou o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE 
e renomeado para - Diretor Jurídico - pelo art. 5º da Lei Complementar 464 
de 17 de abril de 2015 do SeMAE. Art. 9º Exonerar RUY DIAS SAMPAIO do 
cargo de provimento em comissão – Assessor de Comunicação Social, criado 
pelo art. 19, da Lei Complementar n° 265 de 06 de outubro de 2008 do SeMAE. 
Art. 10 Exonerar WAGNER CASTILHO BOTARO do cargo de provimento em 
comissão - Gerente de Operação e Manutenção - Esgoto, criado pelo art.14 
da Lei Complementar nº 464 de 17 de abril de 2015 do SeMAE. Art. 11 Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a partir de 
02 de setembro de 2022.
Extrato de Portaria nº 101 de 02/09/2022 R E S O L V E: Art. 1º Exonerar 
a pedido LUIZ GUSTAVO CASSEB do cargo de provimento em comissão 
– Gerente Comercial e de Relações com o Usuário, criado pelo art. 25, da 
Lei Complementar n° 265 de 06 de outubro de 2008 do SeMAE. Art. 2º Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a partir de 
02 de setembro de 2022.
Extrato de Portaria nº 102 de 02/09/2022 – R E S O L V E: Art. 1º Nomear 
ALINE FLÁVIA MARTINHO para o cargo de provimento em comissão 
– Assessor Chefe de Gabinete, criado pelo art. nº.132, anexo II da Lei 
Complementar n.º 692 de 31 de agosto de 2022 do SeMAE. Art. 2º Nomear 
interinamente FÁBIO AUGUSTO ZAMBON FURLAN para o cargo de 
provimento em comissão – Diretor do Departamento de Sistema de Água, 
criado pelo art. nº.132, anexo II da Lei Complementar n.º 692 de 31 de agosto 
de 2022 do SeMAE. Art. 3º Nomear JAQUELINE FREITAS REIS para o cargo 
de provimento em comissão – Diretor do Departamento de Planejamento e 
Obras, criado pelo art. nº.132, anexo II da Lei Complementar n.º 692 de 31 de 
agosto de 2022 do SeMAE. Art. 4º Nomear JOÃO MARCELINO RUIZ para o 
cargo de provimento em comissão – Diretor do Departamento Administrativo, 
Financeiro e de Pessoal, criado pelo art. nº.132, anexo II da Lei Complementar 
n.º 692 de 31 de agosto de 2022 do SeMAE. Art. 5º Nomear JOSÉ 
ROBERTO BIROLI para o cargo de provimento em comissão – Diretor Geral 
de Gestão, criado pelo art. nº.132, anexo II da Lei Complementar n.º 692 de 
31 de agosto de 2022 do SeMAE. Art. 6º Nomear interinamente LEANDRO 
GARCIA FREITAS para o cargo de provimento em comissão – Diretor do 
Departamento de Relações com os Usuários, criado pelo art. nº.132, anexo 
II da Lei Complementar n.º 692 de 31 de agosto de 2022 do SeMAE. Art. 7º 
Nomear LUIZ GUILHERME PAOLINI BRAGA para o cargo de provimento 
em comissão – Assessor de Ações Estratégicas, criado pelo art. nº.132, 
anexo II da Lei Complementar n.º 692 de 31 de agosto de 2022 do SeMAE. 
Art. 8º Nomear RODRIGO LEITE SEGANTINI para o cargo de provimento 
em comissão – Diretor Geral Administrativo, criado pelo art. nº.132, anexo 
II da Lei Complementar n.º 692 de 31 de agosto de 2022 do SeMAE. Art. 9º 
Nomear RUY DIAS SAMPAIO para o cargo de provimento em comissão – 
Diretor do Departamento de Comunicação Social e Relações Públicas, criado 
pelo art. nº.132, anexo II da Lei Complementar n.º 692 de 31 de agosto de 
2022 do SeMAE. Art. 10 Nomear WAGNER CASTILHO BOTARO para o 
cargo de provimento em comissão - Diretor do Departamento de Sistema de 
Esgoto, criado pelo art. nº.132, anexo II da Lei Complementar n.º 692 de 31 
de agosto de 2022 do SeMAE. Art. 11 Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, surtindo efeito a partir de 02 de setembro de 2022.
S.J. Rio Preto, 02.09.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 
SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022-SEMAS.
Processo Administrativo nº 13/2022
Dispensa de Chamamento Público nº 11/2022-SEMAS
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014 e alterações, bem como do art. 47 do Decreto Municipal 
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nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, torna público o extrato do Termo de 
Colaboração que entre si celebram o município de São José do Rio Preto, 
por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação 
Espírita Rancho de Luz Paulino Garcia.  
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a transferência de recursos 
financeiros oriundos de emenda parlamentar/Fundo Nacional de Assistência 
Social-FNAS, destinado a pagamento de despesas de custeio para incremento 
da execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para 
adolescentes e adultos objetivando fortalecer  as relações familiares e 
comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre 
os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva, no âmbito da Rede de 
Proteção Social Básica - Sistema Único da Assistência Social do Município.
Valor global: R$ 525.016,00 (Quinhentos e vinte e cinco mil e dezesseis 
reais), a ser repassado em parcela ÚNICA, para a utilização em despesas 
de custeio, conforme Cronogramas de Desembolso, constantes no Plano de 
Trabalho aprovado.
Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2024.
Data da assinatura: 30/08/2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Secretária Municipal de 
Assistência Social
Paulino Locatelli Garcia - Presidente da Associação Espírita Rancho de Luz 
Paulino Garcia  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
TERMO DE FOMENTO Nº 19/2022-SEMAS.
Processo Administrativo nº 09/2022
Dispensa de Chamamento Público nº 07/2022-SEMAS
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014 e alterações, bem como do art. 47 do Decreto Municipal 
nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, torna público o extrato do Termo 
de Fomento que entre si celebram o município de São José do Rio Preto, 
por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Casa de 
Eurípedes
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a transferência de recursos 
financeiros oriundos de emenda parlamentar estadual /Fundo Estadual de 
Assistência Social-FEAS, destinado a aquisição de equipamentos para 
incremento da execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, objetivando melhorar a realização dos atendimentos as crianças, 
no âmbito da Rede de Proteção Social Básica - Sistema Único da Assistência 
Social do Município.
Valor global: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com recursos oriundos 
de emenda parlamentar estadual via Fundo Municipal da Assistência Social, 
a ser pago em PARCELA ÚNICA, conforme Cronograma de Desembolso, 
constantes no Plano de Trabalho aprovado.
Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2023.
Data da assinatura: 30/08/2022
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Secretária Municipal de 
Assistência Social
Jair Martins Contente – Presidente da Casa de Eurípedes

