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O Defensor Público Júlio 
Tanone encaminhou ao 
prefeito Edinho Araújo 
(MDB), de modo formal, 
recomendação para que 
a Prefeitura determine a 
isenção da cobrança da 
tarifa de ônibus no dia 30 
de outubro, no 2º turno 
das eleições.“É recomendá-
vel que o Poder Executivo 
Municipal adote medidas 
necessárias à concessão de 
isenção tarifária aos pas-
sageiros do transporte pú-
blico municipal nos dias de 
eleições, de modo a conferir 
concretude à soberania 
popular, nos exatos termos 
do artigo 14 da Constituição 
Federal”, diz o documento. 
POLÍTICA Pág.3

EM RIO PRETO

NOVA PASTA

ESPORTE

Novorizontino 
joga hoje 
para fugir do 
rebaixamento

O Novorizontino entra em 
campo nesta terça-feira (18) 
pela antepenúltima rodada 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro. O jogo será con-
tra o Brusque, às 19h, em 
Santa Catarina. Se vencer, 
o Tigre pode garantir mate-
maticamente a permanência 
na segunda divisão nacio-
nal. Atualmente, o Novori-
zontino está na 15ª posição 
com 40 pontos. 
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Secretaria 
cria Registro 
Geral de 
Animais
A Prefeitura definiu que a 
Secretaria do Bem-Estar 
Animal, que vai funcionar 
na rua Ipiranga 280, na 
Vila Curti, vai implantar o 
Registro Geral de Aninais 
(RGA). Ele determina que 
os proprietários de cães, 
gatos, equinos, muares e 
asininos devem registrar e 
identificar eletronicamente 
os animais sob sua respon-
sabilidade. GERAL   Pág.B6

ACIDENTE

Parapente cai 
em bairro de 
Rio Preto e 
deixa ferido

POLÍCIA

CONSELHO TUTELAR

Venda de bebê é investigada

Um recém-nascido, de 
um mês, foi levado por 
uma conselheira tutelar a 
um abrigo em Rio Preto, 
na tarde deste domingo, 
16, após denúncia de que 
poderia ter sido vendido 
pela mãe para um casal 
residente em condomínio 
no bairro Bela Vista.A 
PM foi acionada para 

dar apoio e encontrou 
o homem, de 34 anos, 
sua mulher, um filho do 
casal e o bebê.Para os 
policiais, o morador do 
imóvel disse que é o pai 
do recém-nascido, que 
seria fruto de uma relação 
extraconjugal e que a mãe 
não quis ficar com ele. 
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Deic apura 
assassinato 
na noite de 
domingo

Na semana passada o mesmo pedido foi feito ao prefeito através de ofício encaminhado pelo vereador João Paulo Rillo (Psol)

Defensoria pede ônibus 
gratuito no dia da eleição
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Cartórios eleitorais de Rio Preto começam preparar urnas para o segundo turno das eleições dia 30

Cartórios começam preparar urnas do 2º turno
A Justiça Eleitoral de Rio Preto iniciou a preparação das urnas para o segundo turno para Presidente da República e 
governador do Estado que acontece no dia 30 de outubro. Nesta terça-feira, 18, serão inseridos os dados dos candida-
tos e lacração dos equipamentos. As urnas, assim como no primeiro turno, serão enviadas as escolas e universidades 
dois dias antes do pleito. POLÍTICA Pág.3

Expô Rio Preto começa nesta quinta e promete ser maior feira pecuária do estado

PECUÁRIA

Expô começa quinta 
com  2 mil animais 

e festival
GERAL  Pág.B6

TIROS NA
COMITIVA
Comitiva do candidato a gover-
nador Tarcisio de Freitas ficou 
em meio a um tiroteio durante 
visita a uma favela ontem em 
São Paulo. ELEIÇÕES Pág.2

Guilherme Videira 

Vitor Altino

Divulgação
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Acusações 
O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Iná-

cio Lula da Silva (PT) trocaram acusações sobre envolvimentos 
com o tráfico de drogas e a milícia no primeiro debate do se-
gundo turno da eleição para o Planalto, na noite de domingo, 
16, na TV Bandeirantes. O embate começou após Bolsonaro 
questionar o petista sobre a não transferência de Marcola, chefe 
do Primeiro Comando da Capital (PCC), para um presídio de 
segurança máxima durante a gestão de Geraldo Alckmin (PSB), 
hoje candidato a vice de Lula, no Estado de São Paulo.

Ataque
Um tiroteio na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de 

São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 17, interrompeu a 
agenda do candidato ao governo paulista pelo Republicanos, 
Tarcísio de Freitas. O candidato deixou o local em segurança, 
com a equipe e jornalistas. A Polícia Militar (PM) informou 
que uma pessoa foi baleada. O motivo do tiroteio ainda está 
sendo investigado. Pelo Twitter, Tarcísio informou que todos 
estavam bem e que foram "atacados por criminosos", sem dar 
detalhes. "Nossa equipe de segurança foi reforçada rapida-
mente com atuação brilhante da @PMESP (Polícia Militar 
do Estado de São Paulo)", relatou. "Um bandido foi baleado. 
Estamos apurando detalhes sobre a situação.

Acusações 3
O presidente rebateu, dizendo que Lula teve maior votação 

no primeiro turno em presídios e citando a visita do petista 
ao Complexo do Alemão, no Rio, na semana passada. "Não 
tinha um policial ao seu lado. Só traficante. O Marcola foi 
flagrado. Teve ligação telefônica grampeada. E ele diz ali que 
prefere o senhor do que a mim", respondeu.

‘Pouco provável’
O secretário de Segurança Pública de São Paulo, general 

João Camilo, afirmou nesta segunda-feira, 17, que não descarta 
nenhuma hipótese sobre o tiroteio que interrompeu uma agen-
da de campanha em Paraisópolis, mas que informações preli-
minares apontam para um confronto motivado pela presença 
das forças policiais na região e que a suspeita de tentativa de 
atentado é pouco provável. "Eu entendo que a investigação 
vai de maneira ampla, mas entendemos um confronto pela 
presença policial (que gerou um) ruído. Seria um indício de 
que o fato pende para outra linha de investigação (que não um 
atentado), mas nada é dispensado", disse. "Na nossa opinião 
ainda é prematuro com os dados que nós temos de dizer isso."

Acusações 2
O ex-presidente respon-

deu dizendo que o adversário 
é "amigo dos milicianos". "Os 
bandidos você sabe onde tá. 
Tinha um vizinho seu que 
tinha 100 armas em casa. 
Acha que os grandes ban-
didos estão na favela. Os 
grandes bandidos estão em 
lugar dos ricos. Os pobres são 
trabalhadores", disse Lula, 

Escolta
Em uma imagem que circulou, inclusive em grandes veículos 

de comunicação é possível ver o Policial Federal Danilo Campet-
ti que é de Rio Preto, ajudando na escolta de Tarcísio até a van 
que retirou o grupo do local. Campetti foi candidato a deputado 
estadual pelo Republicanos e faz parte do staff de Tarcísio. Na 
imagem é possível ver o Policial Federal segurando uma arma 
e orientando as pessoas. O agente ficou famoso por ter sido um 
dos policiais que escoltaram o ex-presidente Lula (PT) quando 
foi preso e levado ao presídio de Curitiba, no Paraná.

Bolsonaro e Moro
O presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o debate acom-

panhado pelo senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR). 
A jornalistas, os dois disseram ter mais convergências do que 
divergências. O ex-juiz da Lava Jato deixou o cargo de ministro 
da Justiça de Bolsonaro acusando o presidente de interferência 
na Polícia Federal. "Tivemos divergências, mas nossas con-
vergências são muito maiores. Temos um projeto de Brasil", 
afirmou Bolsonaro. De acordo com o chefe do Executivo, Moro 
poderia falar por ele sobre as declarações do rival no debate 
sobre corrupção. "Moro tem conhecimento profundo de como 
foi a corrupção no Brasil", declarou o candidato à reeleição.

‘Tentativa de intimidação’
Segundo o secretário, o confronto ocorreu a cerca de 100 

metros de onde estava Tarcísio, às 11h40 da manhã. O candi-
dato participava da inauguração de um polo universitário. As 
autoridades informaram que um grupo de oito pessoas, dois 
portando armas longas, entraram em um primeiro confronto 
com seguranças à paisana, que inclui também policiais mili-
tares, que faziam a segurança de Tarcísio. A polícia ostensiva 
chegou ao local na sequência. A campanha de Tarcísio chama 
o episódio de tentativa de intimidação.

O candidato do Republica-
nos ao governo do Estado de 
São Paulo, Tarcísio de Freitas, 
avalia que o tiroteio que pa-
ralisou sua agenda na manhã 
desta segunda-feira, 17, foi 
uma “ação de intimidação” 
territorial. Ele evita falar que 
a troca de tiros foi de cunho 
político, mas reitera que foi 
intencional.

“Bandidos notaram nossa 
presença ali desde cedo”, de-
clarou o candidato, em coletiva 
de imprensa nesta segunda-
-feira. Ao classificar quem fez 
a troca de tiros como “crimi-
nosos”, Tarcísio afirmou que a 
ação foi um recado de que ele 
não é “bem-vindo”. “Crimino-
sos querem dizer que têm um 
lado, mas ‘não é o seu’.”

O candidato teve de in-
terromper a agenda no Polo 
Universitário de Paraisópolis, 
na zona sul de São Paulo, na 
manhã desta segunda-feira por 
causa de um tiroteio. Nas redes 

Tarcísio acredita que tiroteio em
Paraisópolis era ‘ação de intimidação’

ATENTADO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Tarcísio de Freitas: possível atentado; Polícia investiga

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSIMEIRE
BALLISTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 

COMO VAI SUA SAÚDE PSÍQUICA?!
Neste mês de Outubro, 

foram instituídas algumas 
datas comemorativas ou 
de alerta, como o dia das 
Crianças e a Prevenção do 
câncer de Mama. 

Sobre este tema tão 
sensível, vamos abordar 
alguns pontos para dar co-
nhecimento sobre como a 
Psicologia, e em especial a 
Análise do Comportamento 
colabora na prevenção e 
cuidados.

Sabe-se que o câncer é 
uma doença que mais causa 
mortes no mundo. É uma 
doença democrática, não 
escolhe raça, idade, sexo, 
condição social, religião e 
vigora cruelmente entre 
crianças também.

Infelizmente para as mu-
lheres o câncer de mama vi-
gora com maior incidência. 
Algumas causas prováveis 
em que as mulheres estão 
expostas dizem respeito ao 
comportamento e o desen-
volvimento da mesma. 

Entende-se que possivel-
mente os canceres podem 
surgir por via de vírus, quí-
micos, físicos, por meio de 
uma seleção natural, que de-
rivam de um ancestral que 
teve e houve uma mutação 
nas células de pessoas des-
cendentes e fatores externos 
como estresse que também 
são observados de acordo 
com a história de vida do 
indivíduo.

No caso do câncer de 
mama, este aparece como 
um nódulo que migram 
como metástases para os 
gânglios linfáticos nas axi-
las, podendo se desenvol-
ver posteriormente para 
pulmões, ossos, fígado e 
cérebro da mulher acome-
tida. Sabe-se também que 
os homens também podem 
ter câncer de mama, porém 
a porcentagem é de 100 mu-
lheres para cada 01 homem. 
Então os cuidados valem 
para todos.

Para cada caso de câncer 
de mama o tratamento é di-
ferenciado, passando desde 
uma remoção do nódulo à 
mastectomia total da mama, 
podendo ou não ser seguido 
por outros meios como qui-
mioterapia e radioterapia, a 
hormônio terapia e a imuno-
terapia. Para que o melhor 
método a ser utilizado seja 
aplicado é necessário acom-
panhamento médico.

Sobre os aspectos psico-
lógicos, podemos citar uma 
frase que impacta direta-
mente nos casos de câncer 
em geral:

“Nada transforma mais 
o homem que a constatação 
de que seu fim está perto... O 
diagnóstico de uma doença 
fatal é um divisor de águas 
que altera radicalmente o 
significado do que nos cerca: 
relações afetivas, desejos, 
objetivos, fantasias e mes-
mo a paisagem”. – Varella 
(2004), pg.09.

Algumas escutas de pa-
cientes nos trazem questões 
da escuta ativa que objeti-
vavam a doença enquanto 
grandes perdas e desespe-
ranças como fatores ante-
riores à doença. 

Na linguagem do com-
portamento, observamos 
que diante desse processo 
da descoberta da doença, o 
comportamento de fugir ou 
lutar pode se caracterizar 
como fator estressante dian-
te de tais estímulos aversi-
vos como no caso da notícia 
do câncer, que a médio ou 
longo prazo pode trazer 
mais sofrimento a pessoa.

Os fatores estressan-
tes podem ser de ordem 
ambiental ou genética, e 
vem diante das respostas 
de cada pessoa em como 
reage a notícia e ao trata-
mento proposto. Enquanto 
seres humanos, temos a 
capacidade de nos adaptar 
a contextos desfavoráveis, 
mas geralmente outras do-
enças são encontradas onde 
se tentou um grande esforço 
adaptativo.

Podemos colocar como 
fatores de enfrentamento 
as avaliações de situações 
aversivas, ameaçadoras ou 
aversivas, sendo o repertó-
rio de cada pessoa, ou seja, 
um conjunto de situações 
vividas e aprendidas por 
ele, fator de enfrentamento 
e lida efetiva ou não com os 
problemas, permitindo que 
este domine ou diminua o 
impacto da situação a en-
frentar sobre seu bem estar 
físico e mental. 

O que se utilizará como 
estratégias de enfrentamen-
to dependerá então de uma 
maneira de se comportar 
diante dos fatos e de suas 
características pessoais.

A pretensão aqui não 
é indicar nenhum tipo de 
tratamento, pois cada pes-
soa deve ser examinada e 
conduzida a um tratamento 
singular e especifico para 
seu caso em particular. En-
tão deixamos o apelo sobre 
a prevenção enquanto dica:

-Fazer o autoexame das 
mamas regulamente, na 
tentativa de promover o au-
toconhecimento e percepção 
do seu corpo.

- Praticar atividade física 
regularmente.

- Manter o peso corporal 
adequado.

- Tentar manter uma 
alimentação mais saudável 
e evitar ou reduzir o consu-
mo de bebidas alcóolicas e 
cigarros.

-práticas de lazer são 
bem vindas.

-Manter seus pensamen-
tos e sentimentos sob con-
trole de boas respostas po-
sitivas sempre que possível.

-Procurar regularmente 
agencias de saúde para exa-
mes rotineiros.

-Ter postura ativa diante 
de si e dos outros no enfren-
tamento dos problemas.

-Dentre outras manei-
ras, fazer terapia sempre 
que possível para ajudar na 
compreensão dos processos 
de estresse que geram males 
físicos e psicológicos.

E para as mães em espe-
cial: -Amamentar é também 
um fator protetor, pois exis-
tem muitos anticorpos pre-
sentes no leite que a criança 
recebe desde a primeira 
mamada!

Que possamos pensar 
não só neste mês mas em 
todo tempo que temos de 
vida e aprendizado nesta 
e outras situações que nos 
causam dores!

Vale lembrar que o(a) 
terapeuta psicólogo(a), é o 
profissional que pode ofere-
cer um acolhimento comple-
to e avaliar os sofrimentos 
psíquicos de cada pessoa 
de maneira individual e 
única. Se você deseja saber 
mais sobre este assunto nos 
procure! Estamos sempre à 
disposição!

*E-mail: psicorose-
ballestero1967@gmail.
com / instagram: @
comportamentoskin-
n e r i a n o  /  w h a t s a -
pp:(14)997215150.

ao lembrar da ligação entre a família de Bolsonaro e Adriano 
da Nóbrega, chefe da milícia Escritório do Crime, morto em 
uma ação policial na Bahia em fevereiro de 2020.

Divulgação

sociais, ele disse ter sido alvo 
de “ataque de criminosos”, 
mas afirmou que todos da sua 
comitiva estão bem e que um 
“bandido foi baleado”. Tarcísio 
deixou o local em segurança, 
com a equipe e jornalistas A 
Polícia Militar informou que 
uma pessoa foi baleada.

O candidato afirmou que 
estava visitando instalações 
de um centro universitário e 
que começou a ouvir trocas de 
tiros. Mais tarde, os tiros se 
intensificaram e ouviu-se uma 
gritaria. Após ter a segurança 
retomada, o candidato saiu 
do local juntamente com sua 
equipe. Ele disse que foram 
avistadas quatro motos com 
dois “elementos” em cada 
uma que rondaram o lugar e 
tiraram fotos desde cedo.

Tarcísio afirmou que a 
equipe de segurança disse que 
a troca de tiro não é comum 
naquela região e, portanto, 
em sua avaliação, foi um ato 
de intimidação.

“Na minha visão, dizer que 
foi um tiroteio corriqueiro, não 

Vitor Altino

é assim que funciona”, disse, 
emendando que, em sua aná-
lise, o ato quis dizer: “Você não 
entra sem a nossa permissão.”

O candidato do Republica-
nos enfatizou a importância da 
presença do Estado para que 
episódios como este não ocor-

ram. Segundo ele, caso eleito, 
será aumentada a presença 
do Estado. “Estado tem que 
libertar as pessoas do crime 
organizado.”

Por fim, o ex-ministro de-
clarou que a agenda de cam-
panha não sofrerá mudanças.



O Defensor Público de 
Rio Preto Júlio Tanone en-
caminhou ao prefeito Edinho 
Araújo (MDB), de modo for-
mal, recomendação para que a 
Prefeitura determine a isenção 
da cobrança da tarifa de ôni-
bus no dia 30 de outubro, data 
da realização do 2º turno das 
eleições. 
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Política Milionários
Dados do TSE  mostram que 41,64% dos 
deputados estaduais e distritais eleitos 
são milionários

Presidente
Bolsonaro recebe apoio de cantores
sertanejos e diz ter ‘certeza’ da
virada nas eleições

A Justiça Eleitoral de Rio 
Preto iniciou a preparação das 
urnas para o segundo turno 
para Presidente da República 
e governador do Estado que 
acontece no dia 30 de outubro. 
Nesta terça-feira, 18, serão in-
seridos os dados dos candida-
tos e lacração dos equipamen-
tos. As urnas, assim como no 
primeiro turno, serão enviadas 
as escolas e universidades dois 
dias antes do pleito. 

