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GARCIA VIAJA;
CARLÃO ASSUME
Em ofício à Assembleia Le-
gislativa, o governador in-
formou que estaria ausente 
de sábado, até amanhã. O 
presidente da AL, Carlão 
Pignatari, assume o gover-
no. POLITICA Pag.3

SEMANA DA CRIANÇA

Comércio tem horários especiais e 
atrações gratuitas a partir de hoje
Comércio de Rio Preto funciona em horário especial, devido ao Dia da Criança. Hoje (11), as lojas de rua abrem às 9h e fecham às 20h, enquanto 
que as dos Shoppings abrem às 10h e fecham às 22h. Amanhã lojas de rua abrem das 9h às 15h e as dos Shoppings, das 14h às 20h. CIDADES Pág.5

Hospital 
tem primeiro 
dia de  exames 
e consultas
A Funfarme, administrado-
ra do novo Centro Médico, 
informou que no primeiro 
dia de funcionamento foram 
chamados 20 pacientes, 14 
compareceram. A previsão é 
de fazer 20 consultas oftal-
mológicas todos os dias. A as-
sessoria de imprensa informa 
que as cirurgias oftalmológi-
cas começam em 15 dias.. 
CIDADES Pág.5

SERVIDORES

Edinho veta 
elevar teto do 
consignado a 
40% do salário
O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou projeto de lei 
complementar que permite 
aos servidores municipais 
contrair empréstimos con-
signados com valor de até 
40% da sua remuneração 
mensal. O projeto é de au-
toria do vereador Paulo 
Pauléra (PP) e foi aprovado 
recentemente pela Câmara 
Municipal.            
POLÍTICA Pág.3

FEIRA PECUÁRIA

Expo deve 
reunir mais de 
2 mil animais 
este ano

NO SOLO

Furto de moto 
termina em 
confronto com 
PM e morte

MAUS-TRATOS

Ex acusa mãe 
de dar comida 
com larvas 
aos filhos

O furto de uma motocicleta 
terminou em perseguição 
policial e morte do suspeito, 
19 anos, no Solo Sagrado, na 
Região Norte de Rio Preto. 
O confronto ocorreu no final 
da tarde deste domingo, 9, 
mobilizou várias viaturas 
e até o helicóptero Águia. 
O acusado, Guilherme An-
tônio de Moraes Almeida, 
foi atingido por sete tiros e 
morreu enquanto era socor-
rido.  CIDADES Pág.4

Um rio-pretense, de 36 
anos, denunciou a ex-mu-
lher, de 32 anos, por maus-
-tratos contra dois dos três 
filhos. Segundo ele, a acu-
sada teria servido comida 
com larvas para as crianças, 
que viveriam em uma situ-
ação de total negligência. O 
ex-casal viveu junto por 16 
anos e estaria separado há 
um mês. A filha mais velha 
ficou sob a guarda de uma 
tia.   CIDADES  Pág.4

SEM INTOXICAÇÃO
Laudo do laboratório da Universidade Paulista (Unesp) 
de Botucatu informa que os macacos que morreram após 
agressões e aparente intoxicação não foram envenenados. 
O laudo foi divulgado nesta segunda-feira.
       CIDADES Pág.5

MIRASSOL É CAMPEÃO DA SERIE C

BRASILEIRO

O Mirassol conquistou o título da Série C do Campeonato Brasileiro 2022 neste fim 
de semana depois de bater o ABC por 2 a 0. Com isso, Leão encerrou uma campanha 
praticamente perfeita, tendo liderado a maioria das rodadas da primeira e segunda 
fase. Com o título, o escudo oficial do clube ganhou mais uma estrela na cor verde. 
A primeira é referente ao título da Série D conquistado em 2020.  ESPORTES  Pág.6

A 59ª edição da EXPO Rio 
Preto entre os dias 19 e 23 
de outubro no Recinto de Ex-
posições terá cerca de 2 mil 
animais entre bovinos, equi-
nos e ovinos vindos de todo 
o Brasil. Serão dez raças de 
bovinos para participar dos 
julgamentos. EVENTO Pág.6
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Caravana pró-Tarcísio
Reunião política neste domingo, 9, reuniu cerca de 60 

prefeitos da região de Rio Preto em torno da candidatura 
de Tarcísio de Freitas (Republicanos) neste segundo turno 
da eleição ao governo de São Paulo. Encontros do tipo estão 
acontecendo em várias cidades e o objetivo é angariar apoios 
dos prefeitos que se alinharam com o atual governador Rodri-
go Garcia (PSDB) no primeiro turno. Na cidade, o presidente 
nacional do PSD, o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro, Gil-
berto Kassab, destacou a importância dos encontros. “Já nos 
reunimos com mais de 200 prefeitos. A intenção é fortalecer 
a candidatura do Tarcísio no Estado”, disse Kassab.

Edinho Araújo (MDB) é um dos prefeitos que se mantém 
neutro e não declara o apoio para a eleição presidencial. Ele 
declarou seu voto à Tarcísio Freitas e afirmou que o candidato 
alinhado ao atual presidente fez um compromisso de honrar 
todos os contratos e obras assumidos pelo atual governador 
Rodrigo Garcia. O prefeito destacou a reunião aberta e demo-
crática. “Tarcísio será um grande governador, municipalista 
que ele nos afirmou”, disse Edinho.

Em cima do muro

Em cima do muro 2
O deputado estadual reeleito Itamar Borges (MDB) é 

outro que assim como Edinho apenas anunciou apoio ao 
Tarcísio. “Ele pediu que não vamos desmobilizar o que já 
fizemos até agora. Se não formos a campo não vamos fazer 
a diferença. O resultado do primeiro turno já sabemos, o de-
safio nosso é aumentar a diferença. Buscar seja com os votos 
do Rodrigo ou os que não foram destinados possam ir para 
o Tarcísio, pra fazer a diferença em São Paulo”, declarou.

Sem desmobilização
“Passado o primeiro turno eu vou precisar muito de vo-

cês para consolidar essa vitória no segundo turno. Vamos 
ter a oportunidade de dar sequencia as políticas públicas 
que estão dando certo e trazer mais velocidade como as 
questões do transporte ferroviário, infraestrutura, capaci-
tação profissional, redução da carga tributária, geração de 
emprego e oportunidades”, disse a uma plateia empolgada. 
Tarcísio ainda lembrou que se eleito será um governador 
municipalista e pediu que não haja desmobilização das 
estruturas de campanha do primeiro turno. “Não desmobi-
lizem a estrutura de campanha, mantenham os comitês, as 
pessoas e abasteçam essa estrutura de material para toda a 
região. Nesses dias levem o entusiasmo e energia”, declarou.

Honrar compromissos
Tarcísio de Freitas falou através de videoconferência aos 

presentes. Ele garantiu que não vai descontinuar nenhum 
projeto, convênio ou obra iniciada pelo atual governador 
Rodrigo Garcia. “Já firmo isso, nosso compromisso de dar 
continuidade aos projetos que estavam em execução, não 
pararmos nenhuma obra de governos anteriores. Eu sei o 
que significa para cada prefeito levar uma política pública. 
Essas obras que foram acertadas com o governo do estado 
serão honradas, o compromisso do governo agora é meu 
compromisso”, declarou Tarcísio.

Tenho lado
Uma das prefeitas presen-

tes, Gi Franzotti, de Potiren-
daba sentou-se na mesa de 
autoridades. Ela é uma das 
poucas políticas que desde 
o início das eleições nadou 
contra a corrente e declarou 
apoio já no primeiro turno 
ao presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e ao grupo bolsonarista. 
Ela defende a votação em 
Bolsonaro e Tarcísio e afirma 
que no momento sério do 
país, políticos devem decla-
rou o voto e não se tornarem 
isentos neste segundo turno. 
“Inacreditável apoiar um ex-
-presidiário”. Gi já havia feito 

‘Cabeça erguida’
Um dos anfitriões 

da noite, o ex-depu-
tado federal, ex-vice 
prefeito, o médico 
Eleuses Paiva (PSD) 
cobrou lado dos pre-
feitos. “Conclamei o 
prefeito Edinho que 
viesse nessa jornada 
conosco. Não é uma 
polarização entre di-
reita e esquerda, a 
polarização é entre 
a ética, moralidade 
e corrupção. Quero 
continuar andando 

No encarte do CD da radio-
novela Memórias de um suici-
da, afirmo que o suicídio é um 
ato que infalivelmente golpeia 
a Alma de quem o pratica. Ao 
chegar ao Outro Lado, ela vai 
encontrar-se mais viva do que 
nunca, a padecer opressivas 
aflições por ter fugido de sua 
responsabilidade terrena. So-
frerá continuamente os graves 
efeitos do suicídio — vendo 
aquilo que, um dia, foi o seu 
corpo apodrecer no túmulo —, 
até que se complete o tempo 
da própria vida material, que 
cortou criminosamente. Pare-
ce coisa de filme de terror, mas 
não é. Trata-se da mais pura 
verdade. Por isso, “a morte 
fugirá deles” (Apocalipse, 9:6). 
Isto é, pensando morrer, os 
que se suicidam permanecerão 
vivos, mais vivos do que nunca, 
somando às dores antigas (se é 
que as tinham tão cruéis como 
as imaginavam) cruciantes do-
res novas. É bom refletir sobre 
o assunto. Depois, não adian-
tará queixar-se. Nem haverá a 
quem se lamentar!

Convém assinalar que sem-
pre alguém fica ferido e/ou 
abandonado com a deserção 
da pessoa amada ou amiga, 
em quem confiava, seja aqui ou 
no Mundo da Verdade. Igual-
mente, é de muito bom senso 
não olvidar que no Tribunal 
Celeste vigora o Amor, mas 
não existe impunidade.

Pegar do tormento e 
alavancar a coragem

Em Jesus, a Dor e a origem 
de Sua Autoridade — O Po-
der do Cristo em nós (2014), 
destaquei que, ao escrever 
esse livro, meu intuito foi o de 
mostrar aos prezados leitores 
que a Dor nos fortalece e nos 
instrui a vencer todos os obs-

Chegamos ao mês mais espe-
rado para os paraenses. Outubro é 
Círio de Nazaré outra vez, o Natal 
se antecipa em Belém do Pará.

Conheço as festividades do 
Círio há mais de 18 anos e posso 
afirmar com toda certeza: é a maior 
manifestação de fé e amor à Virgem 
Maria que já vi em toda a minha 
vida. Tive a graça de, por muitos 
anos seguidos, viver o Círio, esta 
é a palavra: VIVER o Círio de Na-
zaré. Pois não se participa apenas, 
vive-se.

É um tempo muito fecundo 
para cada pessoa que experimenta 
essa GRAÇA. A cidade muda, as 
famílias abrem as portas de suas 
casas, suas refeições passam a ter 
um tempero diferente, a solidarie-
dade e o amor se fazem presentes 
na convivência fraterna.

Em cada missa, em cada ora-
ção, elevam-se preces de maneira 
especial à Rainha da Amazônia, 
carinhosamente chamada Nazare-
zinha. Durante toda a festividade, 
a basílica de Nazaré passa a ter 
uma luz diferente. Ao entrarmos 
na Igreja e fazermos nossas preces, 
parece que os nossos pedidos che-
gam mais rápido ao céu.

Confesso que a maior experiên-
cia que vivi foi a da “Transladação” 
(procissão realizada na noite ante-
rior ao dia do Círio), pois por mais 
de oito horas de procissão, vê-se o 
povo de Belém segurando a corda 
que puxa a Berlinda com a Virgem 
de Nazaré. Tempo de observar a fé 
de uma multidão de pessoas e olhar 
para os promesseiros pagando suas 
promessas pelos milagres alcança-
dos.Grande emoção, pelas ruas de 
Belém, é poder cantar esta canção:

“Quando a vida faz nascer o 
mês de outubro eu descubro uma 
graça bem maior

Que me faz voltar no tempo e 
ser menino

E ao som do sino ver a vida 
amanhecer

ARTIGO ARTIGO

O suicídio golpeia a Alma Viver o Círio de Nazaré 
é uma graça! Paiva Netto

Padre Bruno Costa 
Ver o povo em procissão to-

mando as ruas
Anunciando que é Círio outra 

vez
Que a Rainha da Amazônia vem 

chegando
Vem navegando pelas ruas de 

Belém
Corda que avança, o corpo can-

sa só pra alma descansar
E o meu olhar chorando ao ver 

o teu olhar em mim
Tão pequenina na Berlinda 

segues a recolher
Flores e amores que o teu povo 

quer te dar
Ó Virgem Santa, teu povo canta
Senhora de Nazaré
Tu és rainha e tens no manto
As cores do açaí.” 
Assim se vive o Círio: com fé, 

amor e, como irmãos e irmãs, todos 
juntos cantando uma linda canção. 
Posso dizer que em outubro o Natal 
se antecipa em Belém do Pará.

Feliz Natal, feliz Círio de Na-
zaré! 

*Padre Bruno Costa é 
missionário da Comunidade 
Canção Nova e autor dos li-
vros: “Frases que nos levam 
a Deus” e “Lutar sempre, 
desistir jamais”.
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táculos, por piores que sejam. 
Por isso, suicidar-se é um tre-
mendo engano. É necessário 
saber conviver com a Dor e, 
com obstinação, sobrepujá-la. 
Para tanto, faz-se urgente co-
nhecer e viver a Excelsa Lei, 
que rege os mundos, do micro 
ao macrocosmo, expressa no 
Mandamento Novo do Jesus 
Ecumênico: “Amai-vos como 
Eu vos amei. Somente assim 
podereis ser reconhecidos 
como meus discípulos. (...) 
Não há maior Amor do que 
doar a própria vida pelos seus 
amigos” (Evangelho, segundo 
João, 13:34 e 35; e 15:13). Essa 
é a forma de nos capacitarmos 
para pegar até do tormento e, 
com ele, alavancar a coragem.

Minha Irmã, meu Irmão, 
respeitosamente dedico a to-
dos vocês este pensamento:

A vida continua sempre, e 
lutar por ela vale a pena. Ainda 
que se apresente a escuridão 
da noite, o Sol nascerá no ho-
rizonte, derrotando as trevas e 
trazendo a claridade aos cora-
ções. Por isso, proclamamos: 
o grande segredo da vida é, 
amando a vida, saber prepa-
rar-se para a morte, ou Vida 
Eterna. Ressalte-se: o faleci-
mento deve ocorrer somente 
na hora certa determinada 
por Deus.

Se passarmos os olhos ao 
nosso redor, veremos que 
existem seres humanos e até 
mesmo animais em situação 
mais dolorosa que a nossa, 
precisando que lhes seja esten-
dida mão amiga. Não devemos 
perder a oportunidade de aju-
dar. Àquele que auxilia jamais 
faltará o amparo bendito que 
lhe possa curar as feridas.

Viver é melhor!

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

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

Nilson Alves Pereira, natural de 
Plantalto-SP, faleceu aos 73 anos 
de idade. Era solteiro e deixa a fi-
lha Luciana. Será sepultado no dia 
10/10/2022 às 16h, saindo seu fére-
tro do velório Capelas Prever Rio Pre-
to para o Cemitério São João Batista. 

Martiniano Xavier, natural de San-
ta Adélia-SP, faleceu aos 80 anos 
de idade. Era casado com Sra. Nil-
va Roberto Xavier e deixa os filhos 
Carlos e Paulo. Será sepultado no 

dia 09/10/2022 às 16h, saindo 
seu féretro do velório Engenhei-
ro Schmidt para o Cemitério Mu-
nicipal de Engenheiro Schmidt. 

Miguel Pereira dos Santos, na-
tural de Mairí-BA, faleceu aos 91 
anos de idade. Era viúvo de Sra. 
Analia Rosa da Rocha e deixa os 
filhos Tarsício, Maria Aparecida, 
Rubens, Antonia, Cleusa, Neusa 
e Carlos. Será sepultado no dia 
10/10/2022 às 9h, saindo seu fé-

retro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Maria Aparecida Lugli Araujo, na-
tural de Guapiaçu-SP, faleceu aos 
73 anos de idade. Era casada com 
Sr. Valdomiro Brito Araujo e deixa 
os filhos Marcos Roberto e Eliana 
Perpetua. Será sepultada no dia 
10/10/2022 às 10h, saindo seu fé-
retro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o Cemitério Municipal de 
Ibirá.
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críticas duras no primeiro turno das eleições quando gravou 
vídeo publicado nas redes sociais atacando Lula

Divulgação

de cabeça erguida sabendo que não estou dando a mão 
para corrupto e ladrão. Essa a razão, o compromisso que 
temos que pegar de cada um de vocês. Cada voto virado é 
essa nossa batalha. No ajudem”, disse Eleuses em pedido 
de apoio aos prefeitos presentes.

Reprodução Redes Sociais

COMO VAI SUA SAÚDE PSÍQUICA?!
Leitores da página da saú-

de psíquica, hoje daremos 
uma sequência no assunto 
inicial que falamos um pouco 
semana passada sobre Criança 
e os cuidados que se deve ter 
para com elas.