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
TERMO DE FOMENTO Nº 22/2022-SEMAS.
Processo Administrativo nº 04/2022
Dispensa de Chamamento Público nº 02/2022-SEMAS
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014 e alterações, bem como do art. 47 do Decreto Municipal 
nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, torna público o extrato do Termo de 
Fomento que entre si celebram o município de São José do Rio Preto, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação 
Renascer.  
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a transferência de recursos 
financeiros oriundos de emenda parlamentar estadual/ Fundo Estadual de 
Assistência Social – FEAS, destinado a aquisição de equipamentos para 
incremento da execução do Serviço de Proteção Especial para Pessoa com 
deficiência e suas famílias em Centro Dia, no âmbito da Rede de Proteção 
Social Especial - Sistema Único da Assistência Social do Município.
Valor global: R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser repassado em parcela 
ÚNICA, com recursos oriundos de emenda parlamentar estadual/Fundo 
Estadual de Assistência Social-FEAS, conforme Cronogramas de Desembolso, 
constantes no Plano de Trabalho aprovado.
Vigência: 01/09/2022 a 28/02/2023
Data da assinatura: 30 de agosto de 2022
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Secretária Municipal de 
Assistência Social
Aparecido Ferreira Pacheco - Presidente da Associação Renascer. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 20/2022,  
de 30 de agosto de 2022.
Nomeia a Gestora da Parceria representada pelo Termo de Fomento nº 
22/2022-SEMAS, oriunda da Dispensa do Chamamento Público nº 02/2022- 
P. Adm.  04/2022/SEMAS.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni Secretária Municipal de 
Assistência Social do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Decreto nº 17.703 de 
03 de fevereiro de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 de 07 de fevereiro 
de 2017, e alterações posteriores.
NOMEIA: 
Art. 1º - A Servidora Pública Flaviane Medeiros Maia, responsável pela 
gestão da Parceria celebrada entre a Secretaria Municipal de Assistência 
Social e a Associação Renascer, para transferência de recursos financeiros 
oriundos de emenda parlamentar Estadual/ Fundo Estadual de Assistência 
Social – FEAS, cujo repasse será em parcela única, destinado a aquisição de 
equipamentos para incremento da execução do Serviço de Proteção Social 
Especial para pessoas com deficiências e suas famílias em Centro Dia, no 
âmbito da Rede de Proteção Social - Sistema Único da Assistência Social do 
Município.
Art. 2º - A servidora deverá acompanhar e fiscalizar a execução da referida 
parceria.
Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e local de 
costume, e, em Diário Oficial do Município, bem como registrada em livro 
próprio desta Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 21/2022,  
de 30 de agosto de 2022.
Nomeia a Gestora da Parceria representada pelo Termo de Fomento nº 
19/2022-SEMAS, oriunda da Dispensa do Chamamento Público nº 07/2022- 
P. Adm. 09/2022/SEMAS.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni Secretária Municipal de 
Assistência Social do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Decreto nº 17.703 de 
03 de fevereiro de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 de 07 de fevereiro 
de 2017, e alterações posteriores.
NOMEIA: 
Art. 1º - A Servidora Pública Sonia Maria Rodrigues, responsável pela gestão 
da Parceria celebrada entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a 
Casa de Eurípedes, para transferência de recursos financeiros oriundos de 
emenda parlamentar estadual /Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS, 
destinado a aquisição de equipamentos para incremento da execução do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, objetivando melhorar 
a realização dos atendimentos as crianças, no âmbito da Rede de Proteção 
Social Básica - Sistema Único da Assistência Social do Município.
Art. 2º - A servidora deverá acompanhar e fiscalizar a execução da referida 
parceria.
Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e local de 
costume, e, em Diário Oficial do Município, bem como registrada em livro 
próprio desta Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA O ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS 
NA FORMA DE PATROCÍNIO COM EMPRESAS INTERESSADAS EM 
MONTAGEM DE POSTO MÉDICO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE 