Diferente da eleição do dia 2 
de outubro para esta nova etapa 
não haverá treinamento dos 
4.143 mesários. Será distribuí-
do um vídeo com explicações e 
as principais dúvidas referentes 
ao processo de votação. 

Tanto as urnas como as 
seções eleitorais em Rio Preto 
serão as mesmas do primeiro 
turno. Ao todo, são 123 locais 
de votação. Os locais de vo-
tação se dividem em escolas 
e universidades, distribuídas 
em 1.016 seções eleitorais, 
segundo a direção do Cartório 
Eleitoral. 

Cartórios eleitorais começam 
preparar urnas do segundo turno

Assim como no primeiro 
turno 344.514 eleitores conti-
nuam aptos a votar. A orien-
tação é que aqueles que não 
votaram anteriormente que o 
façam no dia 30 de outubro. 
Em Rio Preto foi registrado 
78,67% de comparecimento 
dos eleitores o que correspon-
de a quase 271 mil eleitores. 
Foram cerca de 73.514 absten-
ções, ou 21,33% no total. Assim 
como no primeiro turno as 
urnas serão levadas as seções 
eleitorais a dois dias da eleição, 
28 de outubro. A Polícia Mili-
tar, assim como a Guarda Civil 
Municipal, estará realizando a 
escolta das equipes da Justiça 
Eleitoral, com segurança das 
escolas através de rondas e 
também equipes nos locais. Ao 
todo 1.016 urnas eletrônicas a 
disposição do eleitor da cidade. 

Esse também é o número de 
seções eleitorais, divididas nas 
três Zonas Eleitorais do muni-
cípio, portanto, corresponde a 
uma urna para cada seção. 

Locais 
A 267ª Zona Eleitoral é 

responsável por 48 locais de 
votação, localizados especial-
mente na Zona Norte. A maior 
zona eleitoral da cidade, a 267ª 
que abrange a região norte, 
tem total de 146.085 eleitores 
aptos a votar e 1.764 mesários 
convocados. 

Na sequência aparece a 
zona eleitoral 268ª na região 
da Vila Toninho e São Marcos, 
com 107.698 eleitores e 1.255 
mesários. Já a terceira zona 
eleitoral de Rio Preto, a de nú-
mero 125ª, na região central, 
tem 90.731 eleitores com 1.124 

SESSÃO 

Veto a reverter multa ao Fundo  do Meio Ambiente na pauta

A Câmara de Rio Preto ana-
lisa nesta terça-feira, 18, du-
rante sessão ordinária, veto do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
ao projeto que permite que as 
multas aplicadas por infrações 
ambientais sejam revertidas 
para o Fundo Municipal do 
Meio Ambiente. A proposta 
é do vereador Robson Ricci 
(Republicanos). 

O projeto prevê que os valo-

Raphael FERRARI

Defensoria recomenda passagem 
de ônibus grátis no dia da eleição

TRANSPORTE COLETIVO

Ele também cita recente 
decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), do 
ministro Barroso

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Defensoria Pública recomenda isenção da passagem de ônibus no dia da eleição

Vereadores 
analisam 
projeto de 
mapeamento

Em segunda votação 
(mérito) os vereadores 
analisam projeto de lei 
do presidente da Câmara 
Pedro Roberto Gomes 
(Patriota) que trata da 
identificação de áreas nos 
mapas digitais do Sistema 
de Informação Geográfica 
(SIG), de Rio Preto. 

O Mapa Digital, in-
tegrante do Sistema de 
Informação Geográfica, 
deverá conter, dentre as 
informações disponíveis 
para consulta, a identifica-
ção de áreas em uma das 
seguintes classificações: 
particulares; públicas; 
verdes e institucionais. 

Também informações 
sobre a classificação dos 
bens públicos municipais 
em: de uso comum do 
povo; de uso especial e 
dominicais. Pedro Rober-
to afirma que a intenção 
é facilitar a identificação 
das áreas de Rio Preto. 
“Identificar os equipa-
mentos públicos de utili-
zação da população, locais 
onde estão instaladas as 
secretarias”, diz

mesários convocados. 
Eleitores que constem no 

cadastro como cancelados ou 
suspensos não conseguirão vo-
tar nessa eleição, uma vez que 
em ano eleitoral o Cadastro 
Eleitoral é fechado 150 dias an-
tes da Eleição, conforme artigo 
91 da Lei 9.504/1997, para que 
sejam consolidados os dados 
de eleitores para a produção de 
cadernos de votação, inserção 
da identificação dos eleitores 
nas urnas eletrônicas, dentre 
outros procedimentos. 

Títulos 
Aqueles que estejam cance-

lados por revisão de eleitorado 
ou ausência às urnas deverão 
comparecer ao cartório eleito-
ral a partir de 8 de novembro 
quando o Cadastro Eleitoral 
será reaberto para atualiza-
ções, portando documento de 
identidade original com foto 
e comprovante de residência. 
Já aqueles que constem como 
suspensos, deverão ainda com-
provar o término do cumpri-
mento da pena imposta no 
processo criminal.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

No documento dirigido 
ao prefeito, Tanone afirma 
que “É recomendável que o 
Poder Executivo Municipal 
adote medidas necessárias à 
concessão de isenção tarifária 
aos passageiros do transporte 
público municipal nos dias de 
eleições, de modo a conferir 
concretude à soberania popu-
lar, nos exatos termos do artigo 

14 da Constituição Federal”. 
O Defensor Pública justi-

fica o pedido afirmando que 
a Constituição Federal deter-
mina que o voto é obrigatório 
para os maiores de 18 anos e 
que os municípios são cons-
titucionalmente responsáveis 
pelo transporte público cole-
tivo em seus territórios, o qual 
tem caráter constitucional de 

serviço público essencial. 
“O empobrecimento da 

população nos últimos anos, 
fruto do grave quadro imposto 
pela pandemia de Covid-19 no 
País e o aumento da inflação, 
impondo dificuldades aos 
eleitores pobres para custeio 
de seu próprio deslocamento 
às seções eleitorais para o 
exercício de seu direito de 

O Defensor justifica 
que a Constituição 
Federal determina 
que o voto é obriga-
tório para os maio-
res de 18 anos e que 
os municípios são 
constitucionalmente 
responsáveis pelo 
transporte

voto, o qual, frisa-se, além de 
um direito constitui obrigação 
constitucional”, diz Tanone. 

Ele também cita decisão 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), pelo ministro 
Luís Roberto Barroso, em 29 
de setembro de 2022, que 
consignou “que é altamente 
recomendável que todos os 
municípios que tiverem con-
dições de ofertar o transporte 
público gratuitamente no dia 
das eleições o façam desde já”. 

“Ao Exmo. Sr. Prefeito Mu-
nicipal de São José do Rio Pre-
to que adote as providências 
necessárias ao oferecimento 
de transporte público urbano 
coletivo gratuito aos eleitores, 
mediante exibição do título 
de eleitor, especialmente os 
autodeclarados necessitados, 
do Município de São José 
do Rio Preto, no dia 30 de 
outubro de 2022, segundo 
turno das eleições nacionais, 
mantendo o serviço de trans-
porte público urbano coletivo 
de passageiros sem redução e 
em níveis normais”, finaliza o 
Defensor Público. 

Na semana passada o mes-
mo pedido foi feito ao prefeito 
através de ofício encaminhado 
pelo vereador João Paulo Rillo 
(Psol).

Raphael FERRARI

Assim como no primeiro turno as urnas 
serão levadas as seções eleitorais a dois 
dias da eleição, 28 de outubro. A Polícia 
Militar estará realizando a escolta

Fabio CARVALHO

Divulgação

res arrecadados com as multas 
sejam para ações voltadas à de-
fesa, preservação, recuperação 
e promoção do meio ambiente. 

“Aplica-se ao notificado 
não reincidente de qualquer 
infração ambiental aplicado 
por Órgão Competente Muni-
cipal, dentro do interstício de 
01 (um) ano, exceto para os 
casos de reincidência durante o 
período do recurso da primeira 
infração, até o prazo máximo 
de 10 dias úteis após a conclu-
são do recurso, o notificado não 

perderá o direito da aplicação 
do disposto nessa Lei”, afirma. 

A solicitação da substi-
tuição da infração deverá ser 
feita no período máximo de dez 
dias uteis, a contar da data de 
recebimento da notificação da 
infração. “Será concedido um 
desconto de 20% sobre o valor 
total da multa aplicada, caso o 
notificado opte pela conversão 
de valores”, diz. 

O prefeito Edinho alegou 
invasão de competência e 
ingerência ao justificar o veto 

que será analisado nesta ter-
ça-feira. 

“O projeto de iniciativa par-
lamentar, repita-se, na prática, 
invadiu a esfera da gestão ad-
ministrativa, que cabe ao Poder 
Executivo, e envolve o planeja-
mento, a direção, a organização 
e a execução de atos de governo 
e de administração, conforme 
previsto na Lei Orgânica do 
Município, arts. 2º e 63, e nesse 
caso, para os fins ou objetivo 
principal da propositura ora 
vetada”, diz

52ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

ORDEM DO DIA

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

02 – Veto Total nº 41/22 ao autógrafo nº 15.789/22, originado do 
Projeto de Lei nº 83/22, de autoria do Ver. Robson Ricci, que dispõe 
sobre a destinação da prestação pecuniária originada de infração 
ambiental para implementação de políticas municipais de meio 
ambiente e urbanismo. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR
03 – 28/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Altera dispositivos das Leis Complementares nº 139, de 29 
de dezembro de 2001 e nº 382, de 18 de abril de 2013, e dá 
outras providências (Dispõe sobre a estrutura organizacional da 
RIOPRETOPREV). 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)

04 – 29/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT
Dispõe sobre a alteração da nomenclatura e atribuições relacionadas 
à estrutura da Guarda Municipal, conforme disposições da Lei 
Complementar nº 685, de 13 de junho de 2022 e modifica, onde 
couber, a Lei Complementar nº 331, de 30 de dezembro de 2010 
e suas alterações, conforme estabelece, e dá outras providências. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)

PROJETOS DE LEI
05 – 84/22 – VER. ANDERSON BRANCO – 2ª DISC./VOT
Regulamenta a aplicação, no município, da Lei Nacional nº 13.722, 
de 4 de outubro de 2018, tornando obrigatória a capacitação em 
noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários 
de estabelecimentos públicos e privados da Rede Municipal de 
Ensino, bem como estabelecimento de recreação infantil. (QUÓRUM: 
MAIORIA SIMPLES)

06 – 128/22 – VER. PEDRO ROBERTO – 2ª DISC./VOT
Dispõe sobre a identificação de áreas nos mapas digitais do 
Sistema de Informação Geográfica – SIG, de São José do Rio Preto. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

07 – 154/22 – VER. JEAN CHARLES – 2ª DISC./VOT
Institui no Município de São José do Rio Preto, o “Dia Municipal do 
Agente de Proteção da Infância e da Juventude”, a ser comemorado 
anualmente no dia 20 de Maio. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES

Presidente da Câmara – 14/10/2022

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto
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CIDADES Foi preso
Um rio-pretense colocou fogo na casa, 
na Vila Boa Esperança às 6h30 deste 
domingo, após ameaçar matar a mãe

Morte na rodovia
Luiz Antônio Prina de Miranda, de 32 
anos, morreu sábado de madrugada 
após um acidente na SP-310

Homem que levou cinco 
tiros e pediu socorro em igreja 
é investigado por estupro de 
jovem de 19 anos 

Após uma tentativa de ho-
micídio ocorrida na última 
terça-feira (11), foi constatado 
que o homem alvejado por cin-
co tiros que foi hospitalizado 
no Hospital de Base também 
é investigado por o estupro de 
uma jovem de 19 anos. 

Segundo a delegada Dálice 
Ceron, da DDM (Delegacia da 

Homem que levou cinco tiros 
é investigado por estupro 

CRIMES CONTRA VIDA

Rio-pretense é morto a tiros e 
outro baleado; Deic investiga

Mulher), a vítima registrou 
a ocorrência no dia 16 de se-
tembro. 

Após os investigadores 
identificarem o autor do cri-
me, foi instaurado inquérito 
policial em virtude de estupro, 
além de não retornar após uma 
saidinha temporária. 

Prisão
“Se ele se recuperar irá 

recair sobre ele uma ordem 
de prisão temporária, além de 
responder pela fuga”, diz. O 
caso segue sendo investigado.

A Polícia Civil de Rio Pre-
to investiga o homicídio de 
Adamo Alex Simão de Araújo, 
37, ocorrido na noite deste 
domingo, 16. O corpo foi en-
contrado em decúbito dorsal 
no cruzamento da avenida 
Accacio Fernandes com a rua 
Francisco Venâncio Medeiros. 

Segundo a Polícia Militar, 
o óbito foi constatado pela 
médica do Samu às 23h38 e 
o cadáver estava cercado por 
populares, com manchas de 
sangue na camisa, cabeça e 
no chão. 

Peritos do Instituto de Cri-
minalística estiveram no local 
e constataram perfuração de 
arma de fogo no tórax e costas 
da vítima. Ao movimentarem 
o corpo, que tinha ferimentos 
no lado esquerdo do rosto, 
atrás da orelha e cabeça, eles 
apreenderam um projétil. 
O cadáver passou por autóp-
sia no IML. 

Baleado
O setor de homicídios da Deic 
de Rio Preto investiga um 
atentado ocorrido por volta 

das 23h30 deste domingo, 16, 
na Vila Moreira. A vítima, de 
22 anos, foi socorrida por um 
motociclista que passava pelo 
local até a UPA Jaguaré. 
Para a Polícia Militar, o jo-
vem disse que caminhava na 
rua do Rosário em direção 
a sua casa quando apareceu 
um veículo, de cor branca, e o 
motorista disse algo que não 
entendeu. 
Em seguida, o criminoso efe-
tuou cinco disparos, sendo 

que um deles acertou sua per-
na esquerda. 
O pedestre tentou correr e 
caiu, recebendo ajuda do pi-
loto de uma moto, cuja iden-
tidade é desconhecida. Após 
levar o rapaz até a Unidade 
de Pronto Atendimento o po-
pular foi embora. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, o paciente não corre 
risco aparente de morte. Até 
o fechamento desta matéria, 
os motivos do crime.

Deic investiga os dois casos registrados neste fim de semana

Um recém-nascido, de um 
mês, foi levado por uma con-
selheira tutelar a um abrigo 
em Rio Preto, na tarde deste 
domingo, 16, após denúncia 
de que poderia ter sido ven-
dido pela mãe para um casal 
residente em condomínio no 
bairro Bela Vista. 

A PM foi acionada para dar 
apoio e encontrou o homem, 
de 34 anos, sua mulher, um 
filho do casal e o bebê. 

Para os policiais, o morador 
do imóvel disse que é o pai do 
recém-nascido, que seria fruto 
de uma relação extraconjugal e 
que a mãe não quis ficar com 
ele. 

O rio-pretense alegou ainda 
que sua esposa o perdou da 
traição e que foi buscar a crian-
ça em Sumaré, onde reside a 
jovem, de 22 anos, com quem 

Conselho Tutelar investiga venda 
de recém-nascido por R$ 5 mil

BEBÊ FOI RECOLHIDO

teve o caso amoroso. 
A guarnição ligou para a 

mãe do bebê que negou ter 
vendido o filho e que o entre-
gou para o suspeito, confir-
mando a paternidade dele. 

Foram apresentados ul-
trassons onde consta o nome 
da moça como gestante e a 
certidão de nascimento do 
bebê, onde aparece seu nome 
como mãe. No documento não 

consta nome do pai. O caso se-
gue sendo acompanhado pelo 
Conselho Tutelar de Rio Preto. 

Outro caso
Uma dona de casa, de 38 

anos, moradora na Vila An-
chieta, em Rio Preto, chamou a 
Polícia Militar, às 21h30 deste 
domingo, 16, após ter o carro 
danificado pelo namorado, 
com quem tem uma filha pe-

quena, e ser jurada de morte. 
O homem, de 42 anos, foi preso 
em flagrante por violência do-
méstica, ameaça e dano. 

Segundo a vítima, a filha 
do casal estava dentro do Ford 
Fiesta quando o pai chegou na 
residência, ameaçou a mulher 
e passou a golpear a lataria 
do automóvel com um alicate 
grande. O acusado tem passa-
gens por porte ilegal de arma .

A PM foi acionada para 
dar apoio e encontrou o 
homem, de 34 anos, sua 
mulher, um filho do casal 
e o bebê

O caso segue sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar de Rio Preto.

Operação 
apreende 
570 quilos 
de maconha

A Receita Federal em 
conjunto com a Polícia 
Militar Rodoviária do Es-
tado de São Paulo apreen-
deu cerca de 570 quilos 
de maconha. A ação ocor-
reu na manhã do último 
sábado (15).  

Colisão
De acordo com a Re-

ceita Federal, foi por 
meio da Operação Cami-
nhos Espúrios por volta 
das 8h que um veículo 
suspeito trafegava pela 
Rodovia Washington Luís 
(SP-310) e, após um tra-
balho de inteligência, 
foi necessário o aciona-
mento da Polícia Militar 
Rodoviária. O veículo 
foi acompanhado e du-
rante tentativa de fuga, 
os autores entraram  em 
Catanduva e colidiram 
com outros dois veículos.

A abordagem foi fei-
ta e foram identificados 
677 tabletes de maconha, 
totalizando cerca de 570 
quilos da droga. 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Motos são alvo de ladrões no fim de semana
Uma motociclista, de 52 

anos, teve sua Honda CG 150 
Titan roubada, às 21h15 deste 
domingo, 16, na Vila Dório, 
em Rio Preto, por dois ban-
didos que estavam em outra 
motocicleta, de cor preta. Os 
marginais também levaram a 
carteira e o celular do passa-
geiro, de 16 anos. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, as vítimas foram ren-

didas nas imediações de uma 
UBS e os assaltantes fugiram 
para rumo ignorado. 