Neste mês dedicado a elas, 
não poderia faltar um pouco 
de compreensão sobre seu 
desenvolvimento, o qual já 
falamos brevemente semana 
passada, e sobre um assunto 
mais delicado que será expos-
to aqui, o abuso sexual que 
sofrem.

Sabe-se que o abuso sexual 
infantil geralmente é feito por 
um adulto que usa o corpo de 
uma criança ou adolescente 
como objeto sexual. Sabe-se 
que tais abusos trazem trau-
mas e ferem regras sociais, fa-
miliares e de Direito das crian-

ças, que interfere diretamente no 
desenvolvimento delas. 

Portanto o abuso sexual é um 
fator estressor generalizado, traz 
consequências negativas como 
insegurança, ansiedade, medo, 
conflitos, raiva, culpas, vergo-
nha, dependência e desconforto 
em relações intimas futuras.

Todo o efeito negativo que 
o abuso produz tais consequ-
ências pois a criança não tem 
aprendizado emocional e inde-
pendência para saber se deve ou 
não consentir a tais investidas 
de pessoas adultas, ou porque 
ainda não possui experiências 
maturacionais para entender 
o que pode ocorrer com ela a 
médio e longo prazo.

Vimos em consultórios crian-
ças que trazem birras signi-
ficativas, são desobedientes 
com certa constância e outros 

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSIMEIRE
BALLISTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 

comportamentos a serem anali-
sados posteriormente. Também 
observa-se respostas sensoriais 
à violência como ela se sentir 
suja, pois o que ela sente em seu 
corpo se traduz em respostas 
emocionais e também problemas 
de sono, pesadelos e terrores 
noturnos, Alguns outros como 
agressividade, choros irregulares 
e constantes, ira excessiva, deso-
bediência generalizada em casa 
ou na escola ou até mesmo medo 
de estar em locais com pessoas 
desconhecidas como bares ou 
eventos sociais.

Durante a terapia, os com-
portamentos da criança e tam-
bém dos pais ou responsáveis 
serão trabalhados em conjunto. 
Deverá ser observado o ambiente 
em que a criança está inserida 
e promover a mudança, pois 
tais ambientes são passiveis de 
serem alterados. 

Quanto às crianças, será tra-
balhado novas habilidades para 
que ela aprenda as que ainda 
não possui para se defender do 
agressor e superar o fato em si.

Existem muitos aspectos a 
serem analisados nessa situação, 
os que defendem os direitos da 
criança como o ECA, os sociais, 
os relacionais, os familiares e 
os que podem causar traumas a 
serem tratados por especialistas 
como psiquiatras e ou psicólogos.

Por se tratar de um assunto 

bastante sensível, a dica de hoje 
fica para que os cuidadores 
fiquem atentos aos comporta-
mentos das crianças de forma 
geral. Tudo que se apresen-
tar de forma não convencio-
nal no dia dia das crianças e 
adolescentes merece atenção 
total e integral. Não se deve 
subestimar as reações que se 
apresentarem com diferença no 
comportamento delas.

Cuidar de nossas crianças 
é pensar em um futuro melhor 
para elas e para nossa socieda-
de. Nossa Cultura é embasada 
no coletivo mas ao cuidarmos 
individualmente das crianças, 
preservamos o bem estar de 
todos.

A todas as crianças, um feliz 
dia! Que este se estenda com 
muita saúde mental e física!

Vale lembrar que o(a) te-
rapeuta psicológo(a), é o pro-
fissional que pode oferecer um 
acolhimento completo e avaliar 
os sofrimentos psíquicos de 
cada pessoa de maneira indi-
vidual e única. Se você deseja 
saber mais sobre este assunto 
nos procure! Estamos sempre 
à disposição!

*E-mail: psicorosebal-
lestero1967@gmail.com 
/ instagram: @rosemei-
re_terapeutaskinneriana / 
watts:(14)997215150.
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Política Carta do Lula
Campanha de Lula adia divulgação 
de carta a evangélicos para o
próximo sábado

Mais minitros no STF
Líder do governo diz que proposta de 
aumentar número de ministros do STF 
é ‘reação a ativismo político”

Edinho veta aumentar para 40% 
teto de empréstimo consignado 

SERVIDORES MUNICIPAIS

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou projeto de lei 
complementar que permite aos 
servidores municipais contrair 
empréstimos consignados até 
40% da remuneração mensal. 
O projeto é de autoria do vere-
ador Paulo Pauléra (PP) e foi 
aprovado recentemente pela 
Câmara Municipal. 

O texto altera artigo 79 da 
lei complementar de 28 de 
dezembro de 1990, que institui 
o estatuto dos servidores pú-
blicos civis do município, das 
autarquias, empresas e funda-
ções públicas municipais. 

Consta no projeto que “o to-
tal de consignações realizadas 
por instituições bancárias não 
excederá a quarenta por cento 

O prefeito por sua vez 
afirmou no veto que a 
proposta invade a com-
petência do Executivo

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Edinho veta projeto de Paulera aumentar para 40% teto de empréstimo consignado para servidores

O veto será analisa-
do pelos vereadores. 
Em caso de derruba-
da caberá ao prefei-
to Edinho acionar a 
Justiça

O vereador Paulo Pau-
léra (PP), espécie de líder 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) na Câmara Municipal, 
acredita que o Legislativo vai 
aprovar projeto do Executivo 
que permite a obtenção de 
financiamento no valor de 
R$ 40 milhões para obras de 
recape em Rio Preto. Projeto 
de Edinho será analisado na 
sessão desta terça-feira, 11, 
em primeiro turno, ou seja, 
quanto a legalidade. 

O prefeito quer obter o 
novo empréstimo através da 
Desenvolve SP – Agência de 
Fomento do Estado de São 
Paulo. O montante será todo 
empregado no serviço de re-
cape de ruas e avenidas da ci-
dade, em especial nos bairros 
mais periféricos. 

A finalização do projeto 
passou por conversas feitas 
pelo secretário Moretti junto 
aos vereadores. O objetivo foi 
colher deles os pedidos mais 
sensíveis para definir quais 
ruas e avenidas vão receber o 
serviço de recapeamento na 
cidade. 

“Vamos votar a legalidade. 
Como presidente da Comissão 

NA SESSÃO HOJE

Paulera acredita que Câmara vai 
autorizar empréstimo de R$ 40 mi

de Justiça ele é legal, é uma 
prerrogativa do prefeito. Acho 
importantíssimo esse emprés-
timo. Com ele terminamos 
2022 com uma cidade inteira 
recapeada. Gastamos muito 
com tapa-buraco que são ser-
viços paliativos. O recape é 
duradouro”, afirma Pauléra. 

No ano passado, a mesma 
Câmara autorizou emprésti-
mo de R$ 300 milhões para o 
prefeito Edinho obter financia-
mento com a Caixa Econômica 
Federal. O valor foi divido em 
três parcelas de R$ 100 mi-
lhões que vem sendo celebrado 
entre a Prefeitura e o banco. A 
permissão por parte dos vere-
adores só foi possível depois 
de muito convencido por parte 
do próprio prefeito Edinho que 
teve que vir a público explicar 
quais obras o valor milionário 

seria revertido. 
Parlamentares, como o 

próprio presidente da Câmara, 
Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta), afirmaram que se tratava 
de um “cheque em branco” a 
Edinho pelo fato de o projeto 
não trazer a lista de obras que 
seriam feitas. Somente depois 
de muita pressão, a equipe do 
prefeito detalhou as obras. O 
valor será pago pelos próximos 
anos – com juros - nas gestão 
do próximo prefeito. 

“Temos uma cidade com 
uma malha viária enorme e 
precisamos dar manutenção. 
Um valor que não é grande. 
Rio Preto, o índice de endivida-
mento é pequeno. Pagamento 
com juros subsidiados, menor, 
então acho importante”, vol-
tou a defender o empréstimo 
Pauléra. 

Segundo Edinho, os R$ 
40 milhões de agora repre-
sentam a capacidade máxima 
que o governo tem de con-
trair o novo empréstimo. Os 
recursos vão ser obtidos via 
o programa Desenvolve SP, 
do governo do Estado, que 
prevê a liberação de recursos 
para obras de infraestrutura 
para municípios paulistas. 
 
“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 insig-
nificante diante do volume de 
ruas de Rio Preto. São ao todo 
2.500 quilômetros de vias 
públicas”, afirmou ao DHoje o 
prefeito Edinho. 

O prefeito disse 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. 

“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. 

Mesmo aprovado nesta 
terça o projeto ainda precisa de 
nova votação, quanto o mérito. 

 Edinho quer autorização para pegar mais R$ 40 mi

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

da remuneração mensal, sendo 
que cinco por cento serão re-
servados exclusivamente para: 
I - amortização de despesas 
contraídas por meio de cartão 
de crédito; ou II - utilização 
com finalidade de saque por 
meio do cartão de crédito”. 
 
Pauléra justificou o aumento 
na margem de consignados, 
para servidores da ativa ou 

aposentados, para 40% como 
forma de que se evite buscar 
empréstimos com taxas mais 
abusivas, como o cartão de 
crédito e o cheque especial. 
 
“Em favor do aumento do cré-
dito, devemos observar que, 
sem o aumento da margem 
consignável, muitos trabalha-
dores poderiam ser inclinados 
a buscar crédito em linhas 

emergenciais ainda mais caras, 
como o rotativo do cartão de 
crédito e o cheque especial. É 
muito melhor financeiramen-
te, para os que se endividam 
além da margem máxima 
recomendável de 40%, obter 
recursos emergenciais com a 
garantia da margem consig-
nável, em vez de obtê-los sem 
garantia em linha de crédito do 
rotativo do cartão de crédito.”, 

afirma Pauléra. 
O prefeito Edinho por sua 

vez afirmou no veto que a 
proposta invade a competên-
cia do Poder Executivo que 
cabe “a gestão administrativa, 
o planejamento, a direção, a 
organização e a execução de 
atos de governo e de admi-
nistração, sem mencionar a 
própria iniciativa exclusiva do 
Prefeito para assuntos desse 
matiz, tudo conforme previsto 
na Lei Orgânica do Município” 
 
“O Projeto de Lei apresenta-
do, amplia potencialmente 
o grau de endividamento do 
Servidor que, contrairá novas 
dívidas pagando mais juros 
ao Sistema Bancário. Nesse 
sentido, os percentuais atuais 
já atendem ao funcionário da 
Administração, não existin-
do demanda ou necessidade 
para a ampliação do limite 
percentual para a contratação 
de novos empréstimos pelo 
Servidor local, sem contar que 
já houve, outrora, a ampliação 
de mais 5% (cinco por cento), 
a fim de que o exercente de 
cargo ou emprego público, 
pudesse contrair valores no 
sistema bancário, via cartão 
de crédito consignado”, diz 
Edinho. 

O veto será analisado pe-
los vereadores. Em caso de 
derrubada caberá ao prefeito 
Edinho acionar o Tribunal de 
Justiça de São Paulo.

TJ anula lei que 
dá carteirinha 
para pessoas 
com Down

O Legis lat ivo não 
pode, a pretexto de prote-
ger as pessoas com defici-
ência, determinar a forma 
e o prazo para implemen-
tação da política proteti-
va, sob pena de avançar 
em atribuições próprias 
do chefe do Executivo e 
culminar em vício de in-
constitucionalidade. 

O entendimento é 
do Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça ao 
anular uma lei de Santo 
André que instituía uma 
carteira de identificação 
de pessoas com síndrome 
de Down, de expedição 
gratuita pela prefeitura, 
para garantir prioridade 
no atendimento e acesso 
aos serviços públicos e 
privados]

Despacho
“Necessário, entretan-

to, se perquirir primei-
ramente, a despeito da 
possibilidade de o Poder 
Legislativo, tanto quanto 
o Poder Executivo, insti-
tuir políticas públicas em 
favor dos cidadãos mais 
vulneráveis, se a matéria 
normativa tangencia ou 
não o núcleo de reserva 
da administração, de ini-
ciativa exclusiva do chefe 
do Poder Executivo”, es-
creveu o desembargador 
Ademir Benedito

GOVERNADOR

Rodrigo Garcia viaja  e 
Carlão Pignatari assume
O governador de São Pau-
lo, Rodrigo Garcia (PSDB), 
se licenciou do cargo. Após 
manifestar apoio no segun-
do turno das eleições para 
o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e Tarcísio de Freitas 
(Republicanos), o gover-
nador viajou ao exterior, 
segundo informações de 
interlocutores. 
Em ofício destinado a As-
sembleia Legislativa, ele 
informou que estaria au-
sente de sábado, 8 até esta 

quarta-feira, 12, ou seja, 
cinco dias. 
Durante o período, o presi-
dente da Assembleia Legis-
lativa de São Paulo, Carlos 
Pignatari (PSDB), assume 
o comando do estado. Ele 
que se reelegeu deputado 
estadual já despacha nesta 
segunda-feira, 10, no Pa-
lácio dos Bandeirantes. A 
agenda, porém, é discreta 
e prevê apenas despachos 
internos. 
A viagem ocorre quatro 
dias após Rodrigo declarar 
apoio no segundo turno ao 
presidente Jair Bolsonaro e 
a Tarcísio de Freitas. 
O apoio foi considerado 
estratégico por Bolsona-
ro, que aposta na máquina 
administrativa do Palácio 
dos Bandeirantes e na rede 
de prefeitos que apoiaram 
Garcia no primeiro turno 
para alavancar a sua vota-
ção e a de Tarcísio no esta-
do neste segundo turno. 

A finalização do 
projeto passou por 
conversas feitas 
pelo secretário Mo-
retti junto aos vere-
adores.

Em ofício desti-
nado a Assem-
bleia Legislativa, 
ele informou que 
estaria ausente de 
sábado, 8 até esta 
quarta-feira, 12.

Rodrigo Garcia viaja ao exterior; Carlão Pignatari assume

Raphael Ferrari

Divulgação SMCS
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CIDADES Procurou a polícia
Rio-peretense tem R$ 5,6 mil retirados 
da conta e fica sabendo do golpe por 
mensagens do aplicativo

Foi viajar
Um morador no Tarraf II, em Rio Preto, 
teve um cofre com joias, R$ 30 mil, 2 
mil dólares e 2 mil euros furtado.

ESTELIONATO

Idoso paga R$ 12,9 mil em golpe 
do falso filho sequestrado
Um aposentado rio-pretense, 
de 76 anos, sofreu extorsão e 
perdeu R$ 12.950,00 na ma-
drugada deste domingo, 9. 
Ele esteve na Central de Fla-
grantes e registrou boletim de 
ocorrência. 
Segundo a vítima, um mar-
ginal ligou na madrugada de 
ontem e disse que tinha se-
questrado um dos seus filhos. 
Em seguida, o criminoso exi-
giu R$ 100 mil para libertar o 
suposto familiar. Desespera-
do o idoso tentou falar com o 
filho, mas como eram 2 horas 
não conseguiu contato. 
Acreditando que o rapaz cor-
ria risco de morte, ele disse 
que não tinha o montante do 

resgate e fez duas transferên-
cias e um PIX, nos valores de 
R$ 2.950,00, R$ 5 mil e R$ 
5 mil para contas indicadas 
pelo bandido. 
De manhã, o idoso conseguiu 
falar com o parente e desco-
briu que havia caído em um 
golpe. O caso segue sendo in-

vestigado pelo 7º DP. 

Viciado
Um homem, de 44 anos, foi 
preso em flagrante pela Guar-
da Civil Municipal (GCM) de 
Rio Preto por descumprimen-
to de medida protetiva de ur-
gência, às 6h38 deste domin-
go, 9. Ele invadiu a casa dos 
pais, no bairro Nova Esperan-
ça, na madrugada, e se recu-
sou a ir embora. 
De acordo com a dona de 
casa, de 68 anos, o filho é de-
pendente químico e exige fre-
quentemente dinheiro para 
comprar drogas, tendo entra-
do no imóvel ontem e gritado 
com ela e o marido.

O furto de uma motocicle-
ta terminou em perseguição 
policial e morte do suspeito, 
19 anos, no Solo Sagrado, na 
Região Norte de Rio Preto. 
O confronto ocorreu no final 
da tarde deste domingo, 9, 
mobilizou várias viaturas e 
até o helicóptero Águia. 

O acusado, Guilherme 
Antônio de Moraes Almeida, 
foi atingido por sete tiros e 
morreu enquanto era socor-
rido pelo Resgate do Corpo 
de Bombeiros e Unidade de 
Suporte Avançado do Samu. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, após descobrir 
que a moto havia sido furta-
da, a vítima, de 25 anos, ligou 
para o 190 às 17h10. 