E AMBULÂNCIA DURANTE A 59ª EXPO RIO PRETO, Nº 005/2022/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 estabelecer 
Termo de Parceria, 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 
estabelecimento de parceria na forma de Patrocínio para Montagem de 
Posto Médico com Disponibilização de Equipe e Ambulância, nº 005/2022/
SMAA, de 02 de setembro 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.

Secretaria Municipal de Cultura 
Bienal de Artes Visuais de São José do Rio Preto - 2022
LISTA DE PREMIADOS
A Secretaria Municipal da Cultura de São José do Rio Preto, divulga ao público 
interessado, a LISTA DE ARTISTAS PREMIADAS(OS) pela Curadoria 
da Bienal de Artes Visuais de São José do Rio Preto, edição 2022, com 
observância à legislação vigente e ao Regulamento do certame.
Artes Plásticas (aquisição)

1º lugar: Cássia Franco Seringueira – Borracha

2º lugar: Renata Sandoli Ponto de equilíbrio

3º lugar: Eduardo Calil Neto Viver sem endereço

4º lugar: Edgar Barbosa de Oliveira (Edgard Di 
Oliveira)

Abraço ao Museu do 
Silva

Fotografia (aquisição)

1º lugar: Santiago Naliato Garcia Sombra Noturna 

2º lugar: Juliana de Araújo Castelo Branco
(Juliana Castelo Branco)

Seringueira #01

3º lugar: Sabrina Savani Sena (Sabrina 
Savani)

Deixa os garoto brincar 
nº 1

4º lugar: José Henrique Chaim (Chaim) Atelier

MEDALHAS
Grande Medalha de Ouro
Luan Corleto (Corleto) - Halloween das bruxas
Pequena Medalha de Ouro
Wagner Lima Orniz – (Wagner Orniz) - Retratos do Cotidiano
Grande Medalha de Prata
Tais Carla Baldini – (Tais Cassemiro) – Florência
Pequena Medalha de Prata
Jair da Silva Lemos – (Jair Lemos) – Pandemonium
Grande Medalha de Bronze
Juny Alessandro Biassi de Almeida – (juny kp!) - Quando olho para trás, vejo 
o futuro: reunião de afetos
Pequena Medalha de Bonze
Lara Ozanique – (Lara OZ) - Beleza em estado bruto
OBRA DESTAQUE
Luiz Antonio Cossi – (L. Cossi) - Realidade e fantasia
MENÇÕES HONROSAS