O roubo será investigado 
pelo 7º DP. 

BIZ
Dois bandidos, um deles 

armado com revólver, rouba-
ram a Honda Biz de um jovem, 
de 30 anos, às 22h40 do sába-
do, 15, no bairro Higienópolis, 

ROUBOS

Parapente 
cai em bairro 
de Rio Preto 
e fica ferido

Um rio-pretense, de 
35 anos, caiu de parapen-
te em uma árvore no final 
da tarde deste sábado, 15, 
no bairro São Francisco, 
e foi socorrido com feri-
mentos na região lombar 
para o Hospital de Base. 

A Polícia Militar foi 
acionada e encontrou a 
vítima cercada por popu-
lares e consciente. 

Para a guarnição, ele 
contou que estava voan-
do sozinho nas imedia-
ções do Makro Atacadista 
quando teve início um 
vento muito forte que o 
carregou até as proximi-
dades do Parque Ecológi-
co e que não conseguindo 
controlar o parapente 
caiu num terreno baldio. 

O Samu levou a vítima 
até o HB e, segundo o 
boletim de ocorrência, o 
paciente não corre risco 
aparente de morte. O aci-
dente foi registrado como 
autolesão na Central de 
Flagrantes.

Da REDAÇÃO

Daniela MANZANI

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Ciclista rouba 
celular e 
ameaça bater 
em idosa

Uma aposentada, de 
74 anos, teve o celular 
arrancado de suas mãos 
por um ciclista, às 15h30 
deste domingo, 16, na Vila 
Maceno, em Rio Preto. 
Antes de fugir, o bandido 
ainda ameaçou dar uma 
surra na idosa que entrou 
em pânico. 

Caminhava
No Plantão, a vítima 

disse que havia saído de 
um supermercado e ca-
minhava para sua casa 
quando teve o aparelho 
puxado pelo marginal. 

Ao começar a gritar 
“ladrão, ladrão” o crimi-
noso, que aparentava ter 
mais de 20 anos e menos 
de 30, era branco, magro 
e estatura mediana, dis-
se que se ela não ficasse 
quieta iria lhe bater. 

Investigação
O assaltante fugiu com 

o telefone para rumo ig-
norado. O roubo deve ser 
investigado pelo 3º DP.

Da REDAÇÃO

em Rio Preto. A vítima tinha 
acabado de sair do trabalho em 
um shopping center da cidade 
e estava a caminho de sua casa. 

Na delegacia de plantão, o 
motociclista contou que redu-
ziu a velocidade para obedecer 
sinal de parada obrigatória e 
foi interceptado por uma Hon-
da Titan, de cor preta, ocupada 
por dois marginais. 

O piloto lhe apontou a arma 

de fogo e o garupa desceu e 
roubou sua mochila, conten-
do blusa, cartões bancários e 
documentos pessoais. 

Em seguida, o assaltante 
armado lhe obrigou a descer da 
Biz e seu comparsa assumiu o 
controle do veículo. Os crimi-
nosos fugiram em direção a um 
supermercado. A Polícia Civil 
segue investigando o roubo, 
sem pistas até o momento.

Arquivo Dhoje

Arquivo Cláudio Lahos
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Integrantes do Poder Legis-
lativo de Rio Preto estiveram 
reunidos na manhã desta se-
gunda-feira, 17, com autori-
dades do Executivo e do Judi-
ciário para discutir a previsão 
de verbas na Lei Orçamentá-
ria Anual de 2023 destinadas 
a programas para a atual situ-
ação da população de rua no 
município. 
A reunião foi marcada pelo 
presidente da Câmara com a 
intenção de se chegar a um 
ponto comum do que pode-
ria ser incluso no orçamento 
municipal, após reunião com 
a Secretaria de Assistência 
Social em que foi apresenta-
do projeto de moradia imple-
mentado na cidade de Franca. 
Um dos pontos levantados 
pelo Ministério Público é o 
baixo orçamento disponível 
para ações realizadas pela 
Assistência Social. A previsão 
feita pelo projeto da Lei Orça-
mentária é de cerca de R$ 35,6 
milhões, um total de 1,8% do 
orçamento total previsto para 
o município em 2023. 
“Nós verificamos que antes da 
pandemia o investimento na 
área social era muito maior 
do que o que hoje foi levado 
à Câmara. Nós sugerimos a 
mudança da questão do orça-
mento, que seja feita esse re-
manejamento”, analisa o pro-
motor André Luis de Souza. 
A Secretaria de Assistência 
Social de Rio Preto projetou 
a criação de 30 vagas basea-
das no programa de Moradia 
Primeiro, desenvolvido pelo 
município de Franca. Pela ini-
ciativa, a prefeitura paga alu-
guel, no valor de quatrocen-
tos reais, aos beneficiários do 
programa. Além disso, realiza 
o acompanhamento das pes-
soas atendidas e monitora o 
acesso delas a outros serviços, 
como a saúde, por exemplo. 
“As 30 vagas seriam no con-
texto de laboratório, de 
aprendizado, nós não preci-
samos mais porque já temos 
referências e experiências 
sendo geradas em outros mu-
nicípios, especialmente Fran-
ca tem sido o nosso exemplo 
aqui. Nós temos defendido, 
pelo menos, a inclusão de 120 
vagas”, analisa o defensor pú-
blico Julio Tanone. 
A intenção é que os verea-
dores apresentem emendas 
à LOA com o objetivo de au-
mentar o orçamento da Assis-
tência Social.
“Eu fiz esse encaminhamen-
to porque a gente sabe que 
os vereadores têm autono-
mia para fazer emendas. A 
questão é que, normalmente, 
essas emendas são vetadas e 
dificilmente elas são coloca-
das em prática. O que a gen-
te quer aqui é uma solução, 
é uma busca de solução, por 
isso a importância de estarem 
aqui o executivo, o legislativo 
e o judiciário. A gente quer 
buscar uma solução conjunta 
e que dê resultado”, avalia o 
presidente da Câmara, Pedro 
Roberto. 
O prefeito Edinho Araújo afir-
mou, durante a reunião, que o 
Executivo está disposto a dia-
logar para chegar a uma me-
lhor solução para a situação. 
“Este é um governo aberto, 
democrático e que quer fazer 
o melhor. Temos consciência 
da gravidade e da importân-
cia da questão”, disse.

Reunião discute ampliar verba 
da LOA para moradores de rua

ORÇAMENTO 2023

A intenção é que os 
vereadores apresentem 
emendas à LOA para 
aumentar o orçamento 
da Assistência Social

Integrantes do Legislativo estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira, 17, com autoridades do Executivo e do Judiciário

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

COMÉRCIO

Reflexos da pandemia seguem até o primeiro 
trimestre do ano que vem, diz Sincomércio

O vice-presidente do Sindi-
cato do Comércio (Sincomér-
cio), Ricardo Ismael, prevê que 
a retomada plena da economia 
no comércio de Rio Preto vai 
acontecer após fevereiro do 
ano que vem. Algumas empre-
sas que renegociaram débitos 
fiscais e trabalhistas acumu-
lados na pandemia não vão 
conseguir cumprir os acordos 
e devem fechar as portas. 

Ismael fez o comentário 
ao ser questionado sobre as 
vendas no Dia da Criança e a 
expectativa para as vendas no 
período do Natal. Antecipou 

que os comerciantes optaram 
por fazer o balanço das vendas 
no Dia da Criança junto com o 
mês, no final de outubro. Uma 
forma de conseguir melhores 
números para um mês impor-
tante para as vendas. 

Mesmo assim, Ricardo 
Ismael é otimista. Embora o 
impacto da pandemia ainda é 
sentido no setor, acredita que 
o Natal de 2022 será melhor 
do que o de 2021, embora se 
negue a falar em números. A 

Receita fará 
estorno de 
IR sobre 
pensão

A Prefeitura definiu 
que a Secretaria do Bem-
-Estar Animal, que vai 
funcionar na rua Ipiran-
ga 280, na Vila Curti, 
vai implantar o Registro 
Geral de Aninais (RGA). 
Ele determina que os pro-
prietários de cães, gatos, 
equinos, muares e asi-
ninos devem registrar 
e identificar eletronica-
mente os animais sob sua 
responsabilidade. 

A ideia é ter um con-
trole dos animais existen-
tes na cidade e punir o tu-
tor, em caso de abandono. 
“Semana passada tivemos 
uma reunião para tratar 
do assunto. Estamos le-
vantando valores de chip, 
de programa para inserir 
os dados dos animais, 
tudo isso”, diz a secretária 
Cláudia de Giulli (MDB). 

A nova pasta também 
vai gerenciar castração 
fixa e a castração em mas-
sa, as feiras de adoção, 
recolha e tratamento de 
animais vítimas de maus-
-tratos e atropelamentos. 
O Pet Park e o curso de 
medicina veterinária do 
Centro Universitário de 
Rio Preto (Unirp) são 
parceiros. 

A secretária Cláudia de 
Giulli afirma que “agora 
estamos aqui para pensar 
e desenvolver políticas 
públicas exclusivamente 
voltadas para a causa ani-
mal. Começamos a olhar 
a legislação pertinente 
ao tema já aprovada no 
município para colocar 
em prática.” 

Castração 
Para a primeira quin-

zena de novembro, haverá 
mais uma castração em 
massa. Nessas ocasiões, 
os tutores são convocados 
previamente e orientados 
em relação ao preparo dos 
animais para o procedi-
mento. “Temos um cadas-
tro e vamos chamando. 
Não adianta chegar lá de 
última hora, pois o animal 
precisa ser submetido 
a um preparo”, afirma 
Cláudia. 

Hospital 
Uma das lutas da nova 

secretária é a instalação 
previsão do hospital ve-
terinário. O município 
deve entrar com a área 
para a construção e o 
Programa Meu Pet, do 
governo do Estado, ban-
car a obra. Existe contrato 
com o valor da obra. Serão 
oferecidos para cães e 
gatos consultas clínicas, 
cirurgias, exames de ul-
trassom, raios X e en-
doscopia, laboratório de 
análise clínicas, setor de 
urgência e emergência, 
além dos serviços de vaci-
nação, castração e adoção 
responsável sem nenhum 
custo para o tutor ou pro-
prietário do animal.

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Os interessados em con-
correr a uma vaga nas Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) 
para o primeiro semestre de 
2023 têm a chance de pedir 
a redução de 50% do valor da 
taxa inscrição entre 17 e 19 
de outubro. No último dia o 
prazo termina às 15 horas. O 
valor integral da inscrição é 
de R$ 33. 

Tem direito ao desconto 
o candidato que é estudante 
regularmente matriculado 
em uma das séries do Ensino 
Fundamental, Médio, curso 

VESTIBULINHOS ETECS

Prazo para pedir redução de taxa acaba amanhã

pré-vestibular ou curso supe-
rior de graduação ou pós-gra-
duação e, cumulativamente, 
receber remuneração mensal 
inferior a dois salários-míni-
mos ou que estiver desempre-
gado. 

Para solicitar o benefício 

é preciso acessar o site www.
vestibulinhoetec.com.br, clicar 
no menu “Redução” e pre-
encher o “Formulário para 
redução da taxa”, anexando os 
documentos comprobatórios: 
comprovante de escolaridade 
e comprovante de renda ou 

expectativa para o Natal é po-
sitiva, mas ainda é cedo para 
dimensionar em números para 
saber qual o crescimento em 
relação a 2021, afirma. 

Ele também acredita que 
teremos contratações tem-
porárias. Mas os contratos 
serão mais curtos. Ele diz que 
o empresário espera a passa-
gem do período eleitoral para 
fazer uma projeção a partir das 
possibilidades de um cenário 
mais concreto. Os contratos de 

trabalho temporários podem 
ser de 45 ou 90 dias. Muitos 
empresários aguardam para 
saber se fazem contratos mais 
curto ou mais longos. 

O dirigente também acredi-
ta que algumas empresas vão 
dar um jeito de reduzir custos 
fazendo remanejamento de 
funcionários e outras criando 
um novo turno com o mesmo 
grupo de colaboradores. No 
caso, eles cumprem Lei e evi-
tam novos custos, avalia.

Ainda assim, o vi-
ce-presidente do 
Sincomércio,Ricardo 
Ismael acredita que 
o Natal de 2022 será 
melhor do que o de 
2021

Reflexos da pandemia seguem até o primeiro trimestre do ano que vem, diz Sincomércio

comprovante de aposenta-
doria ou ainda a declaração 
de desempregado disponível 
no Anexo I da Portaria. Os 
arquivos devem ser anexados 
digitalizados, com tamanho 
de até 1MB, nos formatos pdf, 
png, jpg ou jpeg. A ficha de 
solicitação deve ser preenchida 
corretamente e os documen-
tos enviados dentro do prazo 
estipulado. 

A Etec disponibiliza com-
putador e acesso à internet ao 
candidato para solicitar a redu-
ção da taxa do Vestibulinho. É 
preciso entrar em contato com 
a unidade para saber datas e 
horários de atendimento para 
esta finalidade. 

O resultado do pedido 
de redução será divulgado 
no dia 31 de outubro, a par-
tir das 15 horas, pelo site 
www.vestibulinhoetec.com.br. 
Os candidatos que pediram o 
benefício devem realizar a ins-
crição após a divulgação oficial 
da análise das solicitações. 

Candidatos podem 
pleitear o benefício 
entre 17 e 19 de ou-
tubro, pela internet; 
Etecs disponibilizam 
computadores e 
acesso a internet

Prazo para solicitar redução de taxa do vestibulinho acaba amanhã

Câmara Municipal

Divulgação

Sérgio SAMPAIO

Divulgação
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LOGICA PROPORCIONAL
Subtrair um voto de um adversário vale por dois. O que chega 
aumenta o total dos votos de um bornal e diminui do outro. 
Assim, ganhar dois milhões de votos é ganhar quatro. É nesta 
hora que o ladrão perde eleição.

SALADA TEMPERADA
Vamos colocar os pratos sobre a mesa começando pelos frios 
temperados pelos garçons da casa. O maitre pede um tempo 
para discutir sabores e resolve antecipar uma pesquisa no car-
dápio eleitoral realizada dentro da cozinha com uma observa-
ção de maitre: “cuidado com a abstenção”. Mesmo a distância e 
em mesa separada, o articulador político Bob Robert, aproveita 
pra fazer uma intromissão: “Concordo” com o amigo. Quanto 
maior, pior para Lula”. Pra quem não sabe, os “Institutos” não 
aferem abstenção apenas indecisão.

TÍTULO SEM VALOR
Em caso de três ausências consecutivas sem justificativa e sem 
pagamento das multas, o título eleitoral será cancelado. Situa-
ção eleitoral irregular impede a emissão de documentos como 
identidade e passaporte, o ingresso em cargo público, a parti-
cipação em concorrências públicas e a renovação de matrícula 
em alguns estabelecimentos de ensino, entre outras penalida-
des. O portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oferece fer-
ramenta para consulta e quitação de débitos eleitorais.

BYE, BYE, DORIA
O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, deixou bem claro 
em suas ações que não há relação de subordinação política ao 
antecessor João Dória que, isolado em seu próprio partido, fez 
opção pelo “muro” e provocou a “rebelião” de aliados.

AO MESMO TEMPO
O TSE deverá manter para as eleições municipais de 2024 a 
unificação do horário de votação testada neste ano. Ou seja: 
todos os estados, mesmo os de fuso distinto, vão votar simul-
taneamente. A experiência agilizou a apuração, um ativo que 
Alexandre de Moraes, presidente do TSE, pretende capitalizar 
ao máximo.

ORDEM NA QUESTÃO
Completando a exposição acima quem não fez a justificativa no 
dia da eleição pode usar o aplicativo e-Título ou o sistema Jus-
tifica, da Justiça Eleitoral. É preciso anexar o requerimento de 
justificativa e a documentação comprovando o motivo para a 
ausência. Caso não se justifique, ou se a justificativa for indefe-
rida, o eleitor deverá pagar multa, no valor de até R$ 3,51. 

MAXIMA DO VOTO
Um conhecido e extraordinário medico ginecológico aqui de 
Rio Preto, mas que atende pacientes em outros países pela li-
derança científica em sua especialidade, foi direto ao assunto, 
numa máxima que viajou pelas redes sociais sobre a disputa 
eleitoral, próxima em decidir quem será o novo, mas velho pre-
sidente: “Uma coisa é você não gostar do capitão, a outra é en-
tregar o navio aos piratas”.

QUESTÃO DE ORDEM 
Eleitor que não votou no primeiro turno pode votar no segun-
do. Os turnos da eleição são considerados independentes um 
do outro, mesmo que ainda não tenham justificado a ausência. 
A justificativa precisa ser feita até o dia 1º de dezembro para 
que o eleitor continue com o título regularizado.

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

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Quem quer reger a orquestra 

precisa das as costas parra 
a platéia.  Sorria, beba muita 

água e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

A empresária An-
dréia Cardoso, da 
loja Estofados Car-
doso, participa do fa-
moso evento em sua 
5ª edição DÉCOR 
SHOW 2022, Feira 
de móveis, decora-
ção, paisagismo, au-
tos e náutico a vare-
jo, em Votuporanga, 
de 09 a 13 de novem-
bro no CSVG - Ilha 
do Pescador, com 57 
expositores – 09 Es-
tado do Brasil. Além 
de praça de alimen-
tação.
Entrada gratuita e 
estacionamento so-
lidário para a APAE 
de Votuporanga.
Mais detalhes:
(17) 99184-2623.

O querido médico Dr. João Gomes Netinho e Alice Souza Netinho estão 
curtindo férias em Istambul. Em pose especial em Grand Bazzar
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DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

CONCRETIZA será destaque em jantar programado por 
Cesar Merenda e Amilton Nery, marcado para o dia 3 de no-
vembro, à partir das 19 horas, no Villa Conte, tendo como par-
ty planner (organizador) Wander Ferreira Júnior, o nome mais 
reconhecido pela sociedade empresarial na organização de 
seus atos festivos. 