Cinco minutos depois, 

Furto de moto tem perseguição, 
confronto com PM e suspeito morto

NO SOLO SAGRADO

Almeida foi visto pilo-
tando o veículo e deso-
bedeceu sinal de para-
da, fugindo

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Garota de 
programa e 
amigos são 
esfaqueados

Uma garota de pro-
grama, de 22 anos, sofreu 
uma tentativa de estran-
gulamento e foi obrigada 
a fazer um PIX de R$ 
300 para o agressor, de 
mesma idade. Dois ami-
gos da vítima, de 17 e 23 
anos, ficaram gravemen-
te feridos após levarem 
vários golpes de canivete 
desferidos pelo acusado, 
que fugiu. 

A tripla tentativa de 
homicídio ocorreu no Jar-
dim Fuscaldo, na noite 
deste domingo, 9, em um 
imóvel usado pela jovem 
para fazer seus programas 
sexuais. Na Central de 
Flagrantes, ela contou aos 
policiais que após o sexo, 
o suspeito disse que iria 
matá-la e passou a apertar 
seu pescoço. 

Apavorada, ela gritou 
por socorro e desmaiou. 
Uma amiga que estava na 
casa trancou a porta para 
que o agressor não fugisse 
e foi para a rua procurar 
ajuda, como não encon-
trou ninguém ligou para 
os amigos. 

Nesse intervalo, a ga-
rota de programa acordou 
e foi obrigada a fazer um 
PIX de R$ 300 para o 
criminoso. 

Quando as outras víti-
mas chegaram foram gol-
peadas pelo acusado que 
fugiu e jogou o canivete a 
poucos metros do imóvel. 
A arma branca foi apreen-
dida, posteriormente, pela 
PM. O menor e seu amigo 
foram socorridos em esta-
do grave pela Unidade de 
Suporte Avançado (USA) 
até o HB. O quadro clínico 
atual dos pacientes não foi 
informado.

Um criminoso, de 30 anos, 
com muitas passagens por 
crimes patrimoniais, foi preso 
em flagrante pela Polícia Mili-
tar, às 15h30 deste domingo, 
9, após usar de violência para 
roubar R$ 400 de dois amigos, 
de 57 e 72 anos, que estavam 
na frente de um banco na rua 
Voluntários de São Paulo, no 
Centro de Rio Preto. 

A vítima mais nova seguiu 
o marginal enquanto a mais 
velha acionou uma viatura que 
fazia patrulhamento perto do 
Calçadão. 

O bandido foi detido no 

INSEGURANÇA

Assaltante rouba idoso e 
amigo na porta de banco

cruzamento das ruas Siqueira 
Campos e Coronel Spínola de 
Castro e negou ser o autor do 
assalto, alegando que tinha 
sido um conhecido seu quem 
teria praticado o delito. 

Mentira
A versão foi desmentida 

pelas vítimas. 
Na cueca do suspeito foram 

apreendidos R$ 250. 
Levado até o Plantão, o 

acusado teve a prisão con-
vertida em preventiva e foi 
encaminhado à carceragem 
rio-pretense.

Assaltante rouba idoso e amigo na porta de banco

Carro bate e destrói trailer
A Polícia Civil de Rio Pre-

to investiga um acidente de 
trânsito ocorrido por volta 
das 6 horas do sábado, 8, que 
terminou com um trailer de 
lanche totalmente destruído, 
causando prejuízo de R$ 15 
mil. De acordo com o bole-
tim de ocorrência, quando a 
vítima, de 50 anos, chegou 

Homem 
invade bar e 
dá facadas 
em cliente

Um jovem, de 25 anos, 
levou várias facadas den-
tro de um bar, por volta 
das 13 horas deste sábado, 
8, na Estância Santa Ma-
ria, na zona rural de Rio 
Preto. O autor, segundo 
testemunhas, teria “pro-
blemas mentais”. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima es-
tava no estabelecimento 
comercial quando o agres-
sor chegou e de imediato 
passou a golpeá-la com 
uma faca que retirou da 
cintura. 

Em seguida, o acusado 
fugiu para rumo ignorado. 
Os golpes mais graves, 
de acordo com o registro 
policial, foram na mão 
direita e queixo do rapaz. 

Quando a Polícia Mi-
litar chegou encontrou o 
rio-pretense ferido senta-
do dentro do bar e aguar-
dando socorro médico. 

Uma viatura do Res-
gate levou a vítima para a 
UPA Tangará, onde ficou 
internada em observação. 
No Plantão, o caso foi 
registrado como lesão cor-
poral e será investigado 
pelo 5º DP.

para trabalhar encontrou o 
trailer despedaçado e os ob-
jetos que estavam dentro dele 
jogados na avenida Alberto 
Olivieri, no Jardim Anielli. 
A comerciante conseguiu fil-
magens do momento em que 
um Ford Fiesta, de cor preta, 
atingiu seu trailer e fugiu em 
seguida. 

Um marginal ligou 
na madrugada de 
ontem e disse que 
tinha sequestrado 
um dos seus filhos.

Almeida foi visto pilotando 
o veículo e desobedeceu ao 
sinal de parada, fugindo em 
alta velocidade pela rua Dom 
José Joaquim Gonçalves. 

A perseguição seguiu até 
as 17h40, quando ele teria 
abandonado a Honda CG 
na rua José Bossa e tentado 
escapar a pé, pulando muros 
de residência. 

De acordo com a PM, o 
jovem se escondeu em uma 
edícula na rua Anis Trabulsi e 
estava de tocaia para balear a 
guarnição, que reagiu e atirou. 

A morte do suspeito foi 
constatada às 18h05. Foram 
apreendidos R$ 260, quatro 
pedras de crack, um celular e 
um revólver calibre 38, com 
três cartuchos íntegros e três 
picotados que estavam com 
Almeida.

Duas armas usadas pelos 
pms foram confiscadas e vão 
passar por perícia. O homicí-
dio segue sendo investigado 
pela Polícia Civil e a PM 
deve abrir inquérito interno 
para apurar a conduta dos 
policiais. Acusado de furto de moto morre em confronto com a PM após perseguição que mobilizou o Águia

COMIDA COM LARVAS

Homem acusa ex de maus-tratos aos filhos
Um rio-pretense, de 36 

anos, denunciou a ex-mulher, 
de 32 anos, por maus-tratos 
contra dois dos três filhos. 
Segundo ele, a acusada teria 
servido comida com larvas 
para as crianças, que viveriam 
em uma situação de total ne-
gligência. 

Conforme o boletim de 

ocorrência, o ex-casal viveu 
junto por 16 anos e estaria 
separado há um mês. A filha 
mais velha ficou sob a guarda 
de uma tia. 

O pai declarou ainda à 
polícia que os filhos têm pio-
lhos e péssimas condições de 
higiene corporal e que o caçula 
seria agredido fisicamente 

pela mãe. 
No sábado pela manhã, ao 

retirar o menino, de 9 anos, 
para a visita ele reclamou de 
dores nas costas. 

Hematomas
No banho, o pai viu hema-

tomas e o garoto disse que a 
mãe bateu sua cabeça no por-

tão, o jogou no chão e surrou 
com espada de são jorge. 

O denunciante acionou o 
Conselho Tutelar e procurou 
a Central de Flagrantes neste 
domingo, 9, para registrar 
boletim de ocorrência de lesão 
corporal. 

O 6º DP vai investigar a 
denúncia. 

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje
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O vice-presidente do Sinco-
mércio de Rio Preto e região, 
Ricardo Ismael, diz que o Dia 
das Crianças e o terceiro me-
lhor mês para o comércio e o 
comerciante. Mesmo assim, 
ele não arrisca a dizer qual 
será o tíquete médio que o 

Lojas têm horário especial 
e atrações a partir de hoje

SEMANA DA CRIANÇA

Nesta terça-feira na 
praça Rui Barbosa tem 
a peça de teatro ‘ na 
sexta, a Cia. Artesãos 
do Corpo

consumidor pagar. ”O ano de 
2022 está sendo um pouco 
atípico, por termos o fator das 
eleições, o alto índice de en-
dividamento da família bra-
sileira, entre outros fatores, 
que estão causando impactos 
na expectativa de vendas”, 
afirma. 
O diretor do Sincomércio se 
mantém otimista. “Temos um 
cenário positivo, mas não es-
tamos projetando números. 
Justamente por termos essa 
incerteza, procuramos tra-
zer atrações para incentivar 
ainda mais a ida dos consu-
midores nas lojas de rua e 
shoppings”, destacou Ismael. 
As atrações culturais na pra-

ça estão acontecendo desde a 
última segunda-feira (10) na 
raça Rui Barbosa e no Sho-
pping Norte. 
Nesta terça-feira (11) é a apre-
sentação gratuita da peça de 
teatro ‘Palhaças em Cena’, 
entre 16h e 17h, na praça Rio 
Barbosa. Uma história de cir-
co divertida com malabares, 
mágica e cômica. Sexta-feira 
(14), a última atividade cul-
tural voltada para as crianças 
terá o espetáculo ‘Sr. Calvino’, 
da Cia. Artesãos do Corpo. Os 
dois espetáculos são uma par-
ceira Sincomércio Sesc. 
Os dois melhores perío-
dos para o Comércio são 
o Natal e o Dia das Mães. 

Horário 

Comércio de Rio Preto funcio-
na em horário especial nesta 
terça-feira (11) e quarta-feira 
(12), devido ao Dia da Crian-
ça. Hoje (11), as lojas de rua 
abrem às 9h e fecham às 20h, 
enquanto que as dos Shoppin-
gs abrem às 10h e fecham às 
22h. 
Na quarta-feira (12), quando 
se comemora o Dia da Crian-
ça e, ao mesmo tempo feriado 
nacional em homenagem à 
Nossa Senhora Aparecida, as 
lojas de rua abrem das 9h às 
15h e as dos Shoppings, das 
14h às 20h.

REGIÃO NORTE

Novo hospital tem primeiro dia de atendimentos
O diretor administrativo do 

Hospital Municipal Domingo 
Braile, médico Horácio Ra-
malho, disse em entrevista no 
início dos trabalhos nesta se-
gunda-feira (10), que as cirur-
gias vão começar “para valer” 
em dezembro. Neste primeiro 
momento, os profissionais 
estão avaliando os pacientes 
para que eles fiquem prontos 
e possam ser chamados para 
as cirurgias. 

Segundo a assessoria de 
imprensa da Fundação Facul-
dade de Medicina de Rio Preto 
(Funfarme), administradora 
do novo Centro Médico, no 
primeiro dia de funcionamento 
do hospital, foram chamados 

Laudo do laboratório da Uni-
versidade Paulista (Unesp) 
de Botucatu informa que os 
macacos que morreram após 

UNESP

Laudo diz que macacos não foram envenenados
agressões e aparente intoxica-
ção não foram envenenados. 
O laudo foi divulgado nesta 
segunda-feira (10) pelo dire-
tor do Zoológico de Rio Preto, 
Guilherme Guerra Neto, que 
acolheu os animais. Dos onze 
que foram socorridos, 8 mor-
reram e três foram devolvidos 
ao habitat natural. 
O laboratório não encontrou 
os elementos que mais indi-
cam o envenenamento, como 
carbamatos e organofosfo-
rados. São elementos quími-
cos que indicam a ingestão 
de chumbinho, por exemplo, 
usado para matar ratos e ba-
ratas. Ainda assim, o vete-

rinário e diretor, Guilherme 
Guerra Neto, não descarta o 
envenenamento e diz que as 
amostras eram muito peque-
nas e que elas não existem 
mais. Outras partes dos ani-
mais foram usadas em outros 
exames. 
Ele cita a possibilidade de te-
rem sido contaminados por 
outros venenos que não foram 
pesquisados no laboratório. 
Entre eles, possível ingestão 
de álcool. Durante audiência 
pública da Secretaria e Saúde, 
na Câmara Municipal em se-
tembro, a gerente da Vigilân-
cia Epidemiológica da Secre-
taria de Saúde, Andreia Negri, 

disse que os macacos foram 
embriagados. 
Os macacos de parques muni-
cipais e da zona rural começa-
ram a ser espancados e mor-
tos em Rio Preto após o início 
do aparecimento da doença 
Monkeypox, equivocadamen-
te chamada pela mídia de 
Doença dos Macacos. O vírus 
não é transmitido pelo maca-
co. Rio Preto criou um Comitê 
Municipal, com os órgãos de 
vigilância sanitária e a Polícia 
Ambiental, para evitar mais 
mortes do animal. As agres-
sões cessaram. Os três maca-
cos que sobreviveram foram 
devolvidos à natureza. 
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EDUCAÇÃO

Unesp prorroga inscrições do vestibular até dia 13

A Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) prorrogou até 
as 23h59 do dia 13 de outubro 
(quinta-feira) o prazo de ins-
crições para o Vestibular 2023, 
com 7.680 vagas em 24 cidades 
de todas as regiões paulistas. 

Os interessados poderão 
se cadastrar pelo site da Fun-
dação Vunesp (www.vunesp.
com.br), onde está disponível 
o Manual do Candidato, com 
todas as informações sobre 
a seleção. A taxa de inscri-
ção é de R$ 192 e deverá ser 
paga até o dia 14 de outubro 
(sexta-feira). Os candidatos 
que se cadastraram antes da 

prorrogação poderão acessar 
a página da Vunesp e fazer o 
pagamento até dia 14, gerando 
novo boleto ou pagando por 
meio de cartão de crédito. 

A Unesp oferece redução de 
75% da taxa aos cerca de 400 
mil alunos matriculados no 
último ano do ensino médio da 
rede pública estadual paulista 
(Secretaria da Educação/SP e 
Centro Paula Souza).

 Estes candidatos pagarão 
taxa de R$ 48 e também se 
inscreverão até as 23h59 de 13 
de outubro. 

Os resultados dos pedidos 
de isenção ou redução de 50% 
da taxa foram divulgados em 
26 de setembro. Os contem-
plados com a isenção já estão 
automaticamente inscritos. Os 

beneficiados com a redução 
deverão efetuar o pagamento 
da taxa de R$ 96. 

O Sistema de Reserva de 
Vagas para Educação Bási-
ca Pública (SRVEBP) desti-
na 50% das vagas de cada cur-
so de graduação da Unesp para 
alunos que tenham cursado 
integralmente o ensino médio 
em escola pública, sendo que 
35% das vagas desse sistema 
são destinadas aos candidatos 
que se autodeclararem pretos, 
pardos ou indígenas. 

O calendário da Unesp pre-
vê provas em 35 cidades, sendo 
31 no Estado de São Paulo.

 A primeira fase será re-
alizada em 15 de novembro 
(feriado nacional). A segunda 
fase será aplicada em 19 de 

dezembro (segunda-feira). O 
resultado final será divulgado 
em 1º. de fevereiro de 2023. 

Onde
Os cursos da Unesp são 

oferecidos nas seguintes ci-
dades: Araçatuba (140 vagas), 
Araraquara (855), Assis (405), 
Bauru (1.085), Botucatu (600), 
Dracena (80), Franca (410), 
Guaratinguetá (310), Ilha Sol-
teira (470), Itapeva (80), Jabo-
ticabal (280), Marília (475), 
Ourinhos (80), Presidente Pru-
dente (640), Registro (80), Rio 
Claro (485), Rosana (80), São 
João da Boa Vista (80), São 
José do Rio Preto (460), São 
José dos Campos (120), São 
Paulo (185), São Vicente (80), 
Sorocaba (80) e Tupã (120). 

Onze macacos fo-
ram agredidos e 
supostamente en-
venenados e 8
morreram 
com sinais de 
intoxicação

Da REPORTAGEM 
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Ivan FeitosaPref. Rio Preto20 pacientes. 
Apenas 14 compareceram. 

A previsão é de fazer 20 con-
sultas oftalmológicas todos os 
dias. A assessoria de imprensa 
informa que as cirurgias of-
talmológicas começam em 15 
dias. 

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) estava presente. Ele 
exaltou o fato da administração 
ter iniciado a obra em 2020 e 
em 2022 o Hospital está come-
çando a funcionar. Relatou de 
onde vieram os recursos: uma 
permuta de uma área pública 
do município avaliada em R$ 
23 milhões, R$ 18 milhões do 
governo do estado e R$ 5 mi-
lhões de emenda parlamentar 

do deputado federal Geninho 
Ziliani (União Brasil). Total de 
R$ 50 milhões. 

“A Funfarme vai tocar e 
tem uma tradição de bons ser-
viços”, diz o prefeito. Ele tam-
bém lembrou que “os profissio-
nais do setor são unânimes em 
afirmar que os equipamentos 
são ‘top’, de países de primeiro 
mundo” e que o novo hospital 
“consolida Rio Preto polo de 
referência” em medicina de 
qualidade. 