Elton Adrelino da Rocha (Elton Rocha) Pequenas coisas da vida

Adriano Padilha (Padilha) Pátria amada invisível

Nei Antonio Matos dos Santos (Nhei Mhatos) Fazenda de cacau

Ary Attab Filho Lucy in the sky

São José do Rio Preto, 02 de setembro de 2022
Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – PROTOCOLOS DEFERIDOS 
(29/08 a 02/09/2022)

PROTOCOLO REQUERENTE
9002-22-SJP-HAB ABIÉZER LIMA RAMOS
8430-22-SJP-ALV ADILSOM JOSE RODRIGUES
8070-22-SJP-ALV ADRIANO GALISTEU PAVANI, DANIELE 

CRISTINA OLIVEIRA PAVANI
3735-22-SJP-ALV AILTON BELEM MOREIRA
9881-22-SJP-VIA ALCIDES PEREIRA DA SILVA
9726-22-SJP-ALV ALESSANDRO LUÍS E SILVA
9254-22-SJP-VIA ALINE RAFAELA CHAGAS DE ALMEIDA
6290-22-SJP-HAB ALISSON RICARDO BELAZZI
6653-22-SJP-ACE AN MEDICINA DO TRAFEGO LTDA
9345-22-SJP-HAB ANA CAROLINE DOS SANTOS FALANQUE
7389-22-SJP-ALV ANDRE LUIS MANHANI
8595-22-SJP-ALV ANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA
9194-22-SJP-ALV ANTONIA LUIZ DE BRITO IRMÃ
9150-22-SJP-ALV ANTONIO CANDIDO DE SOUZA
9352-22-SJP-ACE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
9491-22-SJP-VIA BRUNA NATÁLY ALVARES
9774-22-SJP-VIA CARLOS ALBERTO AUED
9770-22-SJP-VIA CARLOS ALBERTO AUED
9936-22-SJP-VIA CAROLINA MATIAS DOS SANT...
9454-22-SJP-ALV CELSO ANTONIO DIAS
9829-22-SJP-VIA CLAUDEMIR RODRIGUES
9305-22-SJP-EDI CLAUDIO ANTONIO VITORASSO
9540-22-SJP-ALV CLEBER FELICIANO VIEIRA, DANILA 

SINHORINI VIEIRA
4175-22-SJP-ACE COLCHOES SENSOR S.A.
8561-22-SJP-ACE COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA 

E INVESTIMENTO DO NOROESTE DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – SICREDI 
NOROESTE SP

9798-22-SJP-ACE CORSATIS CLINICA ESTETICA FACIAL E 
CORPORAL LTDA.

9179-22-SJP-ALV CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS, 
REGIANE APARECIDA MARTINS SILVEIRA 
SANTOS

8726-22-SJP-HAB DAYSE MARILZA PAULINO
7647-22-SJP-HAB DE MARCO GESTAO E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA
9893-22-SJP-VIA DE MARCO GESTAO E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA
7645-22-SJP-ALV DE MARCO GESTAO E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA
8941-22-SJP-HAB DERCIVAN EGIDIO NUNES
8786-22-SJP-HAB DIEGO RODRIGUES VELLANI, RAYLE 

NASSER FERNANDES VELLANI
7743-22-SJP-HAB DISMAIR FERREIRA DA SILVA
7739-22-SJP-ALV DISMAIR FERREIRA DA SILVA
8371-22-SJP-HAB DOLORES CARMONA SUAREZ
8374-22-SJP-HAB DOLORES CARMONA SUAREZ
8367-22-SJP-ALV DOLORES CARMONA SUAREZ
8930-22-SJP-HAB DUILIO GARCIA (ESPÓLIO), APARECIDA 

MARTINS FERREIRA GARCIA (ESPÓLIO)
8927-22-SJP-ALV DUILIO GARCIA (ESPÓLIO), APARECIDA 

MARTINS FERREIRA GARCIA (ESPÓLIO)
8625-22-SJP-ALV EDER HENRIQUE MENEZES
8624-22-SJP-VIA EDER HENRIQUE MENEZES
7513-22-SJP-HAB EDER TOMAZ DA CRUZ, SONIA REGINA 

ROSA TOMAZ DA CRUZ
8752-22-SJP-HAB EDER TOMAZ DA CRUZ, SONIA REGINA 

ROSA TOMAZ DA CRUZ
3204-22-SJP-HAB EDNEIA PERPETUA PACHECO
9147-22-SJP-HAB ELEN DOS SANTOS SILVA
4776-22-SJP-VIA ELIVANIA GOBATTO
5073-22-SJP-ALV EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES 