EM CLIMA HAVAIANA. Foi divina e maravilhosa fes-
tona de aniversário de Silvana Mendes, dias atrás, no Con-
domínio Green Palm. Entre as tantas amigas estavam: A Dra. 
Patrícia Orto e Camilinha Lisboa.

NA PRÓXIMA quinta-feira, dia 20, a Bella Capri recebe con-
vidados para experimentar novas receitas em pizzas, a BELLA IN 
GRANI, a partir das 18h30, na Bella Capri Redentora. Merci!

TURNÊ DA DESPEDIDA. O show do SKANK aterris-
sa em Rio Preto, no palco Centro Regional de Eventos, no pró-
ximo dia 29, a partir das 20h.

COMEMORARAM mais uma primavera, seus aniver-
sários, o Dr. José Eduardo Roma, o jornalista Jerry Nunes, 
José Fontes e o maestro Paulo de Tarso. Aquele abraço!

QUE LEGAL! JERUS A Menegaldo Silva, está muito fe-
liz em ser indicada ao Prêmio Líderes Regionais – Lide Noro-
este Paulista 2022 – categoria Jovem Empreendedor. A vota-
ção vai até o dia 23 de outubro.

MUITO FELIZ, Lívia Costantini Marques, também indica-
da ao Prêmio Líderes Regionais – Lide Noroeste Paulista 2022 
– categoria Empresária do Ano.

QUE MARAVILHA, o empresário Guto Covizzi inaugurou 
dias atrás, a 42ª loja da Rede Bella Capri, na cidade de Maringá.

FICA A DICA. A Cinépolis do Shopping Iguatemi São José 
do Rio Preto iniciou a pré-venda dos ingressos para o filme 
“Adão Negro”, um dos principais lançamentos de 2022. O longa 
terá pré-estreia nesta quarta-feira, dia 19, e chega oficialmen-
te às telonas no dia 20.

MAIS UM “NIVER”. Andréa Ferreira convida para seu 
aniversário neste sábado, na Dodge American Bar, a partir 
das 19 horas. A noite será animada com Joab e a dupla João 
Fernando & Fabrício. Merci pelo convite.

X INFLUENCER. Ana Paula Castilho, Nadia Zan e Ju-
nior Rodrigues convidam a coluna para o X Halloween nesta 
quarta-feira, a partir das 18 horas, com muitas brincadeira e 
travessuras no Riopreto Shopping.

OS EMPRESÁRIOS e sócios da Aldeia Sonora, Fausto 
Machado, Marcus Lyra já marcaram para o dia 3 de dezem-
bro, no Hotel Michelangelo de Rio Preto, o badalado evento 
“INTER FACU VERÃO”, em clima open bar.

OS SÓCIOS MARCUS LYRA e Fausto Machado, da 
Aldeia Sonora, já escolheram o bonito espaço do Villa Con-
te Buffet para a festona da virada do ano, Réveillon de 2023. 
Eles prometem uma grade de shows toda especial.

 Fique informado
Referência mundial em estratégias digitais de negócios, 
tendências e inovação, a professora e palestrante Martha 
Gabriel será um dos destaques do 1º Rio Preto Tech Sum-
mit, maior evento de tecnologia do interior paulista, dia 9 
de novembro, no complexo da Swift. Top 1 do País em temas 
ligados à inteligência artificial e meta-verso, Martha Gabriel 
é autora de seis livros, entre eles os best-sellers “Marketing 
na Era Digital”, “Educar – A Evolução Digital na Educação” 
e “Você, Eu e os Robôs”.

 O mais glamoroso
Não há como negar: o Camarote Premium Café de La Mu-
sique do OBA Festival Carnaval Rio Preto 2023, é o lugar 
onde todos desejam estar. E a intensa procura dos foliões na 
ação de virada de lote, no último dia 16, só comprova como 
o espaço se tornou, de fato, o mais glamoroso, exclusivo e 
cobiçado de todo o festival. Segundo os organizadores, no 
Camarote Premium Café de La Musique a experiência do 
OBA Festival é elevada a outro patamar.

 Acontecendo no shopping
Através do cirurgião cardiovascular Dr. Edmo Atique Ga-
briel, Rio Preto recebe a 1ª edição da Feira Thamin Skin 
& Hair. O evento está acontecendo até amanhã, dia 19, no 
Riopreto Shopping Center (na parte interna). A feira está 
sendo de um valor agregado imenso para os negócios em 
saúde relacionados com a beleza e autoestima.

 Show do Rei
Com 70% dos ingressos vendidos, o show do rei Roberto Car-
los promete ser o acontecimento do ano na região. Levando 
em conta que o mesmo só vem a cada quatro anos na cidade e 
que completou 81 anos no último mês de abril, essa pode ser a 
última apresentação do cantor em Rio Preto. O evento aconte-
ce no próximo sábado, dia 22, no Centro Regional de Eventos.

 Boda de Prata
Os advogados Caia e Iscilla Aidar Piton, da sociedade de 
Olímpia, estão convidando a coluna para festejar suas Bo-
das de Prata, no dia 17 de dezembro, a partir das 20 horas, 
na Capela Nossa Senhora Aparecida. Depois, os doutores 
Caia e Iscilla Aidar Piton recepcionam com uma festa em 
grande estilo amigos queridos. Merci pelo convite.

 Na ilha mais famosa
O arquiteto Fabiano Hayasaki e Tânia comemoraram suas 
Bodas de Prata, dias atrás, num dos lugares mais sagrados e 
de uma energia positiva na Ilha Bali, na Indonésia. Bali é a 
ilha mais famosa, dentre as mais de 17 mil ilhas na Indonésia.

henriforne@gmail.com
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Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
DELIBERAÇÃO COMDEMA Nº. 016/2022 de 11/10/2022
REUNIÃO ORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2022
Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho Temporário PDAU.
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal nº 6.615 de 02 de junho de 1997 e posteriores alterações, tendo em vista o disposto em seu Regimento 
Interno, e
CONSIDERANDO as atribuições gerais das Câmaras Técnicas ou Grupos de Trabalhos expressas no Regimento 
Interno do Comdema em seu artigo 30;
DELIBERA:
Artigo 1º - Fica criado Grupo de Trabalho Temporário PDAU, com a finalidade de:
I – Organizar e estruturar a Conferência e atualização do Plano Diretor de Arborização Urbana – PDAU;
II – Promover a coleta, sistematização, armazenamento e divulgação de informações sobre estudos referentes aos 
assuntos pertinentes ao Grupo de Trabalho Temporário;
III – Apresentar à Plenária os resultados obtidos durante a realização dos estudos do Grupo de Trabalho Temporário;
IV – Emitir Parecer do Grupo de Trabalho Temporário, quando da conclusão do Trabalho.
Artigo 2º - O funcionamento do Grupo de Trabalho Temporário está estabelecido no Regimento Interno do Comdema.
Artigo 3º - A composição do Grupo de Trabalho Temporário foi aprovada pela Plenária e se estabelece conforme 
segue:
Nome: Gabriela Atique Fernandes Marcon
Instituição: Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP
Nome: Fernando Fausto da Silva Kataki
Instituição: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo - SMAURB
Nome: Luiz Guilherme Paolini Braga
Instituição: Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto-SeMAE
Nome: Sirlei Aparecida Vilella da Silva
Instituição: Associação Amigos dos Mananciais – AAMA
Nome: Hederson Vinícius de Souza
Instituição: Secretaria Municipal de Educação - SMEDU
Nome: Carlos Alberto de Moraes
Instituição: ROTARY Club
Art. 4º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo Comdema
São José do Rio Preto, 11 de outubro de 2022.
André Luis Seixas
1º Vice-Presidente do COMDEMA
2022/2024

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: A M MOLITERNO EPP
EMPENHO 19056/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena 
de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual e penalidades 
administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  III do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 5,6% do valor referente ao atraso das obrigações contratuais. 
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 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHOS 19909/22, 19954/22 E 20546/22
Considerando que até o momento não foram regularizadas as entregas totais dos empenhos supramencionados, 
DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual 
aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual e 
penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  II 
do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 1,8% do valor referente ao atraso das obrigações 
contratuais. 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: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 18239/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total do empenho supramencionado, 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 2,7% 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
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS SA
EMPENHO 21059/22
CONTRATADA: CIRURGICA UNIÃO LTDA
EMPENHO 22328/22
CONTRATADA: DENTAL ACCESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
EMPENHO 22322/22
CONTRATADA: A M MOLITERNO EIRELI
EMPENHOS 21693/22, 21698/22, 21699/22 E 21701/22
CONTRATADA: COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA ME
EMPENHOS 22304/22 E 22327/22 
CONTRATADA: COMERCIAL DE ANGELO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
EMPENHO 22308/22 E 22339/22
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
EMPENHO 21691/22
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA 
CONTRATADA: DOCTORMED COMERCIAL EIRELI
EMPENHO 20614/22
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
EMPENHO 8922/22
Notifico Derradeiramente os representantes legais das contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CONTRATO PRE/0048/21
Considerando as diversas solicitações de suspensão do envio dos boletos. Considerando previsão contratual, em 
sua cláusula quarta, item 4.1. Fica a empresa NOTIFICADA a SUSPENDER o envio dos boletos físicos e digitais e 
PRESTAR ESCLARECIMENTOS acerca do não atendimento das solicitações anteriores IMEDIATAMENTE. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. 
– SMS – DADM
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos
Inexigibilidade nº 24/22; Contrato INL/0022/22
Contratada: Andrea de Oliveira Guimarães Eventos Me
Objeto: Contratação de Empresa para apresentação artística da dupla “Divino e Donizete” no “2º Festival Nacional 
da Moda de Viola de São José do Rio Preto” no período de 19 a 22 de outubro de 2022. Valor total R$15.000,00 – 
SMDENT – Jorge L. Souza. Prazo de vigência: 3 dias.    
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos
Inexigibilidade nº 21/22; Contrato INL/0023/22
Contratada: Pássaro Produções E Eventos Ltda
Objeto: Contratação de Empresa para apresentação musical do Show “Cinamomo” com a Dupla Sá & Guarabyra e 
Banda no Teatro Municipal Paulo Moura como parte integrante da programação do “15° Festival Nacional de MPB de 
São José do Rio Preto” no período de 25 a 27 de outubro de 2022. Valor total R$50.000,00 – SMC – Valdeci Pedro 
Ganga. Prazo de vigência: 11 dias.    
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Inexigibilidade nº 22/2022

Objeto: Aquisição de insumos para atender ordem judicial em favor de Alessandra Martelli Mazzoni
Credor: Medtronic Comercial Ltda – Empenho nº 22330/2022 – R$ 36.732,00
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 572/2022 
Objeto: Aquisição de bomba hidráulica para conserto de moto niveladora. SMSG – Ulisses Ramalho de Almeida 
Credor: J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – Empenho nº 23081/2022 – R$39.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 564/2022
ATA Nº 0837/22
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
OBJETO: Fornecimento de licenças de software – Valor Unitário – Item 2 – R$3.912,00 - SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 539/2022
ATA Nº 0838/22
CONTRATADA: FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de recarga de extintores – Valores Unitários – Item 1 – R$22,50; Item 2 – R$80,00; Item 3 – 
R$27,00; Item 4 – R$63,00; Item 5 – R$115,00; Item 6 – R$324,00; Item 7 – R$40,00; Item 8 – R$81,00 - SMA – Adilson 
Vedroni – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 521/2022
CONTRATO nº PRE/0221/22
CONTRATADA: CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de coifas para o hospital Municipal – Item 1 – SMS 
– Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: R$281.179,50
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 21/2022
CONTRATO Nº COC/0030/22
CONTRATADA: FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP
OBJETO: Contratação de empreitada de mão de obra com fornecimento de materiais e equipamentos visando 
a execução de obras de melhoria das pistas de caminhada existentes com a implantação de ciclovia na Avenida 
Presidente Juscelino K. De Oliveira (entre a Rua Paulo Menezello Até O Jardim Paulistano - SMO – Israel Cestari 
Júnior - Prazo de vigência: 285 dias – Valor Total R$2.265.896,19
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 21901/2022
CONTRATO Nº: DPL/0062/22
CONTRATADA: ROZENIDE MORAIS DE OLIVEIRA BORTOLI 07094615850
OBJETO: Prestação de serviços para recarga de tonners – SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior- Prazo de vigência: 
12 meses. Valor Total: R$9.967,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 604/2022 – Processo n.º 14.904/2022 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 
INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS DE ALUMÍNIO NAS UNIDADES ESCOLARES E OUTROS PRÉDIOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Por não apresentar nenhuma proposta declaro o presente pregão DESERTO. Adriana Tápparo - pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
nº 621/2022, processo 15.047/2022 objetivando Aquisição de Motosserra e soprador para as equipes de combate 
a incêndio florestal e ocorrências de salvamento do Corpo de Bombeiros. Gabinete do Prefeito. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 03/11/2022. às 08h30min e abertura a partir das 08h32 min. O edital, na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
nº 636/2022, processo 15.286/2022 objetivando Aquisição de veículo para estruturação da rede de serviços do sistema 
único de assistência social – SUAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. O recebimento das propostas dar-
se-á até o dia 03/11/2022. às 14h00min e abertura a partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.

EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO 2022 – CICLO 2
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Nos termos do disposto no item 9 do edital de seleção do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, torna público 
os resultados finais do 2º ciclo de seleção da Chamada de Fluxo Contínuo 2022, de acordo com os critérios definidos 
no item 8 do edital:
CENTRO INCUBADOR DE EMPRESAS PROFESSOR RUI DEZANI

EMPRESA/PROJETO MODALIDADE APROVADA NOTA
RECONECTA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INCUBAÇÃO COM ACOMPANHAMENTO REMOTO 71,1

SIMULADORES DE TREINAMENTO PARA 
CIRURGIAS MÉDICAS INCUBAÇÃO RESIDENTE 69,6

CENTRO INCUBADOR DE EMPRESAS E CENTRO EMPRESARIAL KARINA BOLÇONE

EMPRESA/PROJETO MODALIDADE APROVADA NOTA
INVENT BR LTDA - CIRCUITOS ELETRÔNICOS 
E SENSORES INCUBAÇÃO RESIDENTE 86,6

FRESH FARMS DESENVOLVIMENTO 
AGRÍCOLA LTDA

EMPRESA PARTICIPANTE EM 
DESENVOLVIMENTO 86,4

GOLD SYSTEM - DEATH CARE INNOVATION 
CENTER INCUBAÇÃO RESIDENTE 83,0

NOOVI DO BRASIL LTDA EMPRESA PARTICIPANTE EM 
DESENVOLVIMENTO 79,0

ATM EVS EMPRESA PARTICIPANTE EM 
DESENVOLVIMENTO 77,6

VOYAGER - EGOSMARTCITY INCUBAÇÃO COM ACOMPANHAMENTO REMOTO 75,2

CHAMOU DOUTOR ADMINISTRADORA DE 
BENEFICIOS LTDA INCUBAÇÃO COM ESPAÇO COMPARTILHADO 68,6

SINAL AMARELO - APLICATIVO PARA ACIONAR 
SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PRÉ-INCUBAÇÃO 64,4

SCHOOLNET PRÉ-INCUBAÇÃO 60,0

CONTROLE E MONITORAMENTO DE PLANTIO 
E MANEJO DE MUDAS PRÉ-INCUBAÇÃO 56,6

Foram DESCLASSIFICADOS os seguintes projetos, com os respectivos fundamentos:

EMPRESA/PROJETO MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
3D DIVISION - SOLUÇÕES EM PROJETOS E 
IMPRESSÕES 3D Descumprimento do item 6.2 do edital, anexos IV e V.

ALBAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA Descumprimento do item 2.1, alínea ‘a’ do edital.

NINJAPHONE / MARKETPLACE Descumprimento do item 6.2 do edital, anexos IV e V.

As empresas cujas modalidades necessitam de utilização de espaços do Parque Tecnológico de São José do Rio 
Preto tiveram os seguintes espaços autorizados para uso:

EMPRESA/PROJETO ESPAÇO APROVADO
SIMULADORES DE TREINAMENTO PARA CIRURGIAS 
MÉDICAS

Centro Incubador de Empresas Prof. Rui Dezani
(Módulos 11A e 11B)

INVENT BR LTDA - CIRCUITOS ELETRÔNICOS E 
SENSORES

Centro Incubador de Empresas Karina Bolçone
(Módulo 26)
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FRESH FARMS DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA LTDA Centro Incubador de Empresas Karina Bolçone
(Módulos 29, 31 e 32)

GOLD SYSTEM - DEATH CARE INNOVATION CENTER Centro Incubador de Empresas Karina Bolçone
(Módulo 17)

NOOVI DO BRASIL LTDA Centro Incubador de Empresas Karina Bolçone
(Módulo 16)

ATM EVS Centro Empresarial Karina Bolçone
(Módulos 14 a 19)

CHAMOU DOUTOR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 
LTDA Openspace

SINAL AMARELO - APLICATIVO PARA ACIONAR SERVIÇO 
DE EMERGÊNCIA Coworking

SCHOOLNET Coworking

CONTROLE E MONITORAMENTO DE PLANTIO E MANEJO 
DE MUDAS Coworking

De acordo com o disposto no item 9 do edital, as interessadas terão 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação 
desta decisão no diário oficial do município, para apresentação de recurso.
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022
Composição da Comissão Especial de Avaliação
Ângelo Bevilacqua
Consuelo Braz de Oliveira
Jorge Luis de Souza
Kleber Rodrigues Junior
Liszeila Reis Abdala Martingo
Gilberto Perez Mariano
Coordenador da Câmara Técnica de Inovação

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB, torna público 
aos interessados a Retificação na Portaria nº 040/2022 de 11/10/2022, publicada no Diário Oficial do 
Município em 12 de outubro de 2022. Ano XIX – nº 5684 – DHOJE; conforme abaixo:

PORTARIA N.º 040/2022
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto - EMURB, no uso de 
suas atribuições legais, nos termos do Estatuto Social da Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
do Rio Preto/SP, e consubstanciado no Art. 11, §2º da Lei Complementar nº 627 de 30 de agosto de 2020; 
Art. 8º da Lei Municipal 9270 de 24 de maio de 2004 e Art. 2º da lei nº 13.485, de 14 de maio de 2020 
estabelece os valores mensais e condições das permissões de uso dos boxes e áreas livres da EMURB. 