Nesta fase, 35 profissio-
nais foram contratados para 
trabalhar no Hospital, entre 
médicos, enfermeiros e admi-
nistrativos. Conforme plano de 
trabalho da Funfarme/HB, os 

atendimentos serão gradativos 
até o mês de janeiro, quando 
passará a funcionar com 100% 
da capacidade, com 343 traba-
lhadores.
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ba�cta�ia�n|��}jb�~���jbgw��?�"#@#"1+-���2#"+ +#�#�+-3�@�I�Y�-�A-%��+-�;1-�V"#'-,�MP�+#�* 1-�+#�JKJJI��

�ÈÂÂÈ��ÁÄÁ¼�ÄÅóõÉÈ�Äó�ðÁõðôøÂÀÁ�ÄÁ�ôóøÄÁ�
ÈÇÅðÅóô�ÄÈ��ô��¾¾�È�Äó�ðÈÇÉÅÄÀÁ�ÄÁ�
Á�ÅðÅóô�ÄÈ��øÂÉÅ	ó�ÄÈ��ô��́½�¼�õÀÁ��ó�ÈõÄÁ�ÄÅÂðÁÇÄ�õðÅó�ÄÈ��øóô�øÈÇ�ÄóÂ�
óÇÉÈÂ��øóõÉÁ��Â�ÂøóÂ�
ðÁõðôøÂ�ÈÂ¼�Éó�
ÁøðÁ�ÄÁ�eÅõÅÂÉÃÇÅÁ�±��ôÅðÁ¼�ó�õÁ�Èó	ÀÁ�ÄÈ�ðøÇóÄÁÇ�
óÇó�óÂÂÅÂÉÅÇ�ó�ÇÈ�øÈÇÅÄó�õó�

�
�
��
��
 
¡
¢£
�¤
��
 
� 
�¤
¦
¤¡
�
§̈�
�
�£
©©
£
� 
�©
¤ª£
�«
ªª
�
©�

£
©�
��
ª�©
�
��
�
©�
�
�
�
�
©ª
�
 
¤¦
¤ª�
§�
¦
�
�
�¤
�!
 
¡
¢£
�£
¡
�¤
�
"
 
��
�
£
¡
ª 
� 
 ̈
�¤¡
¢ 
��
£
� 
��
� 
�£
©©
 
��
�
�
�
�
�
�
�	


��
�
�
�
��
��
�
��
�
�
�
�£
��
�
 
¤¦
 
��
�


�


�
!
�

�
©ª
£
� 
 
��
�
£
¡
ª 
��
��
�
�
¤�
� 
 
� 
�¤
¦
¤¡
�
§̈�
�
©©
¤¡
�
 
 
� 
¤¦
¤ª�
§�
£
¡
ª£
��
 
��
�
�
!
��
�
�
�!
�
�
�
��
�
�
��̈
�§¤
�
£
��
 
 
�¡
 
©�
�
�
ª 
©�
£
�
��
�
�
�
�
�
�
�
��
©�
�
�
��
�
��

¢§©�����

��nx���¤�¹������n$��¹/�����¹/�¹���:/�D��¤/
OZeopOo�qr�stZ�uZsv�qZ�pwZ�yprzZ
{ZpZ�qr�stZ�uZsv�qZ�pwZ�yprzZ
|}�~opo�qr�{oe��wo�r�s�Orss�rs
p�o�z�yw�������s���u�������p���y�������sy���Ory�|��������
����������������� �����¡��D¢£¥�¦�§��¡̈�©ª«¬¬ ���̈©®«¬¬ ��

������

©¬©̄°°°±ª²³́¬́¬³µ³́̄ ³¬¶®̄�±�¥¡·�¡�́

�̧º��»¼����¼�����¼�½��¼�»�½�¾���¾¼��½���¿����¼À�¼ÁÂ���À�Ã�»�¼�����̧¼�����À�¼����������¼��������
��̧ Â���

o��������¼À��������¾���À���������������À���¼�����������Ã�������»����������¼�
�À�����Á���

oÀ�������̧��������¤	/�D�/
�¹�������̧�������À�»�¼¾�̧¼�¼�������»����À»�¼��
��¦��«�¦���¼�n�
�D�
n¹�¹������³����¤³�����³�³���¼��¾���¼��»¼�¼�¼��̧��������¼�¼̧���À�¼�¼��
�̧��¼���¼����p��À�������������������Oy{�À�����������|������������À���������»�¾�¼�¼�À��
O�À����À������À�¼������¾������¼��¼�||��¾��������À���¼�»��¼������s���u�������p���y������̧¼�¼�
����»����̧����¼¾��À�������¼�����¼�½��¼�»�½�¾���¾¼��½���¼��������������������À¼�����¼�̧¼�����À�¼¾���
À�Ã�»�¼¾��¼����|��������O���Ã��O�½�¾���»�������¼¾½¼�̧��½���¼�À���¼���Ã��������������� !���"�|���¼�����
À��|��|�����|���r��¼������¼�y����¼�»���q���»��À»�¼�����/�����̧¼�¼���»¼�Ã�����¦·�¡���#¡%�
��&�����'����#¡%�¦·�¡��¥¡��#¡���������¾(��p�����s�e����¼��¾������»¼�¼������̧ ���º�����̧���¼�������
p��À��|���������������Oy{�À��|���������������������À���������»�¾�¼���À¼�p�¼�oÀ��À����������)��
������¼̧¼��¼��À�������Ory�|��|�������À���¼�»��¼������s���u�������p���y����������¼À���
»��̧ ��������¼�����¾¼½�¼���¼̧�������*À��������+�¾Ã¼����»�������Ã�������¼��À�����Á���

r�������À»�¼�¼��¼���Ã�������"�������O���Ã�����y��»�����O�½�¾���¼��¼���Ã������
�À»����www�����O���Ã��O�½�¾�����½�������̧����À������̧�����½���¼���À��ÀÁ¼�»��������¼¾�¼�����̧�¾�»¼���
�̧�������½�����À¼���̧ ��À�¼����»�¼¾��»����À���½¼¾�����������¼���À����¼��̧�¾�»¼ÁÂ����o��»���¼��
��½�����������»�¾(��¼��̧�¾¼�̧¼�����������À��������¼¾½¼�¼�¼�Ã�¼����¼�������¾(�������������¼��

o�À�¼����½��º�����̧�¾�»¼�¼���¼�½���À¼���̧ ��À�¼�¾�»¼¾��À¼��������À��¼¾����
»��̧ ��¼�������À����������������z���À¼¾����u����Á¼����À¼�y¾¼�¼����¼����O�À��¾(��,¼»��À¼¾����
u����Á¼���À���̧���¼À�»��º�̧���������������{������������¼�̧�¾�»¼Á���À¼���̧ ��À�¼�¾�»¼¾���½��º�����
�̧�½���À»�¼�¼�̧�¾¼�»��¼���¼��À��̧�¼����º�����������À�����¼���»��̧ ��½¼À������À���¼���������
�̧À¼������������Á��������̧�À�¼�¾��¼Á���̧����¼¾��o�̧�¾�»¼Á���À¼���̧ ��À�¼�¾�»¼¾���»¼�º����̧�À�¼�¼�
À¼�(�̧���������¼�̧¼�����������À��������À���»�º��¼��¼�+����Á¼�Ã�¼����¼��¼���������À»����www�����OyO���o�
�̧¾�»¼Á���À¼��������À��¼¾����»��̧ ��¼�������»�����»���¼����¼�»�À����¼Á����¼���½���À�¼Á����¼�
��À��ÀÁ¼��̧�¾�»¼�¼�À��y���¼¾�r�s¼+����z���À¼¾����u����Á¼��{�À¼¾��À����¼�̧�¾�»¼Á���À¼�̧¾¼�¼����¼�
�������¼������O,u���»¼����̧�À�¼�¼��À��¼À���À�������»��¼�¼�������½�����������½����À»��À¼��À����

���'����¡�-��̈�����̈�����.¡0�¡¦� -¡�«¡�¡��¡�¦�����1�������2�̈����� �
3·¥4¡��0�¦� �� ¡��¡���-¡�¡���4�̈�����¡��������.1�����
¡��5���������4�̈����
�'�¥�
¦� -������0�-¡�¡�6·������³�/&�¦�¡¥��¡�����¡��������4�̈����
�'�¥��¡̈�D�̈̈�¡̈��¡�·�¡�̈�
-��¦��¡�¡�� �̈·�¦· -�� ����0�¡'��£¡���±̈�����¡̈ �̈��������¡̈¦� ������¡�-¡����
��������¡�¡7¦·�¡��¥¡�¡0���½�À�����O¼������������¾�Ã�������½��¼���»�����¼Á����̧��½���À»�¼��¼�
������¼����»�̧�¼����¼���À���̧¼�¼������u�����

r��¼���À��ÀÁ¼��¼���À¼�¼���Ã��¼¾��À�������½��º��¼�À�¼��¦� ����� �����¦� -�� �̈̈��
��¦�����1�����¦·�¡��¥¡��½º¾�����̧������̧ ���À�������À¼�����À��̧�À��À����À������¼���À¼���¼����
»��¼�����¼���������w����OyO���̧¼�¼������������À��¾�Ã¼����q�½��º���»��¼������̧ ������¼�̧����À���
��À��ÀÁ¼�������¼��À���À��̧ ���¼¾�r�s¼+����z���À¼¾����u����Á¼������¼�À�»�����¼������
»��̧ ¼��»���À������»¼��������

q���������������À¼��»���À�»¼Á���¼��zpr��À�������������O���À�»¼���O��À��
���|���|���Z̧����À¼��À����¦� ·��6·�±̈��¼��sOyO���¼��s��¼�¼�����»�À(�»���À����¼�
�À»¼̧¼»��¼�������À������¼À���¼��

{�»¼���¼��»��¼����¼��»��À����»¼���¼�����������½��º�̧����¼��»�À�¼���¼�¼���À����¼Á���

8
9
;9
�<
=
>
?@
;A
;�
=
�=
;A
B
A>
9
CE�
9
<@
FF
@
�=
�F
AG@
�H
GG
I
FJ
KK
@
F9
LMG
LF
I
MLN
FM
P
;K
I
9
FG
9
Q
AB
AG9
CKI
B
K9
P
;A
;R
=
>
?@
;@
>
<A
9
S
=
<N
T
@
>
G=
MQ
=
E�
A>
?=
;T
@
�=
�I
;=
<@
FF
=
�U
V
U
W
X
X
X
Y[
\
M]
V
]
V
M̂
M]
W
MV
_̀
W
�@
�<
a
Q
AB
=
�̂
b
\
c
\
X
R
M

c
FG
@
�Q
=
<N
T
@
>
G=
�d
�<
a
I
A9
�Q
=
�=
;A
B
A>
9
CE�
9
FF
A>
9
Q
=
�Q
AB
AG9
CT
@
>
G@
�I
=
;�
f
g
R
hi
j
i
�R
k
j
l
h�
8
g
hi
E�
CAP
@
;9
Q
=
�>
=
F�
9
N
G=
F�
@
T
�V
]
KV
X
K]
V
]
]
�m
F�
U
W
J]
U
�M

?CFM�UX̀

��[ep{���¦���p��[#��¦-�����¦-�¦���8-�C�p�-
NYZ\]N\�̂_�̀aY�bỲ c�̂Y�]dY�f]_gY
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CONVERSA A TRÊS
A conversa de Bolsonaro com Rodrigo Garcia, pra quem ainda não 
sabe, incluiria no pacote de apoio irrestrito para o segundo turno 
seu companheiro de chapa, o deputado federal Geninho Zuliani 
(União Brasil-SP). Bolsonaro e Rodrigo Garcia têm em comum os 
respectivos eleitores, que não votam em candidatos do PT. 

CARA A CARA
Articuladores próximos a Jair Bolsonaro toparam de primei-
ra o entendimento com o governador de São Paulo, Rodrigo 
Garcia (PSDB), para o segundo turno. E fizeram de tudo para 
uma aproximação com o ex-candidato Ciro Gomes (PDT), que 
permanece relutante sobre declarar apoio a qualquer dos “fina-
listas”. Uma aliança com Bolsonaro seria prova de maturidade 
da política brasileira, tão comum mundo afora, mas a dúvida é 
se Ciro pagaria o preço de dar as costas à esquerda. Então de 
quem será o Voto de Minerva? PERGUNTAR OFENDE? 

Se não ofende responda rápido. O que é pior, o eleitor analfa-
beto ou o eleitor burro?

PÉ DE MOLEQUE
Amanhã, além do Dia das Crianças comemoramos também o Dia 
da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida e, por isso é 
feriado nacional. Em virtude disso, está coluna vale pra semana 
inteira, uma vez que a edição do DHOJE de quinta feira não esta-
rá nas bancas. E, como diz um político sapeca “nunca na história 
desse país vivenciamos um pleito tão efervescente a véspera de 
uma eleição “nós contra eles”, dependendo do lado que você esta 
ou torce. A propósito do Dia das Crianças que se aproxima, o Bra-
sil devia ser impróprio para menores de 18 anos. Ou não? 

PRAZO PRA JUSTIFICAR
Qual é o prazo para justificar ausência de voto nas Eleições de 
2022?  Os mais de 32 milhões de eleitores que não votaram no 
1º turno das Eleições por estarem fora de seu domicílio elei-
toral, devem justificar a ausência de voto. Para isso, eles têm 
o prazo de 60 dias. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 
mais de 156,4 milhões de eleitores estavam aptos a comparecer 
às urnas e votar em seus representantes políticos. Esse número 
é o maior já registrado na história das eleições no país. Dentro 
desse prazo, não há o pagamento de multa.

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

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
 98% dos brasileiros 

confiam mais nas urnas do 
que no VAR.  Sorria, beba 

muita água e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto |  terça-feira, 11 de outubro de 2022

A6|

henriforne@gmail.com

Mirassol é campeão Brasileiro e 
meio-campista Camilo quer ficar

ESPORTE

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Mirassol conquistou o 
título da Série C do Campe-
onato Brasileiro 2022 neste 
fim de semana depois de 
bater o ABC por 2 a 0. Com 
isso, Leão encerrou uma cam-
panha praticamente perfeita, 
tendo liderado a maioria das 
rodadas da primeira e segun-
da fase. 

Com o título, o escudo 
oficial do clube ganhou mais 
uma estrela na cor verde. A 
primeira é referente ao título 
da Série D conquistado em 
2020, que permitiu que o Mi-
rassol subisse para a terceira 
divisão nacional. Já a estrela 
amarela é em homenagem ao 

título da Série A3 do Campe-
onato Paulista de 1997. 

O destaque da equipe foi 
o setor ofensivo. Foram 45 
gols marcados em 27 jogos. 
Apenas em duas partidas o 

ataque mirassolense passou 
em branco, ambas contra o 
ABC, na primeira fase e no 
primeiro jogo da final. Ao 
todo foram 14 vitórias, sete 
empates e seis derrotas.

Camilo
 Autor de um dos gols do 

Mirassol na final da Série C 
do Campeonato Brasileiro, 
o meio-campista Camilo foi 
um dos destaques da equipe 

na campanha foi coroada 
com o título. Ele terminou o 
campeonato como artilheiro 
do Leão na competição, ten-
do marcado 9 dos 45 gols da 
equipe. 

Em sua terceira passagem 
pelo clube, Camilo revelou o 
desejo de permanecer para 
2023. “Estamos em um mo-
mento mais de curtir a con-
quista, mas minha vontade 
é sim de permanecer. Devo 
conversar com a diretoria, 
ainda não houve nenhuma 
conversa inicial, mas creio 
que possa ter um final feliz e 
eu possa permanecer no clu-
be”, comentou o atleta.

O técnico Ricardo Cata-
lá também deve seguir na 
equipe em 2023 e fez um 
agradecimento a torcida do 
Mirassol após a conquista do 
título. “Eu sempre digo que 
quem fala que a torcida é o 
12º jogador está equivocado. 
A torcida é o 10 e a faixa. 
O torcedor é o carro chefe, 
é para eles que a gente faz 
tudo, para eles que a gente 
trabalha, dar alegria para 
eles, então eu tenho convic-

ção de que nós somos fortes 
em casa, pelo apoio do nosso 
torcedor”, afirmou.

Só em 2023
-Com a temporada encer-

rada, o Mirassol não entra 
mais em campo neste ano. O 
retorno aos gramados deve 
ocorrer somente em janeiro 
de 2023 para o Campeonato 
Paulista. 

Mirassol conquistou o título da Serie C do Campeonato Brasileiro no sábado jogando em casa

Com a temporada 
encerrada, o Miras-
sol não entra mais 
em campo neste 
ano. O retorno aos 
gramados somente 
em janeiro de 2023 

           Estamos 
em um momento 
mais de curtir a 
conquista, mas 
minha vontade é 
sim de permane-
cer. Devo conver-
sar com a direto-
ria

Camilo, 
meio-campista

“

“

A 59ª edição da EXPO Rio 
Preto será entre os dias 19 e 23 
de outubro no Recinto de Ex-
posições, e terá cerca de 2 mil 
animais entre bovinos, equinos 
e ovinos vindos de todo o Brasil. 
Entre os bovinos, são dez raças 
que participarão de julgamen-
tos, exposições e, no caso do 
gado de leite, torneio leiteiro. 