ARROYO LTDA
9642-22-SJP-ALV ERALDINHO EZEQUIEL GUIMARÃES 

SANTOS
9037-22-SJP-HAB ETHOS PHARMA INDUSTRIA 

FARMACEUTICA LTDA ME
7678-22-SJP-HAB EUCLIDES JOSÉ DOS SANTOS
9707-22-SJP-VIA FABIANO DE CARVALHO
5043-22-SJP-ACE FABIO HENRIQUE MARIANI LTDA
6201-22-SJP-ALV FABRICIA DA SILVA SOUZA
8232-22-SJP-HAB FAGNER FRANCISCO DO NASCIMENTO 

SILVA
8216-22-SJP-HAB FÁTIMA MARQUES CALDEIRA
8663-22-SJP-ALV FLA ADMINISTRADORA LTDA
9155-22-SJP-HAB FRANCISCO CELESTINO ALVES, ELSA 

MANTOVAM ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – PROTOCOLOS INDEFERIDOS (29/08 A 02/09/2022)
PROTOCOLO REQUERENTE

9853-22-SJP-COP ADRIANO TAKAHASHI
9846-22-SJP-VIA ALCIDES PEREIRA DA SILVA
7294-22-SJP-HAB ALEXANDRE CORREA RIBEIRO
9876-22-SJP-VIA ANNE CRISTINE FREIRE
9105-22-SJP-ALV CARLA LORRAYNE RODRIGUES...
9760-22-SJP-VIA CARLOS ALBERTO AUED

10071-22-SJP-BIC CARLOS ALBERTO MAZZOTTA ...
9944-22-SJP-ALV CARLOS DE OLIVEIRA FRANÇ...
9168-22-SJP-ACE EDELBERTO TEODORO DE CAR...
9087-22-SJP-DEF EMAIS URBANISMO RIO PRET...
9958-22-SJP-PER EMAISINCORP 123 EMPREEND...
7503-22-SJP-VIA GUILHERME BUENO DE OLIVE...
9300-22-SJP-ACE HANAI CRISTINA PANDINI L...
8587-22-SJP-HAB HECTOR AVILA DE CARVALHO
9489-22-SJP-ALD JOÃO DA SILVA
9013-22-SJP-ACE JONATHAN PEREIRA ROSSATT...
9445-22-SJP-COP JOSÉ CARLOS QUINAGLIA
8954-22-SJP-ACE LABORCLIN RIO PRETO LIMI...
8928-22-SJP-ACE LABORCLIN RIO PRETO LIMI...
2022000255544 LOTEAMENTO JARDIM NUNES 2 SPE LTDA
2022000234483 LOTEAMENTO JARDIM NUNES 2 SPE LTDA

9278-22-SJP-COP LUCIANA MARIA DA SILVA, ...
9226-22-SJP-EDI LUIZ GONZAGA DOS SANTOS
8896-22-SJP-ACE MG ROMERO ENGENHARIA CIV...
9607-22-SJP-ACE MYKAEL ALBERT PRATES DA ...
4006-22-SJP-LCO OTAVIO DIAS JUNIOR
3432-22-SJP-ALV OTAVIO DIAS JUNIOR
10030-22-SJP-VIA PRISCILA FRANCINE DA SIL...
9950-22-SJP-VIA ROGÉRIO SORIANO SÓCIO
9946-22-SJP-VIA ROGÉRIO SORIANO SÓCIO
9948-22-SJP-VIA ROGÉRIO SORIANO SÓCIO
9949-22-SJP-VIA ROGÉRIO SORIANO SÓCIO
9239-22-SJP-APR SJP VITTA RESIDENCIAL 16...
10046-22-SJP-VIA VALQUIRIA FIGUEIRA
9815-22-SJP-VIA VALQUIRIA FIGUEIRA
4857-22-SJP-HAB VANDERLEI RODRIGUES DE B...
3929-22-SJP-HAB VANDERLEI RODRIGUES DE B...
9834-22-SJP-VIA VILMA APARECIDA BANZATTO...
9521-22-SJP-VIA WEIGLY DE SOUZA GAZZOLA,...
9587-22-SJP-ACE WOITDETAILER STUDIO DETA...