Art. 1º - Ficam estabelecidos os valores iniciais, para Permissões de uso, com base na mediana obtida 
através de 03 (três) avaliações imobiliárias, sendo o valor do M2, considerado, para fins licitatórios e de 
avaliação, conforme abaixo relacionado:

PERMISSÕES DE USO

TIPO INDICAÇÃO LOCALIZAÇÃO
TAMANHO 

M2
VALOR 

M2

VALOR
INICIAL 
(mensal)

BOX GV
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 38,28

R$ 86,33 R$ 3.304,84 

BOX T 01
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 14,40  R$ 79,11  R$ 1.139,18 

BOX T 02
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 18,82  R$ 81,33  R$ 1.530,69 

BOX T 03
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 9,20  R$ 78,00  R$ 717,60 

BOX T 04
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 9,20  R$ 78,00  R$ 717,60 

BOX T 05
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 15,73  R$ 81,33  R$ 1.279,37 

BOX T 06
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 15,73  R$ 81,33  R$ 1.279,37 

BOX T 07
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 9,68  R$ 78,00  R$ 755,04 

BOX T 08
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 9,68  R$ 78,00  R$ 755,04 

BOX T 09
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 14,70  R$ 79,11  R$ 1.162,92 

BOX T 10
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 14,70  R$ 79,11  R$ 1.162,92 

BOX T 11
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 9,72  R$ 78,00  R$ 758,16 

BOX T 12
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 9,72  R$ 78,00  R$ 758,16 

BOX T 13
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 14,70  R$ 79,11  R$ 1.162, 92

BOX T 14
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 14,70  R$ 79,11  R$ 1.162, 92

BOX T 15
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 19,72  R$ 81,33  R$ 1.603,89

BOX T 16
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO)

30,50 A + 
50,22M =
Área Total: 
80,72  R$ 81,33  R$ 6.575,23

BOX T 17
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 17,90  R$ 81,33 R$ 1.455,86

BOX T 18
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO)

21,00 A + 
21,00 M = 
Área Total: 
42,00  R$ 81,33  R$ 3416,00 

BOX T 19
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 15,07  R$ 79,11  R$ 1.192,19 

BOX T 20
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO)

19,20 A + 
19,20 M = 
Área Total: 
38,40  R$ 81,33  R$ 3.123,20 

BOX T 21
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 36,53  R$ 83,00  R$ 3.031,99 

BOX T 24
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 11,13 R$ 81,33  R$ 905,24 

BOX T 25
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO)

29,77 A + 
29,77 M = 
Área Total: 
59,54 R$ 81,33  R$ 4.842,59

BOX T A1
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO)

21,98 A + 
43,23 M = 
Área Total: 
65,21 R$ 73,33  R$ 4.835,60 

BOX T A2
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 22,24 R$ 73,33  R$ 1.630,96 

BOX T A3
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 36,70 R$ 75,00  R$ 2.752,50 

BOX T A4
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO)

21,25 A + 
21,25 M = 
Área Total: 
42,50 R$ 73,33  R$ 3.116,66 

BOX T A5
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 60,49 R$ 75,00  R$ 4.536,75 

BOX T A6
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO)

23,00 A + 
23,00 M = 
Área Total: 
46,00 R$ 75,00  R$ 3.450,00 

BOX T A7
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA(CADERNO)

21,90 A + 
21,90 M = 
Área Total: 
43,80 R$ 73,33  R$ 3.212,00 

BOX T A8
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO)

21,18 A + 
21,18 M = 
Área Total: 
42,36 R$ 73,33  R$ 3.106,4 

BOX T A9
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO)

20,90 A + 
20,90 M = 
Área Total: 
41,80 R$ 73,33  R$ 3.065,34 

BOX T A10
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO)

20,50 A + 
20,50 M = 
Área Total: 
41,00 R$ 73,33  R$ 3.006,66

BOX T A11
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO)

21,17 A + 
21,17 M = 
Área Total: 
42,34 R$ 73,33  R$ 3.104,94 

SALA VIP SV 01
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 02
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 03
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 04
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 05
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 06
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 07
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 08
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 09
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 10
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 11
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 12
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP/
CARGAS SV 13

SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 71,01 R$ 66,33  R$ 4.710,33 

SALA VIP/
CARGAS SV 14

SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 54,03 R$ 66,33  R$ 3.583,99 

SALA VIP/
CARGAS SV 15

SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 102,27 R$ 66,33  R$ 6.783,91 

CONTANER C 01
TERMINAL SUBURBANO – 
PASSARELA (FIG 2) 9,00

 R$ 
176,89  R$ 1.591,98 

CONTANER C 02
TERMINAL SUBURBANO – 
PASSARELA (FIG 2) 9,00

 R$ 
176,89  R$ 1.591,98 

AREA + 
CONTAINER ÁREA 001 PARQUE SETORIAL 72,80  R$ 5,33  R$ 1.116,27 

AREA + 
CONTAINER ÁREA 002 PARQUE SETORIAL 72,80  R$ 15,33  R$ 1.116,27 

AUTOSERVIÇO - TERMINAL URBANO 2,50
 R$ 
328,00  R$ 820,00 

AUTOSERVIÇO - TERMINAL SUBURBANO 2,50
 R$ 
294,67  R$ 736,67 

AUTOSERVIÇO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 2,50
R$ 
311,34 R$ 778,33

TA 12 -
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 20,70  R$ 72,67  R$ 1.504,20 

TA 13 -
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 44,60  R$ 76,00  R$ 3.389,60 

TA 14 -
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO) 103,35  R$ 74,67  R$ 7.716,80 

LEGENDA:                         A = ÁREA                                     M = MEZANINO

Art. 2º - O valor do M2 (metro quadrado) será corrigido anualmente pelo índice IPCA, sendo o mesmo 
atualizado monetariamente, levando-se em consideração o índice acumulado do IPCA/IBGE, de janeiro 
a dezembro do ano imediatamente anterior ao ano de referência. 
Parágrafo único. Concomitante com o preço mensal devido pelo permissionário, poderá ser cobrado 
pela Administração da Emurb o rateio das despesas comuns de consumo, assim como as manutenções 
corretivas e preventivas dos itens que envolvam pleno funcionamento e segurança; excetuando-se as 
de manutenção e conservação do prédio da Estação Rodoviária “Governador Laudo Natel” e Terminal 
Suburbano (Intermunicipal) utilizados pelas empresas permissionárias e empresas de transporte coletivo 
rodoviário de passageiros, conforme Art. 2º da lei nº 13.485, de 14 de maio de 2020; devendo; quando 
permitido, instalar no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos um relógio medidor de consumo para cada 
serviço.
Art. 3º - A Emurb se reserva no direito de determinar as finalidades das respectivas áreas para efeito de 
procedimento licitatório ou outros fins, para atendimento do interesse público, respeitados os princípios 
da administração pública.
São José do Rio Preto, 17 de outubro de 2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Rodrigo Ildebrando Juliano
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.075 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) GUSTAVO COIMBRA, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta 
a partir de 17 de outubro de 2022.
PORTARIA N.º 37.083 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, o(a) suplente RENATO ALVES PEREIRA para substituir o(a) servidor(a) SALETE CRISTINA MARTINS, 
Membro da Comissão Municipal de Licitação, nomeado(a) pelo Decreto nº 19.092, de 07 de janeiro de 2022, enquanto 
durar seu período de férias, de 17/10/2022 a 26/10/2022.
PORTARIA N.º 37.084 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, o(a) suplente BRUNA CAROLINA DA MOTTA VIDAL PUERTAS para substituir o(a) servidor(a) ANA 
PAULA MENDES EHRENBERG, Membro da Comissão Municipal de Licitação, nomeado(a) pelo Decreto nº 19.092, 
de 07 de janeiro de 2022, enquanto durar seu período de férias, de 17/10/2022 a 26/10/2022.
PORTARIA N.º 37.087 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022
RELOTA, o(a) servidor(a) RENAN VIEIRA LIMA, Auxiliar de Veterinário, da Secretaria Municipal de Saúde para a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, surtindo os efeitos desta a partir de 03 de novembro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.076 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, APARECIDA PERPETUA DA SILVA BUOSI para substituir o(a) servidor(a) LIVIA MARIA VETORELLI 
BORGES – ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL II – FG.103.6, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 17/10/2022 a 26/10/2022.
PORTARIA N.º 37.077 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, JOSIE MARI MURATA COSTA para substituir o(a) servidor(a) BARBARA EMILLY DOS SANTOS – 
ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL III – FG.103.5, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 18/10/2022 a 27/10/2022.
ANDRE LUCIANO BAITELLO
Secretário Municipal de Saúde - Interino

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.078 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, PRISCILA DA CRUZ PETINELLI para substituir o(a) servidor(a) WENDELL CARDOSO ALVES DA 
COSTA – 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 
17/10/2022 a 26/10/2022.
PORTARIA N.º 37.079 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, MARINHO MARTINS ALVES para substituir o(a) servidor(a) SILVIA REGINA BREZEGUELO KAUAM – 
ocupante da função de confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas Públicas – Nível I - FG.103.8, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 17/10/2022 a 
26/10/2022.
AMAURY HERNANDES
Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.081 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022
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São José do Rio Preto, terça-feira, 18 de outubro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
DESIGNA, ALINE CRISTINA DE LEMOS para substituir o(a) servidor(a) 
JULIANA CONCEICAO DA SILVA REGO – 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 17/10/2022 a 26/10/2022.
PROF. ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
Secretário Municipal de Planejamento  Estratégico, Ciência, Tecnologia 
E Inovação

LEI Nº 14.256
DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal 
do Município, conforme especifica.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao 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, cujas 
despesas terão as seguintes classificações Funcionais Programáticas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
C R E D I T A  ----------------------------------R$ 30.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade
16.01.18.542.0020.1030.3332.36.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
física
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 1º 
decorrem da anulação parcial de dotação orçamentária a seguir descrita, nos 
termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Ficha 637 ---------------------------------------R$ 30.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade
16.01.18.542.0020.2033.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 2022/2025 
e LDO 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme 
descrito nos artigos anteriores desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 13 de outubro de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma 
data e local de costume e, pela Imprensa Local.

LEI Nº 14.257
DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.
Dispõe sobre alterações na Lei nº 13.453, de 18 de março de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º O caput do artigo 1º e os §§ 1º e 2º, todos da Lei nº 13.453, de 18 de 
março de 2020, passam a vigorar alterados, com as seguintes redações:
“Art. 1º As empresas privadas e os entes estatais de qualquer espécie 
ou esfera ficam obrigados a solicitar à Secretaria Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança a intervenção em vias públicas ou sua obstrução, 
decorrentes de obras ou serviços a serem ali executados, observando-se, 
para tanto, as normas vigentes.
§1º A solicitação deverá ser feita pela empresa ou órgão que irá executar a 
obra ou o serviço, através do sistema eletrônico da Secretaria. 
§ 2º A obrigação referente ao caput aplicar-se-á às obras ou serviços já 
licitados, aos iniciados ou com prazo de execução pré-determinado.” (NR).
Art. 2º Ficam revogados os artigos 3º e 4º da Lei nº 13.453, de 18 de março 
de 2020.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 13 de outubro de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma 
data e local de costume e, pela Imprensa Local.

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

EXTRATO DOS ADITIVOS 03, 04, 05, 06 E 07 AO CONVÊNIO RPP Nº 
02/2020

Órgão:
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio 
Preto – RIOPRETOPREV.

Modalidade: Convênio nº 02/2020 (inexigibilidade de licitação).

Objeto:

Aditivos ao Convênio nº 02/2020, cujo objeto é 
Cooperação Recíproca entre as partes, visando 
o intercâmbio de informações, a implementação 
de projetos conjuntos, em especial o intercâmbio 
de informações; o implementação de projetos 
conjuntos; cessão de servidores para atendimento 
do disposto no parágrafo único do artigo 115 da LC 
139/2001, do artigo 126 da LC 05/1990 e do artigo 
11, §§ 1º e 2º, da LC 618/20, e quaisquer outras 
atividades julgadas de interesse ou de conveniência 
pelos partícipes.

Conveniada: Município de São José do Rio Preto.

Documento (CNPJ): 46.588.950/0001-80.

Providências:

Aditivo 03 – Objeto: cessão parcial da servidora 
CAMILA CAMINHA CARO; 
Aditivo 04 – Objeto: cessão parcial da servidora 
LUCIMARA APARECIDA FAUSTINO CUSTODIO;
Aditivo 05 – Objeto: cessão parcial da servidora 
TATIANA MARIA SANT ANNA LOPES;
Aditivo 06 – Objeto: cessão parcial dos Médicos 
Peritos;
Aditivo 07 – Objeto: alteração do Plano de Trabalho;

Vigência: A partir de 03/10/2022, enquanto durar o Convênio.

Data de Assinatura: 03/10/2022.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DE DECISÃO FINAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO 19/2022 - 
CONTRATO nº 13/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2022 - Contratada: 
MAURICIO MASSARELLI.
Objeto: Aquisição de tubos e conexões confeccionados em FoFo (Ferro 
Fundido Dúctil), empregadas em sistemas de abastecimento de água, 
conforme especifica a Norma ABNT NBR 7675 e, também, a Portaria 2.914 
do Ministério da Saúde.
Vistos, A CONTRATADA, após ter sido formalmente notificada da decisão 
administrativa que determinou a RESCISÃO do Contrato, aplicou MULTA de 
20% sobre o valor do Contrato em comento, correspondente ao valor de R$ 
10.600,00, bem como pela SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de PARTICIPAR de 
LICITAÇÕES e de CONTRATAR com a Administração direta e autárquica 
do Município de São José do Rio Preto, pelo prazo de 03 anos, deixou 
escoar in albis o prazo para interposição do recurso cabível.
S. J. R. P. 11.10.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente.
S.J. Rio Preto, 17.10.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do 
SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
NEGÓCIOS DE TURISMO
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMDEC n.º 002 de 17 de Outubro de 2022
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, 
no uso de suas atribuições legais, visando a autorização e organização dos 
espaços públicos para o exercício do comércio ambulante, exclusivamente 
nos dias 01 e 02 de novembro de 2022, e atendendo ao disposto na Lei 
n.º 9.678, de 20 de julho de 2006, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 
13.863 de 06 de fevereiro de 2008,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica estabelecida a criação de 55 (cinquenta e cinco) vagas para a 
exploração do comércio ambulante nas proximidades dos cemitérios São João 
Batista, Jardim da Paz e Ercília (cemitério Ressureição), exclusivamente 
para os dias 01 (um) e 02 (dois) de novembro do corrente ano.
§ 1.º - As vagas mencionadas no “caput” estarão distribuídas da seguinte 
forma:

LOCAL VAGAS
Cemitério São João Batista 40
Cemitério da Ressureição (Ercília) 10
Cemitério Jardim da Paz 5

a) Cemitério São João Batista 40 (quarenta) vagas.
I - na calçada do cemitério, entre o portão principal de entrada e a Av. Otávio 
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Luiz Marchi;
II - no estacionamento de veículos, na Praça defronte à entrada principal do 
Cemitério, sendo 02 (duas) vagas para o comércio de alimentos. 
b) Cemitério da Ressureição (Ercília) 10 (dez) vagas.
I - na Praça defronte à entrada principal do Cemitério, 
II - no portão lateral da Av. América, 01 (uma) vaga. 
c) Cemitério Jardim da Paz 05 (cinco) vagas.
I - na Av. Benedito Rodrigues Lisboa, entre a Av. José Munia e a Av. Antônio 
Geromel. 
§ 2.º - Todas as vagas estarão numeradas, conforme mapa disponibilizado 
a partir do dia 24 de outubro do corrente ano, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo.
§ 3.º - As inscrições deverão ser efetuadas na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, localizada à Praça 
Paul S. Harris, 100, Centro, no período improrrogável dos dias 24 e 25 de 
outubro de 2022.
§ 4.º - Os Trabalhadores Ambulantes interessados em inscrever-se, deverão 
protocolar requerimento, em formulário próprio, disponível na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, 
exclusivamente no prazo do parágrafo anterior, apresentando cópias de um 
documento de identificação com foto e de um comprovante de residência 
atual.
§ 5.º - No ato do protocolo será emitida a guia de recolhimento referente ao 
Preço Público e à Taxa de Localização, nos termos do artigo 21, do Decreto 
Municipal n.º 13.863/2008, do artigo 19 da Lei Municipal n.º 9.678/2006 e do 
artigo 29, alínea “a” e Parágrafo Único da Lei Municipal n.º 5.447/1997, assim 
discriminados: Espaço de Referência (3,00m x 2,00= 6m2) - Preço Público: 
R$ 103,93 + Taxa de Localização: R$ 13,85, Totalizando: R$ 117,78.
§ 6.º - Os interessados inscritos deverão apresentar, até às 16h do dia 27 (vinte 
e sete) de outubro, à Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, o comprovante original 
de pagamento da guia, para a retirada do Termo de Autorização Especial 
de Comércio Ambulante, que deverá ser apresentado à fiscalização de 
posturas, sempre que requisitado, durante o exercício da atividade, sob pena 
de incursão nas sanções legais pertinentes, conforme Decreto Municipal n.º 
13.863/2008.
§ 7.º - Os interessados inscritos que por qualquer motivo não efetuarem o 
pagamento da guia de recolhimento ou não portarem, na data autorizada, 
o respectivo Termo de Autorização Especial de Comércio Ambulante não 
poderão exercer a atividade.
Art. 2º - A escolha das vagas disponibilizadas acontecerá por ordem cronológica 
de protocolo, no ato da inscrição, separadas por cemitério e/ou produto, de 
modo que o primeiro interessado poderá optar por qualquer das 55 (cinquenta 
e cinco) vagas disponíveis, restando 54 (cinquenta e quatro) vagas para o 
interessado seguinte e assim sucessivamente até o esgotamento das vagas.
Art. 3º - As vagas disponibilizadas destinam-se apenas às pessoas físicas ou 
jurídicas, nos termos da Lei Municipal n.º 9.678/2006.
Art. 4º - Somente será permitida a realização de um requerimento por pessoa.
§ 1.º - O desrespeito à presente limitação resultará no cancelamento do último 
requerimento efetuado pelo interessado.
Art. 5º - As vagas não ocupadas poderão ser descartadas ou destinadas 
aos interessados que manifestarem interesse após o dia 27 (vinte e sete) de 
outubro.
Art. 6º - Fica expressamente proibido o comércio ambulante sem o respectivo 
Termo de Autorização.
Art. 7º - O Trabalhador Ambulante que for surpreendido comercializando sem 
autorização ficará sujeito à apreensão das mercadorias e às demais sanções 
legais, nos termos da legislação municipal vigente.
Art. 8º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Jorge Luís de Souza
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Negócios de Turismo