Haverá quatro leilões, pales-
tras técnicas sobre avicultura, 
turismo rural, ciência e tecno-
logia, além da participação de 
26 expositores de empresas de 
diversos segmentos para além 
do agronegócio. 

Os portões do recinto esta-
rão abertos à toda família, com 
entrada e estacionamento gra-
tuitos e uma série de apresenta-
ções culturais, atrações infantis, 
espaço para alimentação com 
food trucks e restaurantes fixos 
e atrações musicais, com desta-
que para o 2º Festival de Viola e 
shows com artistas conhecidos. 

Manga Larga
A associação que reúne os 

criadores de cavalo manga 
larga quer fazer a raça ser 
protagonista na região. Os cria-
dores apostam na visibilidade 
proporcionada pela 59ª EXPO 
Rio Preto, que sediará provas e 
julgamentos da raça. O presi-

RIO PRETO

EXPO terá 2 mil bovinos e cavalos 
dente do Núcleo Regional dos 
Criadores de Cavalos da Raça 
Mangalarga Adib Ismael Júnior, 
a meta é retomar a expressivida-
de da raça na região, que há 30 
anos chegou a contar com cerca 
de 100 criadores. 

“Hoje, temos aproxima-
damente 30 criadores, mas a 
expectativa de crescimento é 
muito boa, porque depois da 
pandemia, houve um grande 
aumento na procura por cava-
los. Para evitar aglomerações 

na cidade, muitas pessoas estão 
passando mais tempo no campo 
praticando cavalgada”, conta 
Adib. 

Além disso, é o animal ideal 
para o trabalho na fazenda. Por 
ser dócil, é excelente para a 
lida com o gado. “Ele tem uma 
marcha cômoda que auxilia o 
cavaleiro. Por isso, as provas 
realizadas na EXPO Rio Preto 
ajudam a divulgar a perfor-
mance do animal no dia a dia 
da propriedade rural”, destaca. 

Marcos Freitas/Agência Mirassol 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 314/2022 – Processo n.º 12.603/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 23/06/2022, sendo adjudicado os itens às 
empresas declaradas vencedoras: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODS 
ODONTOLÓGICOS LTDA EPP ( itens 1, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 21); 
DISTRIBUIDORA DE PRODS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS (itens 2, 4, 
11, 12, 16, 23); FERREIRA COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 
EIRELI ( item 7) e GUSTAVO NICOLINO EPP ( itens 3, 5, 6 e 8). Os itens 14 
e 17 foram fracassados. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo 
- 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. 415/2022 – Processo n.º 13.424/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
HOSPITALARES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 01/08/2022, sendo adjudicado os itens às 
empresas declaradas vencedoras: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A ( item 14); 
CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA ( itens 1, 11 e 23); CQC TECNOLOGIA EM 
SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA ( itens 3, 4, 5, 17); FERREIRA COM. DE 
ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI ( item 10); LUMAR COM. DE 
PRODS FARMACEUTICOS LTDA ( itens 13 e 16); MAX MEDICAL COM. DE 
PRODS MÉDICOS E HOSP LTDA ( item 15); MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 
ME ( itens 21 e 24) e PONTUAL COMERCIAL EIRELI (itens 2, 8, 12 e 22). 
Os itens 6, 7, 9, 18, 19 e 20 foram fracassados. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Adriana Tápparo - 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.° 484/2022 - Processo 14.002/2022
Interessada: ULTRASSOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI EPP 
Objeto: Prestação de serviço para locação de equipamento de ultrassom para 
ecocardiograma do Complexo Pro Saúde - Centro Diagnóstico Hospital Dia. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica declarada improcedente a impugnação 
lançada. Fica redesignada a data de abertura da sessão para o dia 24/10/2022 
com recebimento das propostas até as 08:30h. e a abertura da sessão a partir 
das 08:32h. O inteiro teor da decisão encontra-se no ‘Portal de Compras’. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 533/2022 – Processo n.º 14.586/2022
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE COM TECNICO 
DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL.SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Sessão pública realizada on-line com início dia 
26/09/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora JE 
ATENDIMENTO HOSPITALAR DOMICILIAR EIRELI ( item  1). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Adriana Tápparo - 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. 559/2022 – Processo n.º 14.669/2022
Objeto: Aquisição de microcomputador. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. Sessão pública realizada on-line com início dia 29/09/2022, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora BELA BELI STORE 
(item 1). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Secretário Municipal de 
Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 562/2022 – Processo n.º 14.676/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CABOZANTINIBE LEVOMALATO) 
PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 28/09/2022, sendo adjudicado 
os itens à empresa declarada vencedora CM HOSPITALAR S/A ( itens 1 e 2). 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - 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. 563/2022 – Processo n.º 14.673/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPOSTO 
LÁCTEO E DIETA EM PÓ PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Sessão pública realizada on-line com início dia 
28/09/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora MB 
COM. DE PRODS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME( item  2). 
O item 1 foi fracassado. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo 
- 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. 570/2022 – Processo n.º 14.781/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de néctar de fruta para as unidades 
de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 03/10/2022, sendo adjudicado os itens à empresa declarada 
vencedora CCF NUTRI EIRELI ME (itens 1, 2). Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Sandra Cristina D. Neves Saeki - 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. 571/2022 – Processo n.º 14.782/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de fios de sutura para as unidades 
da Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 03/10/2022, sendo adjudicado os itens 
à empresa declarada vencedora BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA (itens 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14). O item 7 foi declarado fracassado e o item 
8 restou deserto. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Sandra Cristina D. Neves 
Saeki - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim– Secretário Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 452/2022 – 
PROCESSO Nº 13.822/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais e jogos de uso 
pedagógico. Secretaria Municipal de Educação. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 13/10/2022 às 11h00 
para continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 469/2022 – 
PROCESSO Nº 13.932/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de ostomia. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 13/10/2022 às 09:00h para continuidade dos trabalhos 
– Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 505/2022 – 
PROCESSO Nº 14.287/2022. 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de caixas 
de exaustão, caixas de ventilação, exaustores e ventiladores para o Hospital 
Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 13/10/2022 às 10h00 para 
continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 524/2022 – 
PROCESSO Nº 14.315/2022. 
Objeto: Aquisição de poltrona hospitalar para o Hospital Municipal. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 13/10/2022 às 11h00 para continuidade dos trabalhos 
– Adriana Tápparo - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 529/2022 – 
PROCESSO Nº 14.395/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para 
o consumo e preparo da alimentação do efetivo do corpo de bombeiros. 
Gabinete do Prefeito. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 13/10/2022 às 14h30 para continuidade dos 
trabalhos – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 540/2022 – 
PROCESSO Nº 14.593/2022. 
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática. Secretaria Municipal de 
Obras. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 13/10/2022 às 08h30 para continuidade dos trabalhos – Celia 
Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 578/2022 – 
PROCESSO Nº 14.802/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos odontológicos 
(caneta de alta rotação) para Atenção Básica e Urgência e Emergência. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada 
do pregão em epígrafe para o dia 13/10/2022 às 09h00 para continuidade dos 
trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA Nº 016/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO 
ESPORTIVO INTEGRADO DO ELDORADO (2ª ETAPA) - SEC. MUN. DE 
OBRAS - Julgamento da Comissão Municipal de Licitação: Após análise 
do recurso e da contrarrazão recursal e, tendo em vista o parecer técnico 
apresentado pela Secretaria Municipal de Obras, que é adotado como razões 
de decidir e passa a fazer parte integrante deste julgamento, a CML resolve 
manter a decisão proferida no julgamento do dia 06/09/2022 (publicado 
na imprensa oficial no dia 07/09/2022). - DESPACHO DA AUTORIDADE 
SUPERIOR: 1 – Analisando os autos, bem como a razão e a contrarrazão 
recursal, acolho e ratifico integralmente o Parecer Técnico da Secretaria 
Municipal de Obras e a decisão da Comissão Municipal de Licitação, utilizando 
os argumentos neles expostos como razões de decidir e nego provimento ao 
recurso interposto pela empresa MUNDIAL ENGENHARIA SANTA FÉ EIRELI. 
2- Posto isto, por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a favor 
da empresa vencedora, LGR CONSTRUTORA LTDA EPP. Às formalidades 
legais. Publique-se por extrato para ciência dos interessados. Israel Cestari 
Junior – Sec. Mun. de Obras. O inteiro teor dessa decisão se acha encartada 
nos autos do processo à disposição dos interessados.   
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRO E MICRO 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CABECEIRA DO CÓRREGO DA 
BAIXADA SECA – SEC. MUN. OBRAS. A Comissão Municipal de Licitações, 
após análise do recurso e contrarrazão recursal apresentados e, tendo em 
vista o parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado 
como razões de decidir e passa a ser parte integrante desta decisão, resolve 
retificar a decisão proferida no julgamento do dia 31/08/2022 (publicado na 
imprensa oficial no dia 01/09/2022) para fins de fazer constar que a empresa 
J. NASSIF ENGENHARIA LTDA esta inabilitada a prosseguir no certame 
licitatório eis que não atendeu o ao subitem 5.4.2.1, alínea “a”, item 1 do edital. 
DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 1- Analisando os autos, bem 
como as razões e as contrarrazões recursais, acolho e ratifico integralmente 
o Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Obras e a manifestação da 
Comissão Municipal de Licitação, utilizando os argumentos neles expostos 
como razões de decidir, e dou provimento ao recurso apresentado pela 
empresa CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e 
declaro inabilitada a empresa J. NASSIF ENGENHARIA LTDA. 2- Posto isto, 
designo o dia 13/OUTUBRO/2022 às 09:15 horas, na sala de audiências da 
CML, no 2º andar do Paço Municipal, para a realização da sessão de abertura 
dos envelopes contendo as propostas financeiras. 3- Publique-se, por extrato, 
para conhecimento dos interessados e para que surta os devidos efeitos 
legais, dando regular andamento ao processo licitatório. Israel Cestari Junior 
– Sec. Mun. de Obras. O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos 
autos do processo à disposição dos interessados.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: D C N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELLI
EMPENHO 20678/22
Notifico o representante legal da contratada, para entregar no prazo de 03 
dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do 
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: SUPRACIL COMERCIAL LTDA ME
EMPENHO 17584/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total do 
empenho supramencionado. Considerando o parecer jurídico exarado pela 
Douta PGM, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, 
aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em aplicação de penalidades administrativas. Com fundamento no 
Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, bem como disposto na solicitação de compra 
encaminhada à empresa, aplico-lhe ao descumprimento, multa de 30% do 
valor referente às obrigações não cumpridas. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. 
A inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da 
penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO

MULTA
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
EMPENHO 10288/22
Considerando que até o momento não foi realizada a entrega total do empenho 
supramencionado. Considerando os princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório da legalidade e da moralidade administrativa, DECIDO: Com 
fundamento no Artigo 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, bem como cláusula 
sexta, 6.2, II do contrato, aplico-lhe ao descumprimento, MULTA de 2,1% 
do valor referente às obrigações não cumpridas. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. 
A inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da 
penalização. SMS ALDENIS BORIM
DESPACHO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Despacho de Dispensa e Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade nº 27/22
Contratada: CP45 Shows e Eventos Ltda
Objeto: Contratação de empresa para a apresentação artística da dupla 
“Cezar & Paulinho”, no evento “2º Festival Nacional de Moda de Viola de 
São José do Rio Preto”, que será realizado no período 19 a 22 de outubro 
de 2022: ART. 25, III, § 1º da LF 8666/93. SMDENT – Jorge l. Souza
EXTRATO DE CONTRATO
Inexigibilidade Nº 23/22; Contrato nº INL/0021/22
Contratada: Ana Carolina Barbieri Wagner Produções Me
OBJETO: Contratação de Empresa para apresentação artística da dupla 
“Lourenço & Lourival” no “2º Festival Nacional da Moda de Viola de São José 
do Rio Preto” – SMDENT – Jorge Luis de Souza– Prazo de Vigência: 11 dias. 
Valor Total: R$29.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 23/22; Contrato nº DIL/0020/22
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de São do Rio Preto - EMURB
OBJETO: Prestação de serviços de  poda e supressão de arvores de até 8 
metros, com remoção de troncos, galhos, ramos e folhas para atendimento 
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, nos termos do presente contrato 
e da proposta apresentada, que passa a fazer parte integrante do presente 
instrumento – SMEL – Fabio F. D. Marcondes– Prazo de Vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$7.350,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 536/2022
CONTRATO nº PRE/0215/22
CONTRATADA: SERER SEGURANÇA PRIVADA EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços de segurança não armados para 59ª Expo 
Rio Preto - Item 1– SMAURB – Prazo de Vigência: 60 dias. Valor Total: 
R$34.380,00

EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares
EXTRATO 2° ADITIVO CONTRATUAL
Contrato nº 007/2019
Dispensa de Licitação nº 007/2019
Contratante: Empresa Municipal de Construções Populares - EMCOP
Contratada: Themis Recortes e Tecnologia Jurídico.
Objeto: Fornecimento diário, via e-mail ou web site, o boletim de publicações 
em nome da CONTRATANTE, de todas as publicações constantes nos Diários 
Oficiais do Estado de São Paulo e da União em sua totalidade.
Valor: R$ 68,15 (Sessenta e Oito Reais e Quinze Centavos), por mês.
Assinado em: 28 de Agosto de 2021 
Vigência: 12 (doze) meses.
JOÃO FRANCISCO ROSSI
Diretor-Administrativo

EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares
EXTRATO 3° ADITIVO CONTRATUAL
Contrato nº 007/2019
Dispensa de Licitação nº 007/2019
Contratante: Empresa Municipal de Construções Populares - EMCOP
Contratada: Themis Recortes e Tecnologia Jurídico.
Objeto: Fornecimento diário, via e-mail ou web site, o boletim de publicações 
em nome da CONTRATANTE, de todas as publicações constantes nos Diários 
Oficiais do Estado de São Paulo e da União em sua totalidade.
Valor: R$ 73,19 (Setenta e Três Reais e Dezenove Centavos), por mês.
Assinado em: 28 de Agosto de 2022 
Vigência: 12 (doze) meses.
JOÃO FRANCISCO ROSSI
Diretor-Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.056 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022
DISPENSA, MATHEUS FERNANDO GELIO, da  Função de Assistente de 
Programas e Projetos - Intermediário – Nível III - FG.103.1, na Seção de 
Protocolo da Secretaria Municipal de Educação, criada pelo artigo 5º, Quadro 
I, da Lei Complementar n.º 685/2022, retroagindo os efeitos desta a 03 de 
outubro de 2022.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.059 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022
DISPENSA, JOSY MARIANO DE SA SILVA, da Função de Confiança de 
Assistente de Programas e Projetos - Intermediário – Nível III - FG.103.1, 
na Seção de Produção Jornalística da Secretaria Municipal de Comunicação 
Social, criada pelo artigo 5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, 
surtindo os efeitos desta a partir de 07 de outubro de 2022.
PORTARIA N.º 37.060 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, MARCELLA MILA RAMALHO PACHELI PEREIRA, para 
exercer a Função de Confiança de Assistente de Programas e Projetos - 
Intermediário – Nível III - FG.103.1, na Seção de Produção Jornalística da 
Secretaria Municipal de Comunicação Social, criada pelo artigo 5º, Quadro I, 
da Lei Complementar n.º 685/2022, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente, surtindo os efeitos desta a partir de 07 de outubro de 2022.
MARIO NOVELINO ALONSO SOLER
Secretário Municipal de Comunicação Social

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.058 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, KESLYE BATISTA ALVES HONDA para substituir o(a) servidor(a) 
PAULO HENRIQUE PAULETTO SCRIBONI – ocupante da função de 
confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas Públicas – 
Nível II - FG.103.7, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 10/10/2022 a 19/10/2022.
JOSE MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
Secretário Municipal da Fazenda