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000185783 00946/22
FUNDAÇÃO FACULDADE 

REGIONAL DE MEDICINA DE S J 
RIO PRETO

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2263

2021000333176 02590/21 EBEG EMBALAGENS E 
DESCARTAVEIS EIRELI

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2259

PROTOCOLO RAZÃO SOCIAL

2022000174483
EWS FARMA COMÉRCIO DE 

PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA

2022000259914
EWS FARMA COMÉRCIO DE 

PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA

Coordenadora da Vigilância Sanitária

EDITAL DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TERMO

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

Karina Elias de Souza
       São José do Rio Preto, 03 de setembro de 2022.

TRM - P - A 000609

TRM - P - A 000609

8869-22-SJP-EDI FRUTUOSO & GONÇALVES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA
8497-22-SJP-HAB GEOVANI MEDEIROS BRIZOTTI
8866-22-SJP-EDI GILAMR NEVES TRINDADE
8691-22-SJP-HAB GILBERTO TOMA
4071-22-SJP-HAB GILTON PEREIRA PEDROSO
9639-22-SJP-ALV GIOVANE DA ROSA RAMOS
9246-22-SJP-HAB GIOVANNI OTHON LOPES AMARAL
9035-22-SJP-HAB GLAUCY MARIENE SIRAGUSI
8753-22-SJP-ALV GR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO LTDA
9751-22-SJP-ALV GR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO LTDA
8664-22-SJP-HAB GRAZIELA ALVES PEREIRA PIROZZI
8834-22-SJP-VIA GUILERME HENRIQUE FINOTTI
6414-22-SJP-HAB GUILHERME HENRIQUE FINOTTI
9210-22-SJP-HAB GUSTAVO BECHARA
8672-22-SJP-ACE HELOISA DE OLIVEIRA BRENTAN RODRIGUES
9933-22-SJP-VIA HENRIQUE CUCOLICCHIO CAOBIANCO
9476-22-SJP-HAB ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES
8525-22-SJP-ALV ISRAEL MARQUES DE OLIVEIRA, ANDREIA SILVA DE OLIVEIRA
8953-22-SJP-ACE ITB- INSTITUTO TECNOLOGICO BRASILEIRO LTDA
8978-22-SJP-ALV JAQUELINE AMORIM
2149-22-SJP-HAB JERRY ADRIANO DA SILVA BARON
5306-22-SJP-ALV JLF LOPES & CIA - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIEDADE SIMPLES 