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 1324/2022
FICA ADVERTIDA(O): ANDRE DANTAS DE CARVALHO COMPROMISSÁRIO: 
ENDEREÇO: R. JOSÉ JOAQUIM FONTOURA Nº: 401 COMPL.: QD.10/
LTS.276E 277 BAIRRO: AROEIRAS - PQ. DAS CIDADE: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15042096 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: PFJ: 952605 
CPF/CNPJ/RG: 414688968-57 / 52482819-2(SSP) IRREGULARIDADES 
A empresa em epígrafe não cumpriu a Notificação nº 22416, deixando de 
realizar as adequações ambientais necessárias à prática das suas atividades 
econômicas, razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos 
seguintes termos a cumprir: MOTIVO É expressamente proibido perturbar 
o sossego com ruídos e sons excessivos, evitáveis, providenciar isolamento 
acústico do empreendimento CAPITULAÇÃO Art. 53 da LC nº 650/2021 BASE 
DE CÁLCULO 20 UFM VALOR R$ 1.385,80 OBSERVAÇÃO ADEQUAR O 
LOCAL DE MANEIRA QUE PARE DE PERTURBAR A CIRCUNVIZINHANÇA 
COM BARULHOS/ RUIDOS/ SOM; MOTIVO É proibido perturbar o sossego 
público com quaisquer tipos de ruídos ou sons excessivos e evitáveis. 
CAPITULAÇÃO Art. 53 LC nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 20 UFM 
VALOR R$ 1.385,80 OBSERVAÇÃO ADEQUAR O LOCAL DE MANEIRA 
QUE PARE DE PERTURBAR A CIRCUNVIZINHANÇA COM BARULHOS/ 
RUIDOS/ SOM; MOTIVO Execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou 
por qualquer outro meio, em horários não permitidos em lei. CAPITULAÇÃO 
Artigos 1.º e 2.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151 BASE DE CÁLCULO 10 
UFM VALOR R$ 692,90 OBSERVAÇÃO ADEQUAR O LOCAL DE MANEIRA 
QUE PARE DE PERTURBAR A CIRCUNVIZINHANÇA COM BARULHOS/ 
RUIDOS/ SOM. Do exposto, fica a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo 
de 30 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto 
o prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita as penalidades 
cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração 
do estabelecimento.  Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA 
ANTUNES CARRETERO, uma vez que ocorreu a devolução da missiva, 
acusando “NÃO PROCURADO” pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 793439906 5 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 1326/2022
FICA ADVERTIDA(O): SALLES & TARGA LTDA ENDEREÇO: R. 
COSMORAMA Nº: 257 BAIRRO: IDEAL - VILA CIDADE: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15060320 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3522950 
PFJ: 1549619 CPF/CNPJ/RG: 30524080/0001-45 IRREGULARIDADES 
A empresa em epígrafe não cumpriu a Notificação nº 22113, deixando de 
realizar as adequações ambientais necessárias à prática das suas atividades 
econômicas, razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos 
seguintes termos a cumprir: Motivo: Adequar empreendimento para que os 
resíduos gasosos, fumaças, gases, poeiras ou qualquer estado de matéria 
provenientes atividades industriais, comerciais, residenciais, não venha 
poluir a atmosfera. Capitulação: Artigo 2.º, § 1.º e 2.º da Lei Municipal 
n.º2268/1978. Base de cálculo: 50 UFM Valor: R$ 3.464,50 OBSERVAÇÃO: 
PROVIDENCIAR ADEQUAÇÕES NA CHAMINÉ DE MANEIRA QUE PARE DE 
INCOMODAR A CIRCUNVIZINHANÇA COM FUMAÇA, CHEIRO, FULIGEM 
OU QUALQUER OUTRO RESIDUO. Motivo Chaminé deverá ter altura 
suficiente para que fumaça, fuligem ou outros resíduos não incomodem os 
vizinhos. Adotar dispositivo filtrante eficiente, retendo os poluentes emitidos. 
Capitulação: Art. 26 da LC nº 650/2021 Base de cálculo: 20 UFM Valor: R$ 
1.385,80. OBSERVAÇÃO: PROVIDENCIAR ADEQUAÇÕES NA CHAMINÉ 
DE MANEIRA QUE PARE DE INCOMODAR A CIRCUNVIZINHANÇA 
COM FUMAÇA, CHEIRO, FULIGEM OU QUALQUER OUTRO RESIDUO. 
Do exposto, fica a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 30 dia(s) 
a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, 
sem que seja atendida à presente, estará sujeita as penalidades cabíveis, 
podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração do 
estabelecimento. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA 
ANTUNES CARRETERO, uma vez que ocorreu a devolução da missiva, 
acusando “AUSENTE” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob 
o nº de registro do objeto do AR: BR 79339928 1 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 1347/2022
FICA ADVERTIDA(O): V-LUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, 
ENDEREÇO: R. SEBASTIÃO BERNARDINO DE SOUZA Nº: 1990 COMPL.: 
SALÃO 02 BAIRRO: TONINHO - VILA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15062001 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3834950 PFJ: 
1720099 CPF/CNPJ/RG: 43001721/0001-29 IRREGULARIDADES A empresa 
em epígrafe não cumpriu a Notificação nº 22089, deixando de realizar as 
adequações ambientais necessárias à prática das suas atividades econômicas, 
razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos 
a cumprir: Motivo: Adequar empreendimento para que os resíduos sólidos, 
líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes atividades industriais, 
comerciais, residenciais, não venha poluir o solo e os cursos d’agua, 
Capitulação: Artigo 1.º da Lei Municipal n.º2268/1978, Base de Cálculo: 50 
UFM, Valor: R$ 3.464,50 Motivo: Armazenar e depositar adequadamente 
os resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação final desses 
resíduos, Capitulação: Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 
6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, Base de Cálculo: 126 UFM, Valor: 
R$ 8.730,54, OBSERVAÇÃO: ENVIAR COMPROVANTE DE DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS (BORRA, EMBALANGES, PLÁSTICO E PAPELÃO) 
E PROVIDENCIAR ANÁLISE DO EFLUENTE GERADO. Motivo: Executar 
o pré-tratamento dos resíduos líquidos e gasosos gerados na execução de 
suas atividades, Capitulação: Art 1.º, 2.º e par único do art 5.º da Lei Mun n.º 
2268/78, Base de Cálculo: 50 UFM, Valor: R$ 3.464,50, OBSERVAÇÃO: 

PROVIDENCIAR CX. DECANTADORA. Do exposto, fica a empresa 
ADVERTIDA a realizar no prazo de 30 dia(s) a partir do recebimento desta, 
a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à presente, 
estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará 
de Funcionamento e Lacração do estabelecimento. Assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, 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 79340053 2 
BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52053/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: UNIBENS PARTICIPACOES S/A 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. SEM DENOMINAÇÃO Nº: COMPL.: 
FDS CORREGO PIEDADE BAIRRO: PIEDADE - FAZ. CIDADE: SAO JOSE 
DO RIO PRETO CEP: 15100000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
552035004 PFJ: 1096030 CPF/CNPJ/RG: 03360554/0001-98 RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou 
de atender a Notificação nº 22684 de 28/07/2022 referente o(a) É proibido 
a permanência de animais em logradouros públicos e terrenos baldios, que 
serão recolhidos ao depósito da municipalidade, infringindo o(a) Art. 103 e 
104 da LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE 
CAPITULAÇÃO ART. 142 DA LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 20 
UFM MULTA R$ 1.385,80 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta 
centavos) OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: PERMANENCIA DE ANIMAIS 
EM AREA PUBLICA. O pagamento da multa imposta não isenta o infrator 
de regularizar o acima mencionado, sob pena de aplicação de multa de 
reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas administrativas e judiciais 
cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado intimado 
a recolher o débito no montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou 
optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme os termos dos artigos 
19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo para pagamento 
ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 
(trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei 
Complementar 588/2019. b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 
24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da lavratura do Auto 
de Infração e desde que não haja Impugnação; II – de 35% (trinta e cinco 
por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou 
da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se não interposto 
Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso 
Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, e até 
o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pelo 
Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar o 
pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para 
retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, 
com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma vez que a missiva foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o número de registro do AR: 
BR 79331535 2 BR, acusando “MUDOU-SE”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52054/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: UNIBENS PARTICIPACOES S/A 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. SEM DENOMINAÇÃO Nº: . COMPL.: 
FDS CORREGO PIEDADE BAIRRO: PIEDADE - FAZ. CIDADE: SAO JOSE 
DO RIO PRETO CEP: 15100000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
552035004 PFJ: 1096030 CPF/CNPJ/RG: 03360554/0001-98 RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de 
atender a Notificação nº 22684 de 28/07/2022 referente o(a) Ocasionar direta 
ou indiretamente a morte/destruição total/parcial de árvore em área pública ou 
em sua propriedade, por meios químicos, físicos, ou quaisquer outros meios., 
infringindo o(a) Art.76, parágrafo 1º, item XXV da LM 13031/2018. sujeito a 
multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ANEXO I DA LM 
13031/2018. BASE DE CÁLCULO 12 UFM MULTA R$ 831,48 (oitocentos e 
trinta e um reais e quarenta e oito centavos) OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: 
ANIMAIS DESTRUINDO TOTAL/ PARCIAL MUDAS/ARVORES AREA 
PUBLICA. O pagamento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar 
o acima mencionado, sob pena de aplicação de multa de reincidência, 
não o fazendo, adotamos as medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado intimado a recolher 
o débito no montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo 
oferecimento de Impugnação, conforme os termos dos artigos 19 e 24 da Lei 
Complementar nº 588/2019: a) O prazo para pagamento ou para impugnação 
deste Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados 
da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. 
b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 
588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da notificação da lavratura do Auto de Infração e desde que 
não haja Impugnação; II – de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a 
Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão 
proferida pela Unidade de Julgamento ou da ciência da decisão proferida em 
Reexame Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte 
por cento), se interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente 
ao Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência 
da decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso 
Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-
se ao Poupatempo para retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido 
boleto através do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/
sjriopreto/semfaz/empro_dam.php. d) Em não havendo apresentação de 
defesa ou a quitação do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo 
será inscrito em dívida ativa, com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma vez que 
a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob 
o número de registro do AR: BR 79331535 2 BR, acusando “MUDOU-SE”. 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52075/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: RODRIGUES SERRALHERIA COMERCIO 
DE PORTOES LTDA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. MÁRIO 
ANDREAZZA Nº: 201 COMPL.: FUNDOS BAIRRO: SÃO MARCO - JD. 
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15081490 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: 3760130 PFJ: 1686247 CPF/CNPJ/RG: 
39711009/0001-46 RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO O 
infrator acima qualificado deixou de atender a Notificação nº 22006 de 
21/03/2022 referente o(a) Deposição no passeio público de obstáculos de 
qualquer espécie, incluindo materiais para construção, detritos, placas de 
propagandas ou quaisquer outros que obstruam a passagens de pedestres., 
infringindo o(a) Inciso II, § 1º do art. 39 da LC nº 650/2021 sujeito a multa 
abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO INCISO II, § 2º DO 
ART. 39 DA LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 2 UFM MULTA R$ 138,58 
(cento e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos). O pagamento da multa 
imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena 
de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: 
Fica o autuado intimado a recolher o débito no montante acima discriminado, 
no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme os 
termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo 
para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição 
de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos descontos 
(conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da 
lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II – de 35% 
(trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 
30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto 
Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida 
pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar 
o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para 
retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, 
com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que a missiva foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o número de registro 
do AR: BR 79340050 1 BR, acusando “MUDOU-SE”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52076/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: SUCATAO PEREIRA LTDA ENDEREÇO: ROD. 
DÉLCIO CUSTÓDIO DA SILVA Nº: S/N COMPL.: KM 04 BAIRRO: SÃO PEDRO 
- FAZ. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15048000 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: PFJ: 1742424 CPF/CNPJ/RG: 44066251/0001-
44 RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO O infrator acima 
qualificado deixou de atender a Notificação nº 21666 de 11/01/2022 referente 
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o(a) Adequar empreendimento para que os resíduos sólidos, líquidos ou 
qualquer estado de matéria provenientes atividades industriais, comerciais, 
residenciais, não venha poluir o solo e os cursos d’agua, infringindo o(a) 
Artigo 1.º da Lei Municipal n.º2268/1978 sujeito a multa abaixo imposta. 
IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ART. 9.º DA LM 2268/78 ALTERADA 
PELA LM N.º 10526/2009 BASE DE CÁLCULO 50 UFM MULTA R$ 3.464,50 
(três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) 
OBSERVAÇÃO: PROVIDENCIAR A COBERTURA DOS RECICLÁVIES 
E IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO. MANTER OS RECICLÁVEIS EM 
BAGS, DENTRO DE UMA COBERTURA. O pagamento da multa imposta 
não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena de 
aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: 
Fica o autuado intimado a recolher o débito no montante acima discriminado, 
no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme os 
termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo 
para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição 
de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos descontos 
(conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da 
lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II – de 35% 
(trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 
30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto 
Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida 
pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar 
o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para 
retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, 
com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que a missiva foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o número de registro do 
AR: BR 79340046 1 BR, acusando “ENDEREÇO INSUFICIENTE”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52084/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: LUCELINA DE OLIVEIRA ENDEREÇO: R. 
DAS ORQUÍDEAS Nº: Compl.: Bairro: NOSSA SENHORA DE LOURDES 
- ESTÂNCIA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15048512 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 602068000 PFJ: 216830 CPF/CNPJ/
RG: 928508476-15 / 55584003-7(SSP). RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO 
DA INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de atender a Notificação 
nº 22599 de 11/07/2022 referente o(a) Proibido fazer queimadas de qualquer 
natureza, na área urbana do município, infringindo o(a) Art. 90 da LC nº 
650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO 
ART. 142 DA LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 20 UFM MULTA R$ 
1.385,80 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos). 
OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: QUEIMADA URBANA. O pagamento da multa 
imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena 
de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: 
Fica o autuado intimado a recolher o débito no montante acima discriminado, 
no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme os 
termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo 
para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição 
de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos descontos 
(conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da 
lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II – de 35% 
(trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 
30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto 
Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida 
pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar 
o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para 
retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, 
com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
NORIEDSON MATEUS MARINO, uma vez que a missiva foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o número de registro do AR: 
BR 79330117 5 BR, acusando “ENDEREÇO INSUFICIENTE”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22802/2022
FICA NOTIFICADA(O): FABIO ESTEVO COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: 
R. RODOLFO PETRUCELLI Nº: COMPL.: BAIRRO: SÃO MIGUEL - PQ. 
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15057515 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: 312548000 PFJ: 1057473 CPF/CNPJ/RG: 
276908488-77 / 34832434-0(SSP). 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: Motivo: Estocar em 
contenedores resíd sólidos resid/comercial da atividade. Colocar resíduos 
sólidos, uma hora antes do horário fixado para coleta e até uma hora após a 
coleta para recolhimento contenedores. Lei vigente: Artigos 11, 12 e 16 da 
LM nº 6499/1996. Prazo: 1 dia(s). Não Cumprimento: Multa de 3 UFM (x1 
R$207,87). 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 JANE ADRIANA MORETTI 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 79331483 
9 BR.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22806/2022
FICA NOTIFICADA(O): PRACA DAS ESTACOES EMPREENDIMENTO 
IMOBILIARIO SPE LTDA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. SPÍNOLA 
CASTRO - CORONEL Nº: 5036 COMPL.: BAIRRO: REDENTORA - VILA 
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15015500 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
/ CADASTRO: 3809970 PFJ: 1709283 CPF/CNPJ/RG: 40181688/0001-
78. 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: Motivo: É proibido perturbar o sossego público com 
quaisquer tipos de ruídos ou sons excessivos e evitáveis. LEI VIGENTE Art. 
53 LC nº 650/2021. Prazo: 0 dia(s). Não Cumprimento: Multa de 20 UFM (x1 
R$1.385,80). Motivo: Proibido perturbar o sossego público produzidos por 
qualquer trabalho ou serviço, antes das 7:00 horas e depois das 22:00 horas, 
nas proximidades de hospitais, escolas, asilos e casas residenciais. LEI 
VIGENTE Art. 55 LC nº 650/2021 Prazo: 0 dia(s) Não Cumprimento: Multa 
de 20 UFM (x1 R$1.385,80). OBSERVAÇÃO: ENCERRAR ATIVIDADES 
QUE PRODUZEM RUÍDOS NO PERÍODO NOTURNO, REF. CONSTRUÇÃO 
CIVIL EM ANDAMENTO NA RUA CORONEL SPINOLA DE CASTRO, 5036, 
SOB PENA DE MULTA. 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 NORIEDSON MATEUS MARINO 
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 79339908 8 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22813/2022
FICA NOTIFICADA(O): MANOEL MENDES PEQUITO JUNIOR 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. JOÃO BERNARDINO DE SEIXAS 
RIBEIRO Nº: 1200 COMPL.: BAIRRO: CANAÃ - JD. CIDADE: SAO JOSE 
DO RIO PRETO CEP: 15030100 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
3624480 PFJ: 1620638 CPF/CNPJ/RG: 34329127/0001-70 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: 
MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gerados no 
empreendimento. Informar a destinação final desses resíduos. LEI VIGENTE: 
Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol 
Conama n.º 313/2002. PRAZO: 5 dia(s). NÃO CUMPRIMENTO: Multa de 
126 UFM (x1 R$8.730,54). OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTE 
DA DESTINAÇÃO DO ÓLEO DE COZINHA USADO. 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 79339916 2 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22843/2022
FICA NOTIFICADA(O): AILTON RODRIGO DOS SANTOS 38321919847 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. JACINTO HONÓRIO DE MELLO 
Nº: 1515 COMPL.: SALA 2 BAIRRO: CANAÃ - JD. CIDADE: SAO JOSE 
DO RIO PRETO CEP: 15030120 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
3623210 PFJ: 1619524 CPF/CNPJ/RG: 34351719/0001-99 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: 
Motivo: Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gerados no 
empreendimento. Informar a destinação final desses resíduos. Lei vigente: 
Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol 
Conama n.º 313/2002. Prazo: 5dia(s). Não cumprimento: Multa de 126 UFM 
(x1 R$8.730,54). OBSERVAÇÃO: PROTOCOLAR CÓPIA na Secretaria: 
comprovantes de destinação final de resíduos (lixo eletrônico/hardware/peças/ 
baterias/fios/pilhas/ outros). 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 JANE ADRIANA MORETTI 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 79334732 4 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22852/2022
FICA NOTIFICADA(O): JESSICA CRISTINA CARDOSO DA SILVA 
TRINDADE 42383981818 COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. 
FORTUNATO ERNESTO VETORAZZO Nº: 887 COMPL.: BAIRRO: 
VETORASSO - JD. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15040300 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3902730 PFJ: 1752278 CPF/
CNPJ/RG: 26213248/0001-24 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: Motivo: Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. Informar 
a destinação final desses resíduos. Lei vigente: Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º 
e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002. Prazo: 5 
dia(s) Não cumprimento: Multa de 126 UFM (x1 R$8.730,54). Motivo: É 
proibido perturbar o sossego público com quaisquer tipos de ruídos ou sons 
excessivos e evitáveis. Lei vigente: Art. 53 LC nº 650/2021 Prazo: 0 dia(s). 
Não cumprimento: Multa de 20 UFM (x1 R$1.385,80). OBSERVAÇÃO: 
APRESENTAR COMPROVANTE DESCARTE RESIDUOS GERADOS 
NAS ATIVIDADES DA EMPRESA (ÓLEO DE COZINHA).  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 
ADRIANA ANTUNES CARRETERO 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 79339936 6 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22910/2022
FICA NOTIFICADA(O): UNIBENS PARTICIPACOES S/A 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. SEM DENOMINAÇÃO Nº: . COMPL.: 
FDS CORREGO PIEDADE BAIRRO: PIEDADE - FAZ. CIDADE: SAO JOSE 
DO RIO PRETO CEP: 15100000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
552035004 PFJ: 1096030 CPF/CNPJ/RG: 03360554/0001-98 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: 
Motivo: É proibido a permanência de animais em logradouros públicos 
e terrenos baldios, que serão recolhidos ao depósito da municipalidade, 
Lei Vigente: Art. 103 e 104 da LC nº 650/202,1 Prazo: 3 dia(s), Não 
Cumprimento: Multa de 20 UFM (x1 R$1.385,80). Motivo: Ocasionar direta 
ou indiretamente a morte/destruição total/parcial de árvore em área pública ou 
em sua propriedade, por meios químicos, físicos, ou quaisquer outros meios, 
Lei Vigente: Art.76, parágrafo 1º, item XXV da LM 13031/2018, Prazo: 1 
dia(s), Não Cumprimento: Multa de 12 UFM (x1 R$831,48). OBSERVAÇÃO: 
INVASÃO BOVINOS E EQUINOS CAUSANDO DANOS A DIVERSAS 
MUDAS/ ARVORES EM LOCAL PUBLICO. 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 ADRIANA 
ANTUNES CARRETERO uma vez que ocorreu a devolução da missiva, 
Motivo “MUDOU-SE” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o 
nº de registro do objeto do AR: BR 79330018 3 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22942/2022
FICA NOTIFICADA(O): ROZEMILDA DOMINGOS LOURENÇO 18158235859 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. SIQUEIRA CAMPOS Nº: 1011 
COMPL.: C B SERRA 849 BAIRRO: INDUSTRIAL - PQ. CIDADE: SAO JOSE 
DO RIO PRETO CEP: 15025055 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
3705580 PFJ: 1660213 CPF/CNPJ/RG: 36432084/0001-80 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: 
Motivo: É expressamente proibido as desordens, algazarras, barulho ou 
perturbação do sossego público, tendo em vista que os proprietários dos 
estabelecimentos são responsáveis pela ordem dos mesmos. Lei Vigente: 
Art. 52 e 53 LC nº 650/2021. Prazo: 0 dia(s). Não Cumprimento: Multa de 
20 UFM (x1 R$1.385,80); Motivo: É expressamente proibido perturbar o 
sossego com ruídos e sons excessivos, evitáveis, providenciar isolamento 
acústico do empreendimento. Lei Vigente: Art. 53 da LC nº 650/2021. Prazo: 
30 dia(s). Não Cumprimento: Multa de 20 UFM (x1 R$1.385,80); Motivo: 
É proibido perturbar o sossego público com quaisquer tipos de ruídos ou 
sons excessivos e evitáveis. Lei Vigente: Art. 53 LC nº 650/2021. Prazo: 
0 dia(s) Não Cumprimento: Multa de 20 UFM (x1 R$1.385,80); Motivo: 
Execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, 
sem autorização da Prefeitura Municipal. Lei Vigente: Artigo 1.º da LC n.º 
217/2005, ABNT 10151. Prazo: 0 dia(s). Não Cumprimento: Multa de 10 UFM 
(x1 R$692,90); Motivo: Executar o isolamento acústico no estabelecimento 
que utilizem da música para entretenimento, para que os ruídos produzidos 
não perturbem a população circunvizinha. Lei Vigente: Artigo 2.º, § único da 
Lei Complementar n.º217/2005. Prazo: 30 dia(s). Não Cumprimento: Multa 
de 10 UFM (x1 R$692,90); Motivo: Fica proibida a execução de música por 
radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, em calçadas ou recuos. 
Lei Vigente: Artigo 1.º, § 2.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151. Prazo: 0 
dia(s). Não Cumprimento: Multa de 10 UFM (x1 R$692,90). OBSERVAÇÃO: 
CESSAR IMEDIATAMENTE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO 
(RUÍDO EXCESSIVO/SOM ALTO). OS RUÍDOS/SONS NÃO PODEM 
EXTRAPOLAR OS LIMITES DO IMÓVEL. PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO 
PARA IMÓVEL ADEQUADO OU EXECUTAR ISOLAMENTO ACÚSTICO 
EFICIENTE. PROTOCOLAR CÓPIA NA SECRETARIA: 1. PROJETO 
DE ISOLAMENTO ACÚSTICO COM ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO E DO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, E 2. ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) ASSINADA PELO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO E DEVIDAMENTE RECOLHIDA PARA SERVIÇOS DE PROJETO. 
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 MOISES AUGUSTO DE LIMA AZIZ uma vez que ocorreu a 
devolução da missiva, Motivo “NÃO EXISTE O N° INDICADO” pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 
79340077 5 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notificação de Resíduos 1953/2022
FICA NOTIFICADA A EMPRESA: AGROPECUÁRIA IRMAOS BEOLCHI 
LTDA COMPL.:, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: AL DALIAS- DAS, N° 133 
BAIRRO: SEIXAS-JD-DOS CEP: 15061-050– CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO/SP. De acordo com a Resolução CONAMA n° 307, Lei municipal, n° 
9393/2004, Decreto municipal n°12765/2005 e Lei municipal n° 7176/1998 e L 
C 504/2016. NOTIFICAMOS vossa senhoria a atender o abaixo relacionado, 
a partir da ciência desta, no prazo imediato. Motivo: recepção de resíduos de 
transportes sem licença atualizada, Não cumprimento: multa de 100 umfs, lei 
federal 307 e municipal 9.393, decreto 12765. Motivo: recepção de resíduos 
não autorizados. Não cumprimento: multa de 100 umfs, lei federal 307 e 
municipal 9.393, decreto 12765. Motivo: realização de movimento de terra 
sem alvara Não cumprimento: multa de 50 umfs lei federal 307 e municipal 
9.393, decreto 12765. OBSERVAÇÃO: PARAR DE LANÇAR RESÍDUOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL E PROVIDENCIAR REGULARIZAÇÃO DA AREA NA 
ESTANCIA SUIÇA. Fica Vossa Senhoria ciente de que o não cumprimento da 
presente notificação, estará sujeito as penalidades impostas pela legislação 
vigente; assinada pela Agente Fiscal de Posturas ADRY NAYANE DE 
MENDONÇA, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR: BR 793340058 5BR, 
acusando “MUDOU-SE”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Convocação n° 61/2022 – SME
A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, visando 