DECRETO Nº 19.308
DE 7 DE OUTUBRO DE 2022.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 
6º e 7º da Lei nº 14.046 de 02 de dezembro de 2021,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 13.490.000,00 (treze milhões, quatrocentos e 
noventa mil reais), para reforço das dotações orçamentárias a seguir descritas:
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I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 432 ---------------------------------------R$ 1.950.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2.052.449052.02 – Equipamentos e Material Permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 439 ---------------------------------------R$ 780.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2.052.339030.02 – Material de Consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 288 ---------------------------------------R$ 1.000.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.301.0008.2.020.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 298 ---------------------------------------R$ 9.160.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.302.0008.2.022.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA
Ficha 650 ---------------------------------------R$ 600.000,00
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança Pública
18.001.26.782.0017.2.044.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 1º 
decorrem do excesso de arrecadação na rubrica de receita 029, e do provável 
excesso de arrecadação nas rubricas de receita 003 e 043, nos termos do que 
dispõe o inciso II do §1º e §3º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 6.194.875,38 (seis milhões, cento e noventa e 
quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), para 
reforço das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 92 -----------------------------------------R$ 882.375,38
Programa 02 – Suporte Administrativo
02.001.04.122.0002.2.005.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 362 ---------------------------------------R$ 490.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.001.12.122.0013.2.001.339030.01 – Material de Consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 387 ---------------------------------------R$ 150.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2.021.339030.01– Material de Consumo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 393 ---------------------------------------R$ 1.620.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2.021.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 395 ---------------------------------------R$ 370.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2.021.339139.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 420 ---------------------------------------R$ 130.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.004.12.365.0013.2.021.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 394 ---------------------------------------R$ 1.360.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2.021.339039.05 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 389 ---------------------------------------R$ 640.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2.021.339030.05 – Material de Consumo
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 109 ---------------------------------------R$ 198.500,00
Programa 03 – Implementação do SUAS
04.001.08.244.0003.2.007.339036.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Física
X – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS – FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE
Ficha 027 ---------------------------------------R$ 20.000,00
Programa 03 – Implementação do SUAS – Fundo Social
01.005.08.244.0035.2.055.339032.01 – Material, Bem ou Serviço para 
Distribuição Gratuita
XI – SECRETARIA DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IGUALDADE 
RACIAL
Ficha 675 ---------------------------------------R$ 16.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
20.001.08.244.0021.2.055.339030.01 – Material de Consumo
XII – SECRETARIA DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
IGUALDADE RACIAL
Ficha 677 ---------------------------------------R$ 178.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
20.001.08.244.0021.2.055.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica
XIII – SECRETARIA DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
IGUALDADE RACIAL
Ficha 682 ---------------------------------------R$ 140.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
20.001.08.244.0021.2.055.449052.01 – Equipamentos e Material Permanente
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 3º 
decorrem da anulação parcial do saldo das dotações orçamentárias a seguir 
descritas, nos termos do que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei 
Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 245 ---------------------------------------R$ 218.036,62
Programa 07 – Fomento ao Esporte e Lazer
06.001.27.811.0007.2.001.449052.01 – Equipamentos e Material Permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 074 ---------------------------------------R$ 2.897,46
Programa 02 – Suporte Administrativo
02.001.04.122.0002.1.003.449051.01 – Obras e Instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 080 ---------------------------------------R$ 95.566,82
Programa 02 – Suporte Administrativo
02.001.04.122.0002.2.001.339040.01 – Serviços de Tecnologia da Informação 
e Comunicação - PJ
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 093 ---------------------------------------R$ 494.637,00
Programa 02 – Suporte Administrativo
02.001.04.122.0002.2.005.449052.01 – Equipamentos e Material Permanente
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 094 ---------------------------------------R$ 71.233,48
Programa 02 – Suporte Administrativo
02.001.04.122.0002.2.006.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 095 ---------------------------------------R$ 4,00
Programa 02 – Suporte Administrativo
02.001.28.845.0002.0.001.339197.01 – Aporte para Cobertura do Déficit 
Atuarial do RPPS
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 377 ---------------------------------------R$ 1.475.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.1.019.449051.01 – Obras e Instalações
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 404 ---------------------------------------R$ 545.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.003.12.365.0013.1.019.449051.01 – Obras e Instalações
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 413 ---------------------------------------R$ 740.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.004.12.365.0013.1.019.449051.01 – Obras e Instalações
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 379 ---------------------------------------R$ 2.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.1.019.449051.05 – Obras e Instalações
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 107 ---------------------------------------R$ 15.800,00
Programa 03 – Implementação do SUAS
04.001.08.244.0003.2.007.339014.01 – Diárias - Civil
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 114 ----------------------------------------R$ 32.400,00
Programa 03 – Implementação do SUAS
04.001.08.244.0003.2.007.449052.01 – Equipamentos e Material Permanente
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 134 ---------------------------------------R$ 19.700,00

Programa 03 – Implementação do SUAS
04.002.08.244.0003.2.009.449052.01 – Equipamentos e Material Permanente
XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 144 ---------------------------------------R$ 6.300,00
Programa 03 – Implementação do SUAS
04.002.08.244.0003.2.043.335039.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 172 ---------------------------------------R$ 27.700,00
Programa 03 – Implementação do SUAS
04.002.08.244.0003.2.046.335039.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica
XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 199 ---------------------------------------R$ 96.600,00
Programa 03 – Implementação do SUAS
04.002.08.244.0003.2.053.335039.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica
XVII – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS – FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE
Ficha 029 ---------------------------------------R$ 20.000,00
Programa 03 – Implementação do SUAS – Fundo Social
01.005.08.244.0035.2.055.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica
XVIII – SECRETARIA DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
IGUALDADE RACIAL
Ficha 673 ---------------------------------------R$ 16.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
20.001.08.244.0021.2.055.335039.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica
XIX – SECRETARIA DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
IGUALDADE RACIAL
Ficha 678 ---------------------------------------R$ 120.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
20.001.08.244.0021.2.055.339040.01 – Serviços de Tecnologia da Informação 
e Comunicação – PJ
XX – SECRETARIA DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
IGUALDADE RACIAL
Ficha 681 ---------------------------------------R$ 198.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
20.001.08.244.0021.2.055.449051.01 – Obras e Instalações
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 2022-2025 
e LDO 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme 
descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 7 de outubro de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

DECRETO Nº 19.309
DE 10 DE OUTUBRO DE 2022.
Altera dispositivos do Decreto nº 18.543, de 3 de março de 2020 e alterações 
posteriores.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 
64, item VI da Lei Orgânica do Município;
D E C R E T A:
Art. 1º O caput do artigo 7º do Decreto nº 18.543, de 3 de março de 2020, 
com as alterações promovidas pelo Decreto nº 19.240, de 7 de julho de 2022, 
passa a vigorar alterado com a seguinte redação:
“Art. 7º A soma das consignações facultativas não poderá exceder a 40% 
(quarenta por cento) da remuneração ou vencimento do servidor(a) deduzidos 
todos os descontos, sendo que 5% (cinco por cento) será destinado 
exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão 
de crédito.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 10 de outubro de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

DECRETO Nº 19.310
DE 10 DE OUTUBRO DE 2022.
Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, 
parte do imóvel de propriedade de Sérgio Carlos Rodrigues Filho e Outros, 
objeto da matrícula nº 50.404 do 2º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 
64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão 
administrativa, a área constituída de parte do imóvel de propriedade de Sérgio 
Carlos Rodrigues Filho e Outros, objeto da matrícula nº 50.404 do 2º O.R.I., 
visando a execução e passagem de galeria de águas pluviais, conforme 
abaixo descrita:
“Inicia-se no ponto X1 (N 7693329.595, E 674222.992), localizado entre o 
imóvel da matrícula 50.404 – 2ºC.R.I. e a Estrada Vicinal João Parise, daí 
segue confrontando com o imóvel da matrícula 50.404 – 2ºC.R.I. com os 
seguintes rumos e distâncias: S64°48’16”W e 91,88 metros, até o ponto X2 (N 
7693270.513, E 674152.620), S66°28’46”W e 51,22 metros, até o ponto X3 (N 
7693238.737, E 674112.444), S67°03’40”W e 61,60 metros, até o ponto X4 (N 
7693201.018, E 674063.746), S69°07’03”W e 39,02 metros, até o ponto X5 (N 
7693178.245, E 674032.056), S83°08’37”W e 25,16 metros, até o ponto X6 (N 
7693168.952, E 674008.678), N30°54’28”W e 124,89 metros, até o ponto X7 
(N 7693256.133, E 673919.253), S59°08’34”W e 7,64 metros, até o ponto X8 
(N 7693250.668, E 673913.916), S30°12’00”E e 134,47 metros, confrontando 
com a Estrada de Ferro, até o ponto X9 (N 7693155.922, E 674009.339), 
daí segue confrontando com o imóvel da matrícula 50.404 – 2ºC.R.I. com os 
seguintes rumos e distâncias: N75°59’47”E e 40,77 metros, até o ponto X10 
(N 7693175.578, E 674045.058), N67°41’12”E e 30,30 metros, até o ponto 
X11 (N 7693193.873, E 674069.218), N67°03’40”E e 61,69 metros, até o 
ponto X12 (N 7693231.650, E 674117.991), N66°28’46”E e 51,40 metros, até 
o ponto X13 (N 7693263.536, E 674158.307), N64°48’16”E e 92,58 metros, 
até o ponto X14 (N 7693323.062, E 674229.207), ponto este distante 60,89 
metros da Prefeitura Municipal, dai segue com rumo de N28°05’00”W e 9,02 
metros, confrontando com a Estrada Vicinal João Parise, até o ponto X1 (N 
7693329.595, E 674222.992), ponto inicial desta descrição, encerrando uma 
área de 3.571,55 metros quadrados.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 10 de outubro de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e local de costume e pela Imprensa local.

DECRETO Nº 19.311
DE 10 DE OUTUBRO DE 2022.
Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, 
parte do imóvel de propriedade de Mazola Negócios e Participações 
Imobiliárias Ltda., objeto da matrícula nº 39.806 do 2º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 
64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão 
administrativa, a área constituída de parte do imóvel de propriedade de 
Mazola Negócios e Participações Imobiliárias Ltda., objeto da matrícula nº 
39.806 do 2º O.R.I., visando a execução e passagem de galeria de águas 
pluviais, conforme abaixo descrita:
“Tem início num ponto distante 14,77 metros da Rua Fernando Mertitier 
Pierri, localizado entre a propriedade de Maria Figueiredo Milano e o imóvel 
da matrícula 39.806 do 2º CRI, daí segue com distância de 6,19 metros, 
confrontando com a propriedade de Maria Figueiredo Milano, daí deflete 
à direita confrontando com o imóvel da matrícula 39.806 do 2º CRI, com 
a seguinte descrição: segue com distância de 39,46 metros, daí deflete à 
esquerda com distância de 6,40 metros, daí deflete à direita com distância de 
2,93 metros; daí deflete à direita com distância de 12,15 metros, confrontando 
com a Avenida Nadima Damha, daí deflete à direita confrontando com o 

imóvel da matrícula 39.806 do 2º CRI, com a seguinte descrição: segue com 
distância de 1,19 metros, daí deflete levemente à direita com distância de 
11,08 metros, daí deflete à esquerda com distância de 8,15 metros, daí deflete 
à direita com distância de 6,23 metros, confrontando com a Rua Fernando 
Mertitier Pierri; daí deflete à direita confrontando com o imóvel da matrícula 
39.806 do 2º CRI, com a seguinte descrição: segue com distância de 9,20 
metros, daí deflete à esquerda com distância de 27,56 metros, até o ponto 
inicial desta descrição, encerrando uma área de 342,35 metros quadrados.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 10 de outubro de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e local de costume e pela Imprensa local.
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SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 49/2021
INEXIGIBILIDADE 10/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 88/2021
Contratada: STATTUS4 CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTABILIDADE 
LTDA.
Objeto: Prorrogação do contrato com aplicação de reajuste referente 
à contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de empresa para 
fornecimento de equipamento, treinamento e suporte técnico de sistema 
de detecção de vazamento de água via plataforma computacional e 
sistema eletrônico embarcado portátil denominado coletor móvel, baseado 
na metodologia de detecção de vibração nas redes e ramais de água, via 
software.
Prazo: 12 meses  Valor total: R$ 108.726,72  Data da assinatura: 
10.10.2022
Nicanor Batista Junior - Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 37/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO 54/2022 – PROCESSO 
63/2022
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto para fornecimento 
de combustíveis líquidos por um período de 12 meses para abastecimento 
dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 10.10.2022. Valor do acréscimo: R$ 29.055,03 Valor 
total: R$ 1.696.725,22.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S.J. Rio Preto, 10.10.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do 
SeMAE.  

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE 
TURISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - 
COMUDE
Lei Municipal nº 13.449, de 13 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 
13.863, de 06 de fevereiro de 2008, alterado pelo Decreto nº 18.734, de 26 
de novembro de 2020.
EDITAL 01/2022
Estabelece a abertura do processo de inscrição para representantes 
das Áreas Permissionadas (Bolsões Comerciais) para composição do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – COMUDE do 
município de São José do Rio Preto (mandato 20227- 2024).
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – COMUDE no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.449, de 13 de março de 
2020 e Decreto Municipal nº 13.863, de 06 de fevereiro de 2008, alterado pelo 
Decreto nº 18.734, de 26 de novembro de 2020.
Considerando o Decreto nº 18.747 de 16 de dezembro de 2020;
Considerando o Regimento Interno do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico – COMUDE;
Considerando a reunião ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico – COMUDE, realizado em 29 de setembro de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º - Tornar público a abertura do processo de inscrição dos representantes 
das Áreas Permissionadas (Bolsões Comerciais) para composição do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – COMUDE do Município 
de São José do Rio Preto, (mandato 2022-2024).
Art. 2º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – COMUDE, 
tem por finalidade constituir-se em instância colegiada de caráter propositivo 
e consultivo permanente, com os objetivos da formulação, da proposição e da 
participação no desenvolvimento de políticas públicas referentes ao trabalho 
ambulante, bem como a intermediação das relações deste com as diferentes 
instâncias do Poder Público e da sociedade civil organizada.
Art. 3º - São atribuições do COMUDE:
I - planejar e desenvolver atividades para a formação dos Permissionários e 
para a construção de uma economia popular solidária;
II - promover o debate democrático e encaminhar ao Poder Público Municipal 
as posições relativa à organização do trabalho ambulante, tais como:
a) propostas de áreas de concentração dos trabalhadores, bem como 
indicação de pontos isolados em diferentes áreas da cidade;
b) colaborar na forma de cadastramento, classificação e critérios para 
distribuição dos pontos nas Áreas Permissionadas ou em áreas isoladas;
c) acompanhamento das atividades de fiscalização do cumprimento das 
normas legais e da
disciplina nas Áreas Permissionadas e pontos isolados
III - realizar e encaminhar ao Poder Executivo apontamentos para a revisão 
da legislação vigente, garantindo a aplicação do texto em vigor;
IV - ouvir e anotar as reclamações dos trabalhadores ambulantes, 
encaminhando-as ao Poder
Executivo;
V - definir critérios de qualidade para o funcionamento do Trabalho Ambulante 
no âmbito municipal;
Parágrafo único – As atribuições do COMUDE em sua integra, poderão ser 
consultadas no Decreto nº 18.821 de 5 de fevereiro de 202.
Art. 4º - O COMUDE será composto por até 18 (dezoito) membros titulares e 
seus respectivos suplentes.
III - até 6 (seis) representantes da sociedade civil organizada, com 
os respectivos suplentes, sendo 3 (três), dos setores indicados pelos 
permissionários, e 3 (três), dos setores indicados pelo Poder Executivo.
Art. 5º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - COMUDE, 
será exercido pelos servidores das seguintes Secretarias Municipais:
a) Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo;
b) Trânsito, Transportes e Segurança;
c) Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação;
d) Meio Ambiente e Urbanismo; e
e) Saúde.
Art. 6º até 6 (seis) representantes da sociedade civil organizada, com 
os respectivos suplentes, sendo 3 (três), dos setores indicados pelos 
permissionários, e 3 (três), dos setores indicados pelo Poder Executivo.
Art. 7º - Para a representação no COMUDE, o permissionário interessado 
deverá comprovar os requisitos necessários à sua habilitação, acomodando 
em envelope lacrado endereçado ao Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e protocolado na Recepção do Núcleo de Fiscalização da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Praça Paul S. Harris, 100 
Centro, os seguintes documentos:
a) Cópia do comprovante de endereço;
b) Cópia do alvará;
c) Cópia da cédula de identidade e CPF do representante na condição de 
titular e suplente; 
d) Ficha de inscrição devidamente preenchida, dos dados do titular e suplente 
para compor o COMUDE (mandato 2022-2024) conforme anexo I deste Edital.
e) Somente poderão fazer parte do COMUDE os Permissionários que 
estiverem com a situação cadastral e fiscal regulares perante o Município;
Parágrafo único - Considera-se que somente os permissionários titulares de 
alvará poderão se inscrever para participar deste chamamento para fazer 
parte da composição do COMUDE. 
Art. 8º - O prazo estabelecido para protocolo de entrega de documentos 
acima informados será de 11 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022.
Art. 09- O mandato dos conselheiros da sociedade civil será pelo período de 
02(dois) anos, podendo ser reconduzido uma única vez.
Art. 10 - Todos os membros do COMUDE e seus respectivos suplentes 
serão nomeados pelo representante do Poder Executivo, através de Decreto, 
respeitadas as indicações previstas em Lei.
Art. 11- Os membros representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, 
serão substituídos, ao se desvincular-se dos órgãos, entidades ou instituições 
de origem de sua representação e /ou apresentar procedimento incompatível 
com a função.
Art. 12 - Casos não previstos neste Edital poderão ser deliberados pelo 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – COMUDE do município 
de São José do Rio Preto/SP.
Art. 13 – A nomeação como membro do COMUDE, é de interesse público 
relevante, porém sem remuneração.
São José do Rio Preto, 06 de outubro de 2022.
Jorge Luís de Souza
Presidente do COMUDE
ANEXO I (EDITAL Nº 01/2021 COMUDE)
FICHA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES



  | B3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, terça-feira, 11 de outubro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
CONSELHEIRO TITULAR:
Nome do permissionário:
Número do Alvará:
Nome da Área Permissionada:
Data de Nascimento:
Endereço:
Telefone:
RG/Órgão Emissor:
CPF:
E-mail:
Assinatura:
CONSELHEIRO SUPLENTE:
Nome do permissionário:
Número do Alvará:
Nome da Área Permissionada:
Data de Nascimento:
Endereço:
Telefone:
RG/Órgão Emissor:
CPF:
E-mail:
Assinatura:

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22734/2022
FICA NOTIFICADA(O): IGREJA BATISTA DA LAGOINHA SAO JOSE DO RIO 
PRETO COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. SARAIVA - CONSELHEIRO 
Nº: 30 COMPL.: BAIRRO: ERCÍLIA - VILA CIDADE: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15013090 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3943820 
PFJ: 1772832 CPF/CNPJ/RG: 38351825/0001-23 De acordo com a Lei 
Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo 
mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo 
estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: 
MOTIVOS LEI VIGENTE PRAZO NÃO CUMPRIMENTO A exploração 
de qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, 
previamente emitida pela municipalidade. Art. 93 da LC nº 650/2021 0dia(s) 
Multa de 40 UFM (x1 R$2.771,60). OBSERVAÇÃO REGULARIZAR A 
PUBLICIDADE QUE E DE RESPONSABILIDADE DA IGREJA ACIMA 
CITADA QUE ESTA LOCALIZADA NA AV. GOVERNADOR ADEMAR DE 
BARROS 1.400 MANSUR DAUD. ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente 
que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, 
o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas pela legislação 
vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas MARILENE ANTUNES 
FERNANDES uma vez que ocorreu a devolução da missiva, Motivo “NÃO 
PROCURADO” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de 
registro do objeto do AR: BR 79339899 2 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0381 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITA PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO PARA DOCUMENTAÇÃO.”, PROTOCOLO: 2022000121002, A 
PEDIDO DE: CENTRAL TRUCK DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA, CNPJ/
CPF:43312402/0001-34 ; DATADA EM: 05/10/2022, localizada na RUA 
OLINDA LORIA KHAUAN, 901 - PQ. SÃO MIGUEL, CEP: 15057503; CIDADE: 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP.Em atenção ao protocolo acima referenciado, 
anuncia-se o seu deferimento, Sendo prazo concedido cujo termino dar-se-a 
em 08/11/2022. informa-se ainda que , a igreja foi notificada, copia em anexo 
, no entanto, concede-se o prazo requerido para que sejam cumpridas as 
exigências feitas por esta secretaria. Publica-se o referido Ofício uma vez que 
ocorreu a devolução da missiva, Motivo “NÃO PROCURADO” pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 
79339899 2 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0415 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA 
UTILIZAR O ESPAÇO DO LAGO II, NA REPRESA MUNICIPAL”, 
PROTOCOLO: 2022000253468, A PEDIDO DE: ASSOCIAÇÃO DOS 
ARTESÃOS E ARTISTAS PLASTICOS DE S., CNPJ/CPF:01227500/0001-
23 ; DATADA EM: 05/09/2022, localizada na RUA RITA SILVERIA DE 
JESUS FARIA, 820 - JD. SUZANA, CEP: 15050-420; CIDADE: SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo 
informação fiscal, anuncia-se o seu indeferimento, o evento solicitado tem 
caráter comercial de interesse único e exclusivo do solicitante, sendo que 
para utilização das áreas públicas o uso deve conter interesse publico, com 
finalidades filantrópicas, sociais esportivas, culturais e ou educacionais, e 
que sejam realizadas por entidades que também possuam essas finalidades. 
Publica-se o referido Ofício uma vez que o supracitado protocolo foi aberto 
digitalmente e a respectiva resposta foi efetivada via e-mail do requerente, 
de modo que a confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial. 
Uma vez que ocorreu a devolução da missiva, acusando “MUDOU-SE”, pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do 
AR: BR 79339975 0 BR.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0475 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “DECLARAÇÃO VIA EMAIL, REFERENTE 
NOTIFICAÇÃO 22838.”, PROTOCOLO: 2022000276925, A PEDIDO DE: 
ARQ VIAS COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA, CNPJ/
CPF:08819121/0001-71; DATADA EM: 26/09/2022, localizada na RUA RITA 
SILVERIA DE JESUS FARIA, 820 - JD. SUZANA, CEP: 15050-420; CIDADE: 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, 
segundo informação fiscal, anuncia-se o seu parcial deferimento, sendo 
prazo concedido cujo término dar-se-á em 19/12/2022. Publica-se o referido 
Ofício uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a 
respectiva resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a 
confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0476 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITA CÓPIA INTEGRAL DO 
PROCESSO, REFERENTE A ADVERTENCIA N°1319.”, PROTOCOLO: 
2022000290101, A PEDIDO DE: GUSTAVO LEOPOLDINO DOS SANTOS 
E SILVA, CNPJ/CPF:29478247/0001-08 ; DATADA EM: 28/09/2022, 
localizada na RUA JOSÉ DAS NEVES SOBRINHO, 1010 - RESIDENCIAL 
FRATERNIDADE, CEP: 15082131; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação 
fiscal, anuncia-se o seu deferimento, seguindo em anexo a documentação 
solicitada. Publica-se o referido Ofício uma vez que o supracitado protocolo 
foi aberto digitalmente e a respectiva resposta foi efetivada via e-mail do 
requerente, de modo que a confirmação do recebimento se dará por este 
meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0478 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “DECLARAÇÃO VIA EMAIL, REFERENTE 
NOTIFICAÇÃO 22842.”, PROTOCOLO: 2022000272773, A PEDIDO DE: 
RONALDO ADRIANO DE SOUSA, CNPJ/CPF: 35512916/0001-05; DATADA 
EM: 28/09/2022, localizada na RUA RUBIÃO JUNIOR, Nº 948 - SALA 3 - 
PQ INDUSTRIAL, CEP: 15025-080; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, 
anuncia-se o seu indeferimento para o requerimento de cancelamento da 
Notificação nº 22842. No entanto, a mesma será considerada atendida, 
por ora, de modo que o processo “I-Cad” será deferido com restrição da 
atividade de “reparação/manutenção”, apesar de manter-se as exigências 
e penalidades referentes a notificação enviada. Publica-se o referido Ofício 
uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva 
resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a confirmação 
do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0479 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO 
DA NOTIFICAÇÃO 22777.”, PROTOCOLO: 2022000265663, A PEDIDO DE: 
GESLEI FLAVIO PEDROZA DOS SANTOS, CNPJ/CPF:28482525/0001-20 
; DATADA EM: 28/09/2022, localizada na AV. DE MAIO, 2521 - VILA SÃO 
JUDAS TADEU, CEP: 15075350; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, 
anuncia-se o seu deferimento, restando a Notificação nº 22.777 inválida e 
sem efeitos. Publica-se o referido Ofício uma vez que o supracitado protocolo 
foi aberto digitalmente e a respectiva resposta foi efetivada via e-mail do 
requerente, de modo que a confirmação do recebimento se dará por este 
meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0480 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA EMAIL, DE 
RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO E NOVA VISTORIA, REFERENTE 
PROTOCOLO 2021349712”, PROTOCOLO: 2022000262785, A PEDIDO 
DE: N A F LOCADORA DE VEICUL0S LTDA, CNPJ/CPF:34898573/0001-04; 
DATADA EM: 28/09/2022, localizada na RUA PRUDENTE DE MORAES, 1271 
- BARRACÃO 2 - PQ. INDUSTRIAL, CEP: 15025045; CIDADE: SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO/SP.Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo 

informação fiscal, anuncia-se o seu indeferimento, pois conforme vistoria 
no local, existe a empresa “Escola Criarte”, de modo que a empresa “N.A.F 
Locadora de Veículos” está em outro endereço. Publica-se o referido Ofício 
uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva 
resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a confirmação 
do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0481 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “ENTREGA DE DOCUMENTO VIA EMAIL, 
COMPROVANTE DE DESCARTE, REFERENTE NOTIFICAÇÃO 22833.”, 
PROTOCOLO: 2022000270332, A PEDIDO DE: OFICINA MECANICA M & 
R DIESEL LTDA, CNPJ/CPF:43675658/0001-06; DATADA EM: 28/09/2022, 
localizada na RUA PRUDENTE DE MORAES, 1271 - BARRACÃO 2 - PQ. 
INDUSTRIAL, CEP: 15025045; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. 
Em atenção ao protocolo acima referenciado, anuncia-se o seu deferimento, 
pois segundo informação fiscal, houve o deferimento para o comprovante de 
descarte dos resíduos. Nesta senda, fica concedido o prazo até 27/10/2022 
para finalização das adequações físicas exigidas. Publica-se o referido Ofício 
uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva 
resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a confirmação 
do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0483 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA EMAIL, DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE ADVERTENCIA 1228.”, 
PROTOCOLO: 2022000276047, A PEDIDO DE: ASSOCIAÇÃO 
RESIDENCIAL VILLA GIMENES VIVIENDA, CNPJ/CPF:20808425/0001-
39; DATADA EM: 28/09/2022, localizada na RUA INDEPENDÊNCIA, 4002 
- QUADRA C - LOTE 04 - VILA SANTO ANTÔNIO, CEP: 15014400; CIDADE: 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, 
segundo informação fiscal, anuncia-se o seu deferimento, sendo prazo 
concedido cujo término dar-se-á em 27/10/2022. Publica-se o referido Ofício 
uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva 
resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a confirmação 
do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0486 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA EMAIL, DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO (10 DIAS), REFERENTE NOTIFICAÇÃO 
22836.”, PROTOCOLO: 2022000276700, A PEDIDO DE: COOPERCITRUS 
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS, CNPJ/CPF:45236791/0031-
07 ; DATADA EM: 28/09/2022, localizada na AV. ADHEMAR PEREIRA DE 
BARROS, GOVERNADOR - 1700 - PQ. RES. COMENDADOR MANÇOR 
DAUD, CEP: 15070-560; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em 
atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, anuncia-
se o seu deferimento, sendo prazo concedido cujo término dar-se-á em 
10/10/2022. Publica-se o referido Ofício uma vez que o supracitado protocolo 
foi aberto digitalmente e a respectiva resposta foi efetivada via e-mail do 
requerente, de modo que a confirmação do recebimento se dará por este 
meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0488 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “ENTREGA DE DOCUMENTO VIA 
EMAIL, PROJETO DE TRATAMENTO ACÚSTICO, REF. CONSULTA PRÉVIA 
2022268444.”, PROTOCOLO: 2022000283201, A PEDIDO DE: PINO 4002 
BAR EIRELI, CNPJ/CPF: 33263574/0001-01; DATADA EM: 29/09/2022, 
localizada na RUA INDEPENDÊNCIA, 4002 - QUADRA C - LOTE 04 - VILA 
SANTO ANTÔNIO, CEP: 15014400; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, 
anuncia-se o seu indeferimento, haja vista que após comparecimento “in 
loco”, de acordo com a atividade (CNAE) pretendida, o interessado deverá 
apresentar proposta de adequações contendo: 1) Memorial descritivo 
do tipo de entretenimento a ser oferecido (som ambiente, equipamento 
eletrônico, apresentações ao vivo, etc); 2) Croqui, projeto e/ou planta baixa da 
distribuição de todos os equipamentos no estabelecimento e do tratamento 
para isolamento acústico (atual e proposto, com detalhamento dos materiais 
aplicados) com assinatura do responsável técnico e do proprietário da 
empresa;
3) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) assinada pelo responsável 
técnico e devidamente recolhida para serviços de projeto. Nesta senda, fica 
concedido o prazo até 12/10/2022, para apresentação/protocolização do 
solicitado, sob pena de indeferimento. Publica-se o referido Ofício uma vez 
que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva resposta 
foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a confirmação do 
recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0489 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA 
EXECUÇÃO DE SOM E MÚSICA.”, PROTOCOLO: 2022000283204, A 
PEDIDO DE: PINO 4002 BAR EIRELI, CNPJ/CPF: 33263574/0001-01; 
DATADA EM: 22/09/2022, localizada na RUA INDEPENDÊNCIA, 4002 - 
QUADRA C - LOTE 04 - VILA SANTO ANTÔNIO, CEP: 15014400; CIDADE: 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, 
anuncia-se o seu indeferimento, pois segundo informação fiscal, o 
contribuinte está em desacordo com o Art 52 e 53 da Lei Complementar nº 
650/2021 e Lei Complementar nº 217/2005. Nesta toada, existe processo 
neste Fisco oriundo de denúncia, que permanece em andamento, a respeito 
de perturbação do sossego e poluição sonoras causadas pela empresa. 
Publica-se o referido Ofício uma vez que o supracitado protocolo foi aberto 
digitalmente e a respectiva resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de 
modo que a confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0495 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “ENTREGA DE DOCUMENTO VIA 
EMAIL, DECLARAÇÃO E FOTO, REFERENTE NOTIFICAÇÃO 22377.”, 
PROTOCOLO: 2022000263744, A PEDIDO DE: GOMES E MARTINS 
REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, CNPJ/CPF:44497788/0001-69; DATADA 
EM: 04/10/2022, localizada na RUA CAMPOS SALLES, 650 - BOA VISTA, 
CEP: 15025-600; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção 
ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, anuncia-se o 
seu parcial deferimento, sendo prazo concedido cujo término dar-se-á em 
22/10/2022, haja vista o deferimento para apresentação do comprovante 
de descarte de resíduos e o indeferimento para adequação/manutenção da 
caixa separadora de água e óleo. Ainda, informa-se que o processo “I-Cad”, 
Protocolo: 202274347, foi prorrogado até 22/11/2022. Publica-se o referido 
Ofício uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a 
respectiva resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a 
confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0496 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA 
EXECUÇÃO DE SOM E MÚSICA.”, PROTOCOLO: 2022000258529, 
A PEDIDO DE: PABLO LOPES PEREIRA 48392923880, CNPJ/
CPF:41965968/0001-30; DATADA EM: 04/10/2022, localizada na R JÚLIA 
RODRIGUES NOGUEIRA PAZ - 1937 - CAETANO - RES., CEP: 15046822; 
CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima 
referenciado, anuncia-se o seu indeferimento, pois segundo informação 
fiscal, o local está com fiscalização em andamento por haver denúncia de 
barulho/ perturbação de sossego da circunvizinhança. Publica-se o referido 
Ofício uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a 
respectiva resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a 
confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0499 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE 
DESPACHO. EXARADA NO PROTOCOLO 202281379.”, PROTOCOLO: 
2022000121002, A PEDIDO DE: CENTRAL TRUCK DISTRIBUIDORA DE 
PECAS LTDA, CNPJ/CPF:43312402/0001-34 ; DATADA EM: 05/10/2022, 
localizada na RUA OLINDA LORIA KHAUAN, 901 - PQ. SÃO MIGUEL, 
CEP: 15057503; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao 
protocolo acima referenciado, anuncia-se o seu indeferimento, pois segundo 
informação fiscal, o local apontado como endereço trata-se de residência, 
não sendo adequado a atividade pretendida. Publica-se o referido Ofício 
uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva 
resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a confirmação 
do recebimento se dará por este meio Oficial.