LTDA
9875-22-SJP-ALV JOÃO VITOR SILVA GRANDIZ...
9224-22-SJP-VIA JONADAB DE BARROS SILVA
8179-22-SJP-HAB JONATAS SGAMATO
9752-22-SJP-VIA JOSÉ BONELLI
8556-22-SJP-HAB JOSÉ MARCUS DE SOUZA
8551-22-SJP-ALV JOSÉ MARCUS DE SOUZA
7782-22-SJP-ALV JOSLAINE DE LIMA MOTA
9071-22-SJP-ALV JULIA CYPRIANI MORAES, LAURA CYPRIANI MORAES
9570-22-SJP-ALV JULIAN RONALD PETTER CARVALHO DOS SANTOS
9204-22-SJP-ALV JULIANO JUIZ DA SILVA, ANDRESSA CARVALHO TOMAELLO JUIZ
3252-22-SJP-LCO JULIO CESAR MORENO
3039-22-SJP-ALV JULIO CESAR MORENO
667-22-SJP-AUT JVP COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA
7289-22-SJP-ALV KAIQUE HAMAN SILVA
8933-22-SJP-ACE LABORCLIN RIO PRETO LIMITADA
9833-22-SJP-VIA LANAT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
9349-22-SJP-VIA LARA SILVA ARAUJO MENEZES LEAL
7733-22-SJP-HAB LAURO HENRIQUE DA SILVEIRA E FREITAS
9724-22-SJP-ALV LEANDRO DOS SANTOS TEZON...
9594-22-SJP-VIA LIDENILSON PEREIRA DOS SANTOS DE LIMA
4842-22-SJP-HAB LUCAS GALVÃO DA COSTA SOUZA
3901-22-SJP-ALV LUCCA ANATRIELLO SCHMIDT
7909-22-SJP-ACE LUIS MIGUEL BARBOSA DE OLIVEIRA
2846-22-SJP-HAB LUIZ CARLOS BATISTA PASSARINI, TATIANA POLOTTO CROCE PASSARINI
8509-22-SJP-LCO LUIZ CARLOS BATISTA PASSARINI, TATIANA POLOTTO CROCE PASSARINI
9900-22-SJP-VIA LUIZ CARLOS DA SILVA
9718-22-SJP-VIA LUIZ CARLOS DA SILVA (ESPÓLIO)
9717-22-SJP-VIA LUIZ CARLOS DA SILVA (ESPÓLIO)
9156-22-SJP-ALV LUIZ CARLOS GIMENEZ
8947-22-SJP-ALV LUIZ MACEDO, EDNA DE CARVALHO MACEDO
8830-22-SJP-ALV MAGNUN ROBSON DE PAULA LIMA
9655-22-SJP-ACE MARCELO SOARES HIDRÁULICA LTDA
8617-22-SJP-VIA MARCIO ALEXANDRE SERENO
9304-22-SJP-ACE MARCIO ANTÔNIO DOS SANTOS
9095-22-SJP-HAB MARCIO CALOCHI CARDOSO DE CARVALHO
9591-22-SJP-ALV MARCOFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS LTDA
9440-22-SJP-ALV MARCONE DE ARAUJO SANTOS
8424-22-SJP-ALV MARIA FERNANDA DOS SANTOS
9816-22-SJP-ALV MARLENE BERGAMIN TARDA
7793-22-SJP-ALV MATHEUS CASSIO GREGGIO
8989-22-SJP-HAB MATHEUS POZZETTI TEIXEIRA, ANDRE CRISTINA SILVA PETRECA
8142-22-SJP-HAB MAURICIO FERREIRA GONÇALVES
9252-22-SJP-VIA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
9172-22-SJP-ALV MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
8808-22-SJP-HAB MIGUEL PRIETO JUNIOR, DA...
8565-22-SJP-HAB NEIVA MIURA WAGNER
9313-22-SJP-VIA 
9311-22-SJP-ALV NEIVA MIURA WAGNER
8218-22-SJP-VIA NELSON RUFINO DE SOUSA, MARIA DE LOURDES CAVALLARI DE SOUSA
8219-22-SJP-HAB NELSON RUFINO DE SOUSA, MARIA DE LOURDES CAVALLARI DE SOUSA
8215-22-SJP-ALV NELSON RUFINO DE SOUSA, MARIA DE LOURDES CAVALLARI DE SOUSA
6475-22-SJP-HAB ODELIO GONÇALVES
9775-22-SJP-ALV OSMAR JOAQUIM RODRIGUES
9174-22-SJP-AUT PAPICRII GESTAO PATRIMONIAL LTDA
6833-22-SJP-ALV PATRICIA MIGUEL
9452-22-SJP-HAB PAULO GERVAZIO DE AZEVEDO
9001-22-SJP-ALV PAULO NEWTON LONGO
8802-22-SJP-HAB PAULO SÉRGIO DA SILVA
9227-22-SJP-ACE POSTO MONTE CARLO BADY LTDA
8993-22-SJP-HAB RAFAEL DOS SANTOS SEREJO
2902-22-SJP-HAB RAJATA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
8307-22-SJP-ALV RAUL FERNANDO GIL DAPPER
9546-22-SJP-VIA REDENTORA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
2357-22-SJP-ALV REGINA GARCIA LIMA
5893-22-SJP-LCO REGINA GARCIA LIMA
7550-22-SJP-HAB REGINALDO LOPES DE ANDRADE, GISELE GAMARRA DE OLIVEIRA ANDRADE
8925-22-SJP-VIA RENATO NERATH, ERIKA LUCIENE FERREIRA NERATH
8521-22-SJP-ALV RENATO SCAVASIN BRAZ
9200-22-SJP-EDI RJ HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
8863-22-SJP-HAB RODOLFO VIANA FIGUEIREDO, PRISCILA DAL MORO TEIXEIRA FIGUEIREDO
9584-22-SJP-VIA ROGERIO ROSALLES
9583-22-SJP-VIA ROGERIO ROSALLES
5756-22-SJP-HAB ROGERIO ROSALLES
5543-22-SJP-ALV ROGERIO ROSALLES
9671-22-SJP-VIA ROSANA TEDESCHI COLTURATO
9012-22-SJP-HAB SANTA ALVES DE OLIVEIRA
9187-22-SJP-VIA SAYD LOURENÇO LIMA
6775-22-SJP-ALV SELMO ANTONIO BENVINDO DE CARVALHO
8275-22-SJP-HAB SÉRGIO AZEM
9550-22-SJP-VIA SETPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LUZIA POLOTTO SPE LTDA
7704-22-SJP-VIA SIDNEY TOLOI
5865-22-SJP-ALV SIDNEY TOLOI
9133-22-SJP-ALV SILVANA MANTAI DOMINGOS
4172-22-SJP-ALV SILVIA RITA GOMES DA SILVA
8228-22-SJP-VIA SISENANDO DE SOUZA NORA
7723-22-SJP-ALV SISENANDO DE SOUZA NORA
9791-22-JSP-VIA SUCCESPAR REAL ESTATE DESENOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
9793-22-SJP-VIA SUCCESPAR REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
9792-22-SJP-VIA SUCCESPAR REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
9895-22-SJP-VIA SUCCESPAR REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO

9896-22-SJP-VIA SUCCESPAR REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
9894-22-SJP-VIA SUCCESPAR REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
9789-22-SJP-VIA

SUCCESPAR REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
9794-22-SJP-VIA

SUCCESPAR REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
9790-22-SJP-VIA

SUCCESPAR REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
198-22-SJP-HAB SUZE CRISTINA DOS SANTOS

9190-22-SJP-HAB THIAGO AUGUSTO RODRIGUES, GLORIA BEATRIZ ANDRADE SANTOS 
RODRIGUES

9190-22-SJP-HAB THIAGO AUGUSTO RODRIGUES, GLORIA BEATRIZ ANDRADE SANTOS 
RODRIGUES

9731-22-SJP-VIA TIAGO CAPARROZ LOPES
9663-22-SJP-ALV ULISSES ALVES MOTA
9817-22-SJP-VIA VALQUIRIA FIGUEIRA
7091-22-SJP-ALV VANESSA CARFAN
8530-22-SJP-HAB VANESSA RENATA BRIANTI PIMENTA
8545-22-SJP-VIA VANESSA RENATA BRIANTI PIMENTA
8531-22-SJP-ALV VANESSA RENATA BRIANTI PIMENTA
4317-22-SJP-ALV VICTOR HUGO PIZONI NETO
9660-22-SJP-VIA VIVIAN BIZZO LOPES
6969-22-SJP-AUT VP PERES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
8742-22-SJP-ALV WAGNER AMADEU, JULY MAR SE AMADEU
5781-22-SJP-ACE WEBER REGINALDO DOS SANTOS
8606-22-SJP-HAB WILCIONE SOARES COSTA
9072-22-SJP-HAB WILIAN FERNANDO VAICO PUGLIA, PATRÍCIA TEIXEIRA SOUZA PUGLIA
8968-22-SJP-HAB WILSON JOLANDO OJEDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
EDITAL SMTTS Nº. 153/2022
O Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança de São José do Rio Preto/SP, no uso das suas atribuições 
legais, resolve REVOGAR o Edital SMTTS/Nº 133/2022.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 
publicado em jornal na forma da Lei. 
São José do Rio Preto, 01 de setembro de 2022.
AMAURY HERNANDES
Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

RATIFICAÇÃO
(Artigo 26 da Lei nº 8.666/93)

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022
Processo nº 49/2022
CONTRATADA: WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados para pesquisas das 
intimações publicadas nos Diários Oficiais da União e do Estado de São Paulo 
em nome da Câmara Municipal de São José do Rio Preto conforme relação 
anexa à proposta da CONTRATADA, parte integrante deste instrumento 
contratual, vinculado ao Termo de Dispensa, em atendimento ao artigo 55, XI, 
da Lei Federal nº 8.666/1993.
RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, o ato da 
Comissão Permanente de Licitação, que declarou como dispensa de licitação 
a contratação dos serviços prestados pela WEBJUR PROCESSAMENTO DE 
DADOS LTDA, no valor global de R$ 870,00 (Oitocentos e setenta reais). São 
José do Rio Preto, 30 de agosto de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 7039 DE 31 DE AGOSTO DE 2022
CONCEDE à servidora efetiva ANA REGINA RODRIGUES DE SOUZA – 
Agente Parlamentar – o direito a Licença Prêmio, vencido em 25 de agosto 
de 2022.

PORTARIA Nº 7040 DE 31 DE AGOSTO DE 2022
Nomeia a senhorita LUANA RIBEIRO DOS SANTOS, ao cargo em comissão 
de livre nomeação e exoneração, de Assistente Legislativo de Gabinete, 
Referência C-4, lotado no Gabinete da Vereadora Karina Caroline, a partir de 
01 de setembro de 2022.

VER. PEDRO ROBERTO GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