atender as necessidades de substituições no Ensino Fundamental nos 
Ciclos III e IV (6º ao 9º ano) e EJA – Educação de Jovens e Adultos da Rede 
Municipal de Ensino, conforme artigos 16, 17, 18, 19 da LC 138/2001 e 
alterações posteriores, convoca 02 (dois) Professores de Educação Básica 
II abaixo classificados no Processo Seletivo SME nº 02/2021 para contratação 
em caráter temporário.
Os convocados abaixo relacionados deverão comparecer no dia 19 de 
outubro de 2022 às 9h na Secretaria Municipal de Educação (Rua General 
Glicério, nº 3947 - Redentora). O convocado que não comparecer na data, 
hora e local supracitados terá os dias 20 e 21/10/2022, para comparecer na 
Secretaria Municipal de Educação, para atendimento exclusivamente às 9h 
no período da manhã ou às 14h no período da tarde. O não comparecimento 
do convocado no prazo estabelecido será considerado como desistência.
Para entrega da documentação para contratação, os convocados terão o prazo 
máximo de 20 (vinte) dias, em conformidade com item 13.11 do Capítulo 13, 
do edital de abertura, contados a partir da publicação desta, devendo, para 
tanto apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal (Av. Alberto Andaló, 3030 – 
3° andar – Centro), mediante agendamento. Para contratação os convocados 
deverão ter disponibilidade de horário nos 03 (três) períodos: manhã, tarde e 
noite, conforme item 13.4, do Capítulo 13, do edital de abertura.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – GEOGRAFIA

Class. Nome
13º LUCAS DA SILVA MOLINA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA

Class. Nome
4º NARJARA YNGHRID SILVA CARDOSO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO – 
PROCESSO SELETIVO SME - EDITAL Nº 02/2021
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a 
autenticidade) 
1) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH;
2) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia);
3) Comprovante de Endereço (cópia);
4) Carteira Profissional Digital – Acessar: www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-
trabalho-digital para cadastro e esclarecimentos (Dispensados da entrega da 
CTPS física e digital).
5) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil, solicitar que sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP 
atualizadas (trazer os documentos que serão fornecidos pelos dois 
bancos, mesmo não constando número de inscrição);
6) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br; 
7) Certificado de reservista (cópia);
8) Documento comprobatório do estado civil (cópia);
9) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: consultacadastral.inss.gov.br/
Esocial/pages/index.xhtml e caso conste pendência no resultado da consulta 
(campo “mensagem”) esta deve ser sanada, conforme campo “orientação”, 
até a entrega da documentação.
10) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade e 
dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
11) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
12) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro, do item 2.2, Capítulo 
2 do Edital Normativo -  Certificado, Certidão ou Diploma de Conclusão de 
Curso (cópia);
13) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site 
do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) para verificação de 
acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem ativos 
e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas respectivas 
pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou documento comprobatório 
do desligamento;
14) Registro no Conselho Regional, somente para os PEBs II de Educação 
Física (cópia);
15) As declarações a seguir devem ser, redigidas de próprio punho ou 
digitadas, conforme modelo entregue pela SME, e feitas uma para cada item, 
com a devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando 
sob as penas da lei: 
15.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a 
Constituição Federal;
15.2) Possuir ou não vínculo privado. 
15.3) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou 
Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por justa causa ou 
a bem do serviço público);
15.4) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público 
Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de São José do Rio 
Preto, por justa causa;
15.5) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa da 
última Declaração de Imposto de Renda;
15.6) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo, 
trazer comprovante;
15.7) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos;
16) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelos órgãos 
competentes dos Estados onde reside e residiu no período de abrangência. 
Em caso positivo, trazer a Certidão Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidos via Internet:
16.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar 
Secretaria da Segurança Pública);
16.2) Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da 
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente).
17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas 
pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das cidades onde reside e 
residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e residiu no período de 
abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto – SP:
17.1) Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, 
no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de 
Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de Execuções 
Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro. 
Caso o nome consultado tenha data de nascimento anterior a 01/01/1969: 
Deverá encaminhar o protocolo do pedido, junto do RG, ao e-mail: riopreto@
tjsp.jus.br
17.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – Justiça 
Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal.
18) Exame Médico Admissional – O agendamento para a realização 
do exame deverá ser feito pelo link https://cidadao.riopreto.sp.gov.
br/?apl=AGENDAMENTOS_SERVICOS&chave=2094, ou pelo Aplicativo 
oficial da Prefeitura de São José do Rio Preto (Prefeitura de Rio Preto), 
disponível nas lojas de aplicativos. Local do Exame Médico: SEESMT, Av. 
Alberto Andaló, 3030, térreo do Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128, munido 
da Carteira de Vacinação (cópia), Comprovante de Vacinação contra a 
COVID-19 (cópia), ficha de avaliação e formulário de anamnese.
19) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido RG, CPF (originais e cópia), 
comprovante de endereço no nome do convocado e documento fornecido 
pela SME para abertura da Conta Salário – vinculada ao CNPJ da Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Preto (Trazer cópia do comprovante de 
abertura de conta constando CPF e CNPJ desta Prefeitura).
20) Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio Preto julgar 
necessário.
OBSERVAÇÃO:
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O atendimento para entrega da documentação para contratação será feito 
somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal da Secretaria 
Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337.
Prazo para protocolo da Documentação:
Convocação nº 61/2022 – SME      Publicado em 18/10/2022
Término 07/11/2022
São José do Rio Preto, 17 de outubro de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Alciomar Ribeiro Cavalcante
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de 
pagamento de Diferença de IPTU Apurado exercício de 2017 a 2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a 
inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras instituições de 
proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e 
a mesma voltou por motivo de “ Não Procuado”, na data  12,14 e 16/09/2022
São José do Rio Preto, 17 de outubro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Divino Gole Music Bar LTDA
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento Multa do Comércio (div 31) 
vencimento em 10/08/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo de “ Não 
Procurado”, na data  12,14 e 16/09/2022
São José do Rio Preto, 17 de outubro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Eduardo Luiz da Silva Academia ME
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento Multa da Vigilância Sanitária 
(div 33) vencimento em 18/01/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo de “ 
Desconhecido”, na data  07/10/2022
São José do Rio Preto, 17 de outubro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Leonardo Freitas Parpinelli
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Auto de Infração (div 379) 
vencimento em 24/08/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo de “ Não 
Procurado”, na data  12,14 e 16/09/2022
São José do Rio Preto, 17 de outubro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
MJR Cury Bar ME
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Auto de Infração Covid 
(div 459) vencimento em 12/01/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo de “Recusado”, 
na data 07,11/10/2022
São José do Rio Preto, 17 de outubro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NBM Lotericas Ltda
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Auto de Infração Covid 
(div 458) vencimento em 17/01/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo de “Recusado”, 
na data 05,07/10/2022
São José do Rio Preto, 17 de outubro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Peres Rio Preto Serviços ADM LTDA
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento Multa do Comércio (div 31) 
vencimento em 19/08/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo de “ Não 
Procurado”, na data  09,13 e 15/09/2022
São José do Rio Preto, 17 de outubro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas

Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1981-1
Fica notificada, Rosa Maria Faria de Lima, proprietária do imóvel sito à Rua Euphly Jales – Dr,, nº 1459, quadra 
14, lote 06, Jardim Estrella, que em virtude de ter sido enviado o Auto de Multa nº 1981-1, emitido em 06/10/2022, 
assinado pelo agente fiscal de posturas Rodrigo André Morsillo, tratando de construção em desacordo com a Lei 
de Zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado (falta de alvará de reforma), em desacordo com as Leis Municipais 
13.709/2021, 649/2021 – art. 352, 10.290/2008 – art. 9, de que deverá recolher aos Cofres Municipais , no prazo de 
30 (trinta) dias a contar desta publicação, a multa no valor de R$ 1.039,35 (hum mil, trinta e nove reais, trinta e cinco 
centavos), uma vez que o referido Auto de Multa nos foi devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de 
registro do objeto AR BR 78250623 7 BR, acusando “mudou-se.”
Informamos ainda a intimação e benefício da multa:
a) o prazo para pagamento ou para a impugnação deste Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, 
contados da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019.
b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019):
I- de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da lavratura do Auto de 
Infração e desde que não haja Impugnação; 
II- de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, 
se não interposto Recurso Voluntário; 
III- de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em 
Recurso Voluntário
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de 
recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/
semfaz/empro_dam.php.
d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será 
inscrito em dívida ativa, com posterior execução fiscal.
São José do Rio Preto, 17 de outubro de 2022.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras
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Secretaria Municipal de Obras
Departamento de Atendimento Técnico de Engenharia
A/c Marcia Regina Machado
O departamento de Atendimento Técnico de Engenharia vem, por meio desta, informar que, caso V.S. não apresente 
no prazo de sessenta dias, a contar do recebimento desta, a regularização total do imóvel situado na Av. Luiz da Cruz 
Martins, quadra 18, lote 04P/, Jardim Primavera, objeto da notificação nº 5894, emitida em 10 de março de 2021, onde 
foi edificada uma construção avançando o recuo frontal, em desacordo com a Lei de Zoneamento, será lançada a 
licença de construção de embargo no valor de R$ 15.816,53 (quinze mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e 
três centavos), que deverá ser anualmente cobrada, com valor corrigido, referente à área de 120,18 m², enquanto a 
irregularidade notificada não for sanada. 
Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
São José do Rio Preto, 17 de outubro de 2022.
José Eduardo Lopes Meucci  - Arquiteto e Urbanista - SMO