PORTARIA SME N° 268/2022 A Secretária Municipal de Educação Fabiana 
Zanquetta de Azevedo, no uso de suas atribuições que a legislação lhe 
confere, considerando a análise feita pelo Supervisor de Ensino, expede 
a presente Portaria:  Fica homologado o Adendo Regimento Escolar 
2022 da unidade de Ensino Fundamental EM Iêda de Seixas Souza. A 
Secretaria Municipal da Educação verificará o fiel cumprimento das 
normas contidas no Regimento, objeto desta Portaria.Esta Portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação. São José do Rio Preto, 30 de 

setembro de 2022. Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária Municipal da 
Educação

PORTARIA SME Nº 272/2022 A Secretária Municipal de Educação Fabiana 
Zanqueta de Azevedo, no uso das atribuições que a legislação lhe confere, 
considerando a análise feita pelo Supervisor de Ensino, expede a presente 
Portaria de Homologação dos Planos Escolares de 2022, das Unidades 
Escolares de Educação Infantil Particulares: EEI Viver Presente, EEI Baby 
Nove Luas, EEI Dom Bosco, EEI Alfa e Ômega, EEI Colméia, EEI Estrelinha 
do Céu, EEI Relva, EEI Amaral & Amaral, EEI Corisco, EEI Bela Infância, EEI 
Invictus Kids, EEI Colibri, EEI Aprendiz, EEI Recriança Brincar e Educar, EEI 
Escola da Infância Allievo, EEI Passatempo, EEI Colégio São Miguel. São 
José do Rio Preto, 07 de outubro de 2022. Fabiana Zanqueta de Azevedo - 
Secretária Municipal da Educação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Departamento de Cadastro 
de Pessoas e Atividades, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados 
para a devida regularização cadastral de forma eletrônica, pelo sistema ICad 
- Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no prazo de 30 dias contados da data 
da publicação desta, de acordo com Decreto Municipal n° 19.147/2022.
Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do 
sistema eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada 
(cadastro bloqueado) em conformidade com o artigo 12 do Decreto Municipal 
n°19.147/2022, o que, posteriormente, poderá ensejar processo de Cassação 
da Licença de Funcionamento.
Para regularização cadastral, o contribuinte deverá sanar as irregularidades 
dos Requisitos e Pré-Requisitos de Posturas, no Sistema ICad. Acesse o ICad 
em: icad.empro.com.br.
Em caso de dúvidas, quanto ao atendimento dos requisitos, solicitar 
informações junto à Secretaria Municipal, competente pela análise do mesmo.
Contribuintes:

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL

ADAO BARBOSA DE OLIVEIRA 07903039814 3816120

ADI ALVES VESTUARIO LTDA 3826850

ADILA RAQUEL RODRIGUES FERREIRA 43247684808 3825430

ADONAI TEIXEIRA BATELO 22281782840 3817990
ADRIANO PIOVEZAN SOARES COMERCIO DE 
ELETRONICOS 3820200

ALLAN PEDRA RIBEIRO 26269532884 3813390

ANDRESSA TATIANE LOPES DA SILVA 41983306894 3819230

ANSELMO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA 3821520

BRUNO KENITI ISHIKAWA 33948004897 3822750

BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 41617631825 3817930

CARLOS LIEBERT VERA CRUZ DA SILVA 3821500

CECILIA RODRIGUES DA COSTA 10292253893 3812020

CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA 25778898878 3819320

CESAR GORDIANO DA SILVA 38823490855 3821280

CHILLS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3813970

CLEIDE MARIA LEITE 32897790415 3812980

DAMI CRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO EIRELI 3821590
DANILO FERNANDO GONCALVES DOS SANTOS 
41364283832 3811850

DANILO XAVIER BENTO GARCIA 41153918803 3822280

DIPOLO SMART SYSTEM LTDA 3657760

DOMA TELEMEDICINA LTDA 3821100

EDINA APARECIDA MAIA VANETTE 26311158809 3820680

ESTACAO DA CAIPIRINHA LTDA 3820240

FERNANDO ROSA FERNANDES 3818990

GABRIEL MENDONÇA HERNANDES 41007684860 3822510

GABRIELA CAROLINA SILVA CARVALHAES 42102042855 3813990

GF CORRETORA DE SEGUROS LTDA 3825560

GLK POLIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 3824250

GTV MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3826610

ISABELA MEDEIROS MARTINS 46306373896 3812300

JOAO CARLOS ALVES DA SILVEIRA 3812320

JOAO VITOR BEGA SILVA 44795846847 3813290

JOSE FRANCISCO PONTES E SILVA 3815710

JULIO CESAR ADRIANO GAS EIRELI 3818290

JÉSSICA AMANDA DE OLIVEIRA 3811730
KELEN REGINA GONCALVES PEREIRA SAVEGNAGO 
20266039871 3826440

KEMILLY VITORIA MARTINS SOARES 45705788886 3812720

L P TESTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 3814740

LC CONSTRUTORA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 3824040

LEONARDO HOSHINO 37423547875 3815450

LEONARDO ONORO DA SILVA 00343357143 3822820

LETICIA AZEVEDO DOS SANTOS 44639267851 3814150

LETICIA CAROLINA DE OLIVEIRA 40476818818 3813830

LINEA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 3820470
LOC TUDO ALUGUEL DE MAQUINAS PARA 
CONSTRUCAO LTDA 3811510

MAURO APARECIDO DE SOUZA 12178948880 3847210

MILENE APARECIDA OLIVEIRA BALLESTA 33885743833 3811450

NILSON CEZAR TEIXEIRA DOS SANTOS 61338290525 3817400
OCTA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS 
EIRELI 3826380

P C DE OLIVEIRA MOTOPEÇAS 3821550

P H P MALTA MECANICA E ELETRICA 3823710

PILLA ALBERTI REFEIÇÕES RIO PRETO LTDA 3825620
PILLON LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS 
INDUSTRIAIS LTDA 3812310

R R SILVESTRE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA 3815230

REGISA KELITA APARECIDO ALVES 3812900

REVEST BENE ARQUIDECOR LTDA 3814920
RW DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS RIO PRETO 
LTDA 3818730
SCHMITT WEST RESTAURANTES E LOJAS DE 
CONVENIENCIA LTDA 3821940

SS COSTA MERCANTIL LTDA 3820730

STEPHANIE CAFFAGNI DINARDI 41959618822 3822800

THALLES FELIPE DOMINGOS DA SILVA 38448655869 3813340

VELS SOLUCOES LTDA 3813060

VINICIUS CARDOSO RAMIRES 41580688861 3817830

VIOLET INTIMATES ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI 3821530

W O AUTO PECAS RIO PRETO LTDA 3821140

ZANETTI E GALBINSKI GESTAO EMPRESARIAL LTDA 3823830

São José do Rio Preto, 10 de outubro de 2022. 
Marco Aurélio Belentani de Carvalho
Coord. Executivo de Políticas Públicas - Dept Cadastro de Pessoas e 
Atividades/SEMFAZ

Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância Ambiental (Republicação por 
incorreção)
Fica ciente o Sr. CHARLES GABRIEL APARECIDO YANOVICH,  que foi 
emitido o Auto de notificação n. 132/2022, referente ao imóvel sito à Rua Rio 
Solimões, n.° 342, Jd Aclimação, CEP: 15091-420, São José do Rio Preto 
– SP. Publica-se a referida Notificação, a fim de aplicação da Lei Municipal 
n.° 13.428 de 26/02/2020, uma vez que ocorreu a devolução da missiva, 
acusando “MUDOU-SE”, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
sob o n.° de registro do objeto do AR: BR 79334818 8 BR. 
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Fica ciente o Sr. CHARLES GABRIEL APARECIDO YANOVICH,  que foi emitido o Auto de notificação n. 134/2022, 
referente ao imóvel sito à Rua Rio Solimões, n.° 342, Jd Aclimação, CEP: 15091-420, São José do Rio Preto – SP. 
Publica-se a referida Notificação, a fim de aplicação da Lei Municipal n.° 13.428 de 26/02/2020, uma vez que ocorreu a 
devolução da missiva, acusando “MUDOU-SE”, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o n.° de registro 
do objeto do AR: BR 79334819 1 BR.

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000183305 00919/22 ADL AMBIENTAL LTDA EPP LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2305

2021000323319 02554/21 CASA DE REPOUSO VIVER BEM 
LTDA ME

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2278

2021000333230 02592/21 FGPOS ODONTOLOGIA CURSOS 
PALESTRAS E EVENTOS LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2293

2022000187521 00981/22 LABORATÓRIO DE 
HISTOPATOLOGIA S/S LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2306

2022000219610 01030/22 LABORCLIN RIO PRETO LTDA LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2307

2022000078583 00231/22 MLG ODONTOLOGIA LTDA ME LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2304

2022000279366 01237/22 SPECIAL MED COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2302

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000204101 00989/22 RICARDO FINATTO CIRURGIA 
PLÁSTICA LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

PROTOCOLO RAZÃO SOCIAL

2022000238080 COOP COOPERATIVA DE 
CONSUMO

2022000262355 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

2022000246026 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Coordenadora da Vigilância Sanitária

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

Karina Elias de Souza
       São José do Rio Preto, 11 de outubro de 2022.

EDITAL DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TERMO

TRM - P - H 00301

TRM - P - H 00303

TRM - P - H 00302

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE DEFESAS DE AUTOS DE INFRAÇÃO DEFERIDAS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO
JUSSARA PORFIRO ROSA 01917/19 2019000344852 AIF-M-L 000035

MWA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01418/18 2018000209084 AIF-A-M 00197

SUPERMERCADO PORECATU LTDA 02235/18 2018000327336 AIF-A-M 00212

UILSON DA SILVA BONFIM ME 01954/18 2018000311757 AIF-I-E 786

EDITAL DE DEFESAS DE AUTOS DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00379/19 2019000047504 AIF-S-E 000021

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00379/19 AIP-S-E 000144

EDITAL DE RECURSOS DE AUTOS DE PENALIDADE PARCIALMENTE DEFERIDOS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO
ANDERSON BRANCO DA SILVA 15931540890 01449/20 2021000075830 AIP-S-E 000044

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

ANDERSON BRANCO DA SILVA 15931540890 01449/20 AIP-S-E 000138

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO

BEATRIZ MENDES PEREIRA 02020/20
2.518,40 (DOIS MIL, QUINHENTOS 
E DEZOITO REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS)
NRM-P-A 000131

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02107/20
2.518,40 (DOIS MIL, QUINHENTOS 
E DEZOITO REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS)
NRM-P-A 000132

FARMACIA CONFIANCA RIO 
PRETO LTDA 02063/20 4.092,40 (QUATRO MIL E NOVENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) NRM-P-A 000135

VILMA MONTEIRO BONFIM 
SIMOES LANCHES ME 02068/20

3.614,40 (TRÊS MIL, SEISCENTOS 
E QUATORZE REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS)
NRM-M-C 000168

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

ANDERSON BRANCO DA SILVA 15931540890 01449/20 AIF-S-H 000149

AUTO POSTO PLAZA RIO PRETO LTDA 00924/20 AIF-A-N 000188

CLINICA ODONTOLOGICA DENTAL CARD S/S LTDA 00991/20 AIF-S-V 000043

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 00204/20 AIF-A-S 00021

IRMAOS MUFFATO CIA LTDA 01031/20 AIF-A-LF 000060

JUSSARA PORFIRO ROSA 01917/19 AIF-M-L 000035

MWA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01418/18 AIF-A-M 00197

PAYOL DAS BOLSAS E PAPELARIA LTDA ME 01035/20 AIF-A-LF 000056

RENATO HERNANDES 01996/19 AIF-S-V 000018

SHSA SERVIÇO HOSPITALAR SANTO ANTONIO LTDA 02506/19 AIF-S-D 000118

SUPERMERCADO PORECATU LTDA 02235/18 AIF-A-M 00212

UILSON DA SILVA BONFIM ME 01954/18 AIF-I-E 786

VMT TELECOMUNICACOES LTDA 01446/20 AIF-L-C 000087

São José do Rio Preto, 11 de Outubro de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

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:
RAIMUNDO LOPES SANTANA e MARILEIDE DA SILVA CLAUDINO, sen-
do ELE filho de ALEXANDRE NERIS SANTANA e de BELMIRA ANDRADE 
LOPES e ELA filha de ERASMO VENANCIO CLAUDINO e de MARIA JOSÉ 
DA SILVA;
LUAN SANTANA PIERINI e PAULA NUNES TOZATO, sendo ELE filho de 
ANTONIO ROBERTO PIERINI e de EDITE SANTANA DA SILVA e ELA filha 
de JOSÉ EDUARDO TOZATO e de MARTA LUCIA NUNES TOZATO;
MICHAEL FERNANDO DOS SANTOS e CAROLINA DOS SANTOS FRAN-
CESCHINI, sendo ELE filho de PAULO FERNANDO DOS SANTOS e de 
ELIANA MARA DOS ANJOS e ELA filha de NELSON PICINI FRANCESCHI-
NI e de ANGELA MARIA DOS SANTOS;
WELLINGTON LUIZ GRIGOLIN DOS SANTOS e CAROLINE STHÉFANY 
ALVARES SOBRAL, sendo ELE filho de MIZAEL ALVES DOS SANTOS e 
de ROSANGELA CRISTINA GRIGOLIN DOS SANTOS e ELA filha de ELI-
SANGELA ALVARES SOBRAL;
CHRISTIAN DONELLI DA SILVA e KARINA SAYURI OKUBO SUGUITANI, 
sendo ELE filho de MARCELO EMERSON DA SILVA e de SÍLVIA REGINA 
DONELLI DA SILVA e ELA filha de EDSON SUGUITANI e de ELISABETE 
TIEMI OKUBO SUGUITANI; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 08/10/2022

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz 
saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 
1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
ANDRÉ MONEGATTI MATTEI e THAÍS MACIEL LUCATTO, sendo ELE filho 
de EDILIO MATTEI JUNIOR e de SONIA MARIA MONEGATTI MATTEI e ELA 
filha de EVANILDO LUCATTO e de ANA MARIA BENTO MACIEL LUCATTO;
MATHEUS DA SILVA MEDEIROS e FLAVIA MORAIS LEITE, sendo ELE filho 
de JOSÉ MEDEIROS DE MORAIS e de LINDUINA DA SILVA MEDEIROS e 
ELA filha de FRANCISCO DE ASSIS CAETANO LEITE e de EDVANIA DA 
SILVA MORAIS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 10/10/2022

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 35/2022. 
Objeto: Contratação de empresas para a realização de transporte de alunos 
universitários e técnicos para os municípios de São José do Rio Preto e Votu-
poranga, ficando designado para o dia 24 de outubro de 2022, às 09h15min, 
à sessão de entrega, credenciamento e abertura dos envelopes. O edital po-
derá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha 
Jr. nº 242 – Centro – todos os dias úteis, ou pelo site www.tanabi.sp.gov.br. 
Tanabi, 10 de outubro de 2022. João Paulo da Silveira – Pregoeiro. Alexandre 
Silveira Bertolini – Prefeito Interino do Município.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | www.riopreto.sp.leg.br 
 
 

 

CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 15/2022 

(51ª Sessão Ordinária – 11/10/2022) 

       

Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 826 
e 835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento 
Interno/Câmara, que foi protocolizado o requerimento de Urgência Especial 
descrito em sequência abaixo, para deliberação do projeto a que se refere em 1ª 
e 2ª discussão e votação – legalidade/mérito - na 51ª Sessão Ordinária, a 
realizar-se no dia 11/10/2022. 

 
Item/Reqto.                  Proponente                      Projeto – Nº -                  Autoria-
Assunto  
 
01 – 1355/22            14(quatorze) Vers.          Projeto de Lei  nº 164/22,      do 
Executivo, que abre no Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Especial, 
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme convênio a ser firmado com o 
Governo do Estado de São Paulo para implantação do Programa de Atividade 
Delegada, com o emprego de policiais militares.  
 (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  

 
 

Diretoria Legislativa 
07 de Outubro de 2022 

 
 
 
 

MARCOS CARDOSO DA SILVA 
Diretor Legislativo 

 

 

DL  

 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 7062, DE 10 DE OUTUBRO DE 2022.

NOMEIA o senhor LEANDRO BORGATO, para ocupar o cargo em comissão 
de livre nomeação e exoneração de Assistente Legislativo de Gabinete, 
Referência C-4, lotado no Gabinete do Vereador Robson Ricci, a partir de 10 
de outubro de 2022.

VER. PEDRO ROBERTO GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

51ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

11 DE OUTUBRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS

ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

01 – 28/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Altera disposit ivos das Leis Complementares nº 139, de 29 
de dezembro de 2001 e nº 382, de 18 de abri l  de 2013, e dá 
outras providências (Dispõe sobre a estrutura organizacional da 
RIOPRETOPREV). (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

PROJETOS DE LEI

02 – 132/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre alterações na Lei nº 13.453, de 18 de março de 2020. (Dispõe 
sobre a obrigação da intervenção da Guarda Civil Municipal no auxilio do 
trânsito nas vias públicas quando da realização de obra a manutenção nos 
horários de pico. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 

03 – 156/22 - DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Abre no Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Especial, no valor de R$ 7.391.849,46 (sete milhões, trezentos 
e noventa e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais, quarenta 
e seis centavos), conforme solicitação da Secretaria Municipal 
de Saúde, considerando a seleção de Organização Social para 
o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e 
serviços do Hospital Municipal Domingo Marcolino Braile de São 
José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

04 – 157/22 – DO EXECUTIVO  – 2ª DISC/VOT 
Institui no Município de São José do Rio Preto o Prêmio Troféu 
Fidelidade Aristides dos Santos. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 

05 – 158/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT  
Autoriza o Município de São José do Rio Preto a contratar 
com a Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São 
Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras 
providências.  (QUÓRUM: DOIS TERÇOS) 

06 – 164/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Abre no Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Especial, no valor de R$ 30.000,00 (tr inta mil reais), conforme 
convênio a ser f irmado com o Governo do Estado de São Paulo 
para implantação do Programa de Atividade Delegada, com o 
emprego de policiais mil i tares. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO

07 – 11/22 – VER. PEDRO ROBERTO – 2ª DISC./VOT 
Altera o artigo 2º. da Resolução nº 1025, de 23 de fevereiro de 
2005 .(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
  Presidente da Câmara – 07/10/2022

Prefeitura Municipal de 
Tanabi