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

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
CASA DE REPOUSO MINHA VIDA LTDA ME 01439/22 AIF-S-E 000189

LECIO JOAO RIBEIRO 01438/22 AIF-M-P 000008

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

CENTRO TERAPEUTICO DESPERTAR DA FE LTDA ME 00936/19 AIP-A-L 000415

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

BERTALIA TRANSPORTES LTDA 00997/20 AIP-A-M 00194

REALE & CARVALHO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 01564/20 AIP-A-L 000417

EDITAL DE TERMO DE LIBERAÇÃO DE PRODUTO E EQUIPAMENTO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

BERTALIA TRANSPORTES LTDA 00997/20 TRM-A-M 00011

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO

ANDRE LUIS ANTONIO 02487/20
1.385,80 (UM MIL, TREZENTOS 
E OITENTA E CINCO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-P-F 000095

BOSCO MEDICINA DO TRABALHO 
LTDA 02074/20 6.929,00 (SEIS MIL, NOVECENTOS 

E VINTE E NOVE REAIS) NRM-P-F 000103

CLARICE SANTANA 28060448803 02489/20
1.385,80 (UM MIL, TREZENTOS 
E OITENTA E CINCO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-P-F 000097

DANIELY SOUZA CARVALHO 02029/20
2.771,60 (DOIS MIL, SETECENTOS 

E SETENTA E UM REAIS E 
SESSENTA CENTAVOS)

NRM-P-F 000086

DIEGO CAMARA NASCIMENTO 01890/21
13.858,00 (TREZE MIL, 

OITOCENTOS E CINQUENTA E 
OITO REAIS)

NRM-P-F 000092

DIVA MELON ROMERO 01842/20
1.385,80 (UM MIL, TREZENTOS 
E OITENTA E CINCO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-P-F 000087

DROGARIA VIVA BEM EIRELI 02000/19 20.700,00 (VINTE MIL E 
SETECENTOS REAIS) NRM-P-F 000085

FARIA, XAVIER E SOUZA TEMAKI E 
SUSHI LTDA 02132/20 6.929,00 (SEIS MIL, NOVECENTOS 

E VINTE E NOVE REAIS) NRM-P-F 000104

FRIGORIFICO ELDORADO 
RIOPRETENSE EIRELI 01503/20

1.385,80 (UM MIL, TREZENTOS 
E OITENTA E CINCO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-P-F 000093

HAVAN LOJAS DE 
DEPARTAMENTO LTDA 01248/20

5.543,20 (CINCO MIL, 
QUINHENTOS E QUARENTA E 

TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)
NRM-P-F 000084

JOAO SERGIO FRANCISQUINI 02496/20 6.929,00 (SEIS MIL, NOVECENTOS 
E VINTE E NOVE REAIS) NRM-P-F 000102

JULIO CESAR DOS SANTOS 01895/20
1.385,80 (UM MIL, TREZENTOS 
E OITENTA E CINCO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-P-F 000089

LUIS CARLOS LEITE AUTOMOVEIS 02488/20
1.385,80 (UM MIL, TREZENTOS 
E OITENTA E CINCO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-P-F 000096

MARLI PEREIRA DOS SANTOS 
78093651187 01362/20

1.385,80 (UM MIL, TREZENTOS 
E OITENTA E CINCO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-P-F 000082

MRINALVA C DA SILVA ME 02497/20
1.385,80 (UM MIL, TREZENTOS 
E OITENTA E CINCO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-P-F 000105

MULTIFORMULAS RIO PRETO 
LTDA 01923/18 2.570,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS 

E SETENTA REAIS) NRM-P-F 000083

RENASCER RIO PRETO 
IMOBILIARIA EIRELI 02486/20

1.385,80 (UM MIL, TREZENTOS 
E OITENTA E CINCO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-P-F 000094

RODOLPHO OLIVEIRA DOS 
SANTOS 01869/20

1.385,80 (UM MIL, TREZENTOS 
E OITENTA E CINCO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-P-F 000090

RONALDO ELIAS DE RAMOS 
21893714810 02491/20

1.385,80 (UM MIL, TREZENTOS 
E OITENTA E CINCO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-P-F 000100

SOLER RP COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA

02470/20 6.929,00 (SEIS MIL, NOVECENTOS 
E VINTE E NOVE REAIS) NRM-P-F 000091

TREVISAN E OLIVEIRA BAR E 
MERCEARIA LTDA ME 02495/20 6.929,00 (SEIS MIL, NOVECENTOS 

E VINTE E NOVE REAIS) NRM-P-F 000101

VALDIRENE BACCO 05747521888 02490/20
1.385,80 (UM MIL, TREZENTOS 
E OITENTA E CINCO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-P-F 000098

VBM BAR EIRELI 02131/20
2.771,60 (DOIS MIL, SETECENTOS 

E SETENTA E UM REAIS E 
SESSENTA CENTAVOS)

NRM-P-F 000088

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

BERTALIA TRANSPORTES LTDA 00997/20 AIF-I-E 1271

REALE & CARVALHO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 01564/20 AIF-A-LF 000121

São José do Rio Preto, 18 de Outubro de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS: 05/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 119/2022
OBJETO: Aquisição de material didático de Sistema Estruturado de Ensino para alunos e professores 
do Ensino Fundamental II que atenda a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Data da realização da Sessão Pública: 18/11/2022

Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor Municipal de Licitação, 
localizado na Praça São João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Lei Federal: 8.666/93.
Monte Aprazível, 17 de outubro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL.
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O Novorizontino entra em 
campo nesta terça-feira (18) 
pela antepenúltima rodada da 
Série B do Campeonato Bra-
sileiro. O jogo será contra o 
Brusque, às 19h, em Santa Ca-
tarina. Se vencer, o Tigre pode 
garantir matematicamente a 
permanência na segunda di-
visão nacional. 
Atualmente, o Novorizontino 
está na 15ª posição com 40 
pontos, quatro a mais que o 
17º colocado, o CSA, primeiro 
time na degola. Caso vença os 
catarinenses e o CSA não der-
rote a Ponte Preta, a equipe 
da região estará matematica-
mente salvo do qualquer risco 
de rebaixamento. 
O Novorizontino vem emba-
lado por uma goleada de 6 a 

NOVORIZONTINO JOGA PELA PERMANÊNCIA
BRASILEIRO SERIE B

0 diante do Náutico no fim de 
semana, sendo este o placar 
mais elástico dessa edição da 
Série B.
 “Nós estudamos e planeja-
mos muito bem esse jogo. 
Mérito do grupo que colheu 
a ideia. Fomos conscientes 
e arrumados durante o jogo. 
Soubemos aproveitar bem 
esse desespero e até a desor-
ganização do time do Náutico, 
que é normal numa situação 
dessa que o Náutico, que é um 
grande clube, está passando 
na competição”, afirmou o 
técnico Mazola Júnior. 
O Brusque é o penúltimo 
colocado da Série B e pode 
ser rebaixado nesta rodada. 
Após o jogo em Santa Cata-
rina, o Novorizontino volta 
a jogar no dia 27 com o Cru-
zeiro em casa e fecha a tem-
porada contra o Operário 
fora no dia 6 de novembro. 

O Novorizontino vem embalado por uma goleada 
de 6 a 0 diante do Náutico no fim de semana, sen-
do este o placar mais elástico dessa edição da Sé-
rie B. O Brusque é o penúltimo colocado da Série B 
e pode ser rebaixado nesta rodada

O Novorizontino entra em campo nesta terça-feira (18) pela an-
tepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

PECUÁRIA

Expô começa na quinta com 
2 mil animais e  terá festival

Com a presença de dois mil 
animais, grandes leilões de 
gado leiteiro e de corte, pales-
tras técnicas, sobre ciência e 
tecnologia, a 59ª Exposição de 
Animais de Rio Preto, que co-
meça nesta quinta-feira (19) e 
segue até o dia 23, volta a ser 
um espaço importante para 
a pecuária brasileira. Além 
de bovinos, haverá equinos e 
ovinos. É uma parceira com 
a Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu (ABCZ). A 
entrada é franca. 
Parceria com a Associação 
Brasileira dos Criadores de 
Zebu (ABCZ), a Expô Rio Pre-
to realiza julgamentos a partir 
do primeiro dia da feira. Se-
rão animais de corte e de leite 

como Simental, Tabapuã, Gu-
zerá, Nelore, Nelore Mocho, 
Indubrasil, Sindi, Girolando 
e Gir Leiteiro. O evento rece-
be também animais da raça 
Senepol, exclusivamente em 
exposição. 
No recinto os visitantes po-
derão conhecer as principais 
raças que compõem o reba-
nho nacional. Os especialistas 
poderão mensurar a pecuária 
nacional com a mostra que 
estará no evento. Cada uma 
das raças traz de dezenas a 
centenas de animais. Raças 
Tabapuã, Indubrasil, Sindi, 
Girolando e Gir Leiteiro, Ne-
lore e Nelore Mocho, Simen-
tal, Guzerá e Senepol. 
Serão 4 leilões. Mega Leilão 
de Gado Leiteiro da Fazen-
da Espigão da Serra, dia 20, 
às 11h, o 1º Leilão Genética 

BD, que envolve animais para 
provas de rodeio, o Leilão de 
Corte, com a oferta de mais de 
mil animais para cria, recria e 
engorda e, dia 23 ao meio dia, 
o leilão beneficente em prol 
do Hospital de Base, da Santa 
Casa e do Fundo Social de So-
lidariedade de Rio Preto. 

Renato Teixeira
Os organizadores pretendem 
que a Expô Rio Preto seja um 
programa de famíliar. Os por-
tões do recinto estarão abertos 
com entrada e estacionamen-
to gratuitos e haverá uma sé-
rie de apresentações culturais, 
atrações infantis, espaço para 
alimentação com food trucks 
e restaurantes fixos e atrações 
musicais, com destaque para 
o Renato Teixeira que encerra 
o 2º Festival de Viola.

Expô começa na quinta com 2 mil animais, terá festival e Renato Teixeira

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Xadrez de Rio Preto fatura ouro nos Jogos
O xadrez de Rio Preto tem 

se consolidado nos últimos 
anos como uma das moda-
lidades esportivas que mais 
pontuam em Jogos Abertos 
do Interior. E nesta semana 
não foi diferente. As equipes 
feminina e masculina de xa-
drez do CAD/SMEL faturaram 
medalha de ouro nos Jogos, 
disputados em São Sebastião, 

litoral paulista. 
Foram sete vitórias, em 

sete rodadas. As meninas 
rio-pretenses bateram Bauru 
na última rodada, e o time 
masculino ganhou de São 
Manuel. O comandante da 
equipe, Ramon Arnal Carrasco 
Júnior, comemorou mais essas 
conquistas. 

“Dos últimos sete Jogos 

Abertos fomos campeões em 
seis no masculino e três no 
feminino, estamos muito feli-
zes. Nosso xadrez mostra sua 
força”, afirmou Ramon que 
ao lado de Eduardo Capatti 
e Fábio Domingues Ferreira 
fizeram parte da comissão 
técnica. 

O time feminino de Rio 
Preto contou com as jogado-

ras Vitoria Matheus Ramillo, 
Nathaly Regina Reis, Danielle 
Sena Moura, Ana Vitoria de 
Paula, Janine Flores e Ana 
Carolina Nagib. 

A equipe masculina teve 
Leomar Borges, Luis Paulo 
Supi, Roberto Jose Suardi, 
Luis Henrique Pinto Coelho, 
Dragan Stamenkovic e Gui-
lherme Augusto Bianchi.

MASCULINO E FEMININO

Da REPORTAGEM

A Prefeitura definiu que a Se-
cretaria do Bem-Estar Ani-
mal, que vai funcionar na rua 
Ipiranga 280, na Vila Curti, 
vai implantar o Registro Geral 
de Aninais (RGA). Ele deter-
mina que os proprietários de 
cães, gatos, equinos, muares 
e asininos devem registrar e 
identificar eletronicamente os 
animais sob sua responsabili-
dade. 
A ideia é ter um controle dos 
animais existentes na cidade 
e punir o tutor, em caso de 
abandono. “Semana passada 
tivemos uma reunião para 
tratar do assunto. Estamos le-
vantando valores de chip, de 
programa para inserir os da-
dos dos animais, tudo isso”, 
diz a secretária Cláudia de 
Giulli (MDB). 
A nova pasta também vai ge-
renciar castração fixa e a cas-
tração em massa, as feiras de 
adoção, recolha e tratamento 
de animais vítimas de maus-
-tratos e atropelamentos. O 
Pet Park e o curso de medi-
cina veterinária do Centro 
Universitário de Rio Preto 
(Unirp) são parceiros. 
A secretária Cláudia de Giulli 
afirma que “agora estamos 
aqui para pensar e desenvol-
ver políticas públicas exclu-
sivamente voltadas para a 
causa animal. Começamos a 
olhar a legislação pertinente 
ao tema já aprovada no mu-
nicípio para colocar em prá-
tica.” 
Castração

Para a primeira quinzena de 
novembro, haverá mais uma 
castração em massa. Nessas 
ocasiões, os tutores são con-
vocados previamente e orien-
tados em relação ao preparo 
dos animais para o procedi-
mento. “Temos um cadastro e 
vamos chamando. Não adian-
ta chegar lá de última hora, 
pois o animal precisa ser sub-
metido a um preparo”, afirma 
Cláudia. 

Hospital
Uma das lutas da nova secre-
tária é a instalação previsão 
do hospital veterinário. O mu-
nicípio deve entrar com a área 
para a construção e o Progra-
ma Meu Pet, do governo do 
Estado, bancar a obra. Existe 
contrato com o valor da obra. 
Serão oferecidos para cães e 

gatos consultas clínicas, ci-
rurgias, exames de ultrassom, 
raios X e endoscopia, labora-
tório de análise clínicas, se-
tor de urgência e emergência, 
além dos serviços de vacina-
ção, castração e adoção res-
ponsável sem nenhum custo 
para o tutor ou proprietário 
do animal.

Da REPORTAGEM 

BEM-ESTAR ANIMAL

Secretaria vai implantar 
Registro Geral dos Animais

A ideia é ter um con-
trole dos animais 
existentes na cidade 
e punir o tutor, em 
caso de abandono. 
Ouro serviço será 
castração em massa

Secretaria vai implantar o Registro Geral dos Animais

ESPORTES/GERAL

Divulgação SMCS

Guilherme Videira 

Câmara Municipal

Proclamas 

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

1. PAULO CÉSAR SOLER DA SILVA e RAFAEL ANTONIO DIAS 
JOB, sendo ELE filho de JOSÉ RICARDO DA SILVA e de KATIA SOLER 
CORTEZIA DA SILVA e ELE filho de MARCIO ALMEIDA JOB e de TEREZA 
CRISTINA DIAS JOB;

2. MÁRCIO JOSÉ CASTILHO e GRACIELE KELY DA SILVA, 
sendo ELE filho de JOSÉ CASTILHO DA FONSECA e de VANILDE BAILO 
FONSECA e ELA filha de JOSÉ MAURO DA SILVA e de GRACILENE TEI-
XEIRA;

3. ANDERSON CHRISTIAN DOS SANTOS CANDIDO e NAYARA 
GOUVEIA FERREIRA, sendo ELE filho de JOSÉ CARLOS CANDIDO e de 
CLEONICE DOS SANTOS e ELA filha de LUIZ ANTONIO FERREIRA e de 
ITAICY GOUVEIA FERREIRA;

4. EDER HENRIQUE BREGAMINI e ALINE DE OLIVEIRA ALDA-
NA, sendo ELE filho de JOSE BREGAMINI e de ELZA AMERICA DE OLI-
VEIRA BREGAMINI e ELA filha de CRISPIM ALDANA e de CÉLIA MARIA 
DE OLIVEIRA ALDANA;

5. PAULO RICARDO OLIVEIRA MARTINS e ALINE CONCEIÇÃO 
DE SOUZA MIRANDA, sendo ELE filho de LUIZ AUGUSTO MARTINS e 
de MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA e ELA filha de SIDNEI MIRANDA e de TE-
RESINHA APARECIDA DE SOUZA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 15/10/2022

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:

1. JOÃO DA CRUZ SANTANA DA SILVA e ELISÂNGELA PEREIRA 
DE SOUSA, sendo ELE filho de MARIA DO Ó e ELA filha de ERASMO PE-
REIRA DE SOUSA e de DELFINA OLIVEIRA DE SOUSA;

2. JOÃO MARCOS BENEDITO DE SOUZA e JOSIANE APRIGIO 
ALVES, sendo ELE filho de JOÃO ROBERTO DE SOUZA e de MARLI BE-
NEDITA DE SOUZA e ELA filha de JOSÉ LUIZ APRIGIO ALVES e de VAN-
DECIR CAMIN ALVES;

3. OLAVO SOLDERA ROSA e ALICE BIROLLI CORRÊA, sendo 
ELE filho de ALEXANDRE FERREIRA ROSA e de DÉBORA SOLDERA e 
ELA filha de MARCELO CORRÊA DA SILVA e de ANDREA PAVARINO BI-
ROLLI CORRÊA;

4. MARISVALDO OLIVEIRA DA PAIXÃO e ADRIANA VENANCIO 
DA CRUZ, sendo ELE filho de JOVENI NASCIMENTO DA PAIXÃO e de TE-
REZINHA OLIVEIRA DA PAIXÃO e ELA filha de VALDOMIRO VENANCIO 
DA CRUZ e de ELVIRA VENTURA VENANCIO; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartó-
rio (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 17/10/2022


