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PARATLETA
DO TÊNIS
O tenista Kennedy Martins de 
Souza, paratleta do Clube Ami-
gos dos Deficientes (CAD)dis-
puta a partir desta quarta-feira 
(19) o torneio internacional 
Uberlândia Wheelchair Tennis 
Open. ESPORTES   Pág.B6

PROJETO

Vereador quer 
R$ 28,5 mi de 
emendas 
impositivas

HOSPITAL

Faceres perde 
recurso no TJ 
para anular
decisão

O vereador Bruno Moura 
(PSDB) protocolou nesta 
terça-feira, 18, projeto de 
emenda à Lei Orgânica do 
município que pretende 
criar as chamadas emendas 
impositivas que permitem 
aos vereadores destinar até 
1,2% da receita corrente 
líquida da Prefeitura no 
próximo ano. O valor corres-
ponderia a R$ 28,5 milhões, 
ou R$ 1,6 mi para cada vere-
ador. CIDADES  Pág.3

O Tribunal de Justiça do 
estado de São Paulo (TJ) 
não analisou Agravo de 
instrumento impetrado 
pelo Instituto de Saúde - 
Organização Social Faceres, 
contra decisão da 2ª Vara 
da Fazenda Pública de Rio 
Preto, que negou pedido 
para suspender a contrata-
ção da Famerp para operar 
e administrar o hospital 
Domingo Braile, na região 
Norte. CIDADES Pág.5

A diretoria do HB Saúde afirma que o menino Heitor Ribeiro da Silva Ferreira, de 5 anos, 
internado na Santa Casa com abcesso infecioso, foi transferido para o Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM). Antes na madrugada de terça-feira (18) Elton Martins, pai do 
garoto, registrou um Boletim de Ocorrência afirmando que médicos pediram a transfe-
rência, o HCM não tinha vagas e o HB Saúde, consultado, não aceitou. CIDADES Pág.5

EXPOSIÇÃO PECUÁRIA COMEÇA HOJE

EXPO RIO PRETO

Começa nesta quarta-feira (19) na Exposição de Animais o 2º Festival de Moda de 
Viola. São 35 inscritos de 22 cidades dos estados da Bahia, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Distrito Federal e São Paulo. Além disso nos próximos cinco dias de evento 
a Exposição vai abrigar 2 mil animais entre bovinos, equinos e ovinos vindos de 
todo o Brasil.. GERAL Pág.B6

SAÚDE EM RIO PRETO

Pai consegue 
transferir filho 
de hospital só 
após queixa 
na polícia

HOJE

Corinthians e 
Flamengo 
fazem final da 
Copa do Brasil

Flamengo e Corinthians se 
enfrentam no Maracanã 
nesta quarta-feira (19), a 
partir das 21h45, no jogo 
final da Copa do Brasil. No 
primeiro jogo foi empate.  
ESPORTES Pág.B6

GCM

Mudanças passam na Câmara

Por unanimidade, os vereadores aprovaram durante sessão nesta terça-feira, 18, 
projeto de lei complementar do prefeito Edinho Araújo (MDB) que prevê alteração 
da nomenclatura e atribuições relacionadas à estrutura da Guarda Municipal de Rio 
Preto. Ao todo foram 16 votos favoráveis. POLÍTICA Pág.3

LIMINAR ADICIONAL

TJ barra lei que 
manda escola 
avisar evento 
extracurricular

Governador 
libera R$ 1,8 mi 
de crédito 
para a Famerp

O desembargador do Tri-
bunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP) Tasso Duarte 
de Melo suspendeu nesta 
terça-feira, 18, a eficácia 
da lei que obriga escolas de 
educação básica a notificar 
pais ou responsáveis por 
menores de idade sobre 
realização de evento ex-
tracurricular como festas e 
palestras. A decisão acata 
pedido do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educa-
ção Municipal (Atem), de 
Rio Preto. 
POLÍTICA  Pág.3

LICITAÇÃO

Por R$ 2,2 mi 
empresa fará 
nova ciclovia 
na avenida JK
A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Obras, anunciou a empresa 
Forte Administração e Ser-
viços de Engenharia como 
a contratada para realizar a 
recuperação da pista de ca-
minhada e nova ciclovia na 
avenida Juscelino Kubits-
chek de Oliveira. A empresa 
ofertou o menor valor e vai 
receber R$ 2,2 milhões pelo 
serviço. 
POLÍTICA Pág.3

Divulgação

Fabricio Spatti

Câmara Municipal

Arquivo Cláudio Lahos

Divulgação
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Edinho e Tarcísio
O prefeito Edinho Araújo (MDB) seguiu à risca o pedido do 

candidato ao governo do Estado Tarcísio de Freitas (Republicanos) 
e chamou pra si a responsabilidade de ser um dos divulgadores da 
campanha e das propostas do nome apoiado pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL). Edinho já estampa com largo sorrido a fachada do 
antigo comitê de campanha do então candidato e atual governador 
Rodrigo Garcia (PSDB), derrotado na disputa. Imagem traz Edinho 
ao lado de Tarcísio em imóvel localizado na avenida Alberto Andaló, 
a queridinha de Rio Preto.

Em cima do muro
O espaço concentrou o material de campanha de Garcia que 

tinha como vice o deputado federal Geninho Zulliani (União 
Brasil). Estrategicamente localizado na Andaló esquina com rua 
Marechal Deodoro, a imagem mostra Edinho e Tarcísio com o 
número de campanha do candidato ao governo do Estado. Mesmo 
tendo declarado apoio a Tarcísio, Edinho ficou em cima do muro 
em relação a disputa presidencial: até agora nem Bolsonaro e nem 
Lula, o famoso “nem nem”. Segue “sob análise” como informou a 
imprensa sobre quem receberia seu apoio neste momento. Pelo 
jeito, só Tarcisão do asfalto é quem vai ganhar o mimo do prefeito.

Interesses
Há pouco mais de uma semana, em encontro virtual com 

cerca de 60 prefeito da região, Tarcísio disse aos apoiadores para 
não “desmobilizar” seus comitês e estruturas de campanha do 
primeiro turno. Ele pediu para que eles pudessem ser utilizados 
como comitês da sua campanha. Poucos levaram a sério o pedido, 
mas Edinho, prova que o apoio declarado a ele não é da boca pra 
fora. Edinho, assim como tantos outros prefeitos, tem interesse 
na continuidade de obras e projetos para suas cidades. Aqui em 
Rio Preto, a construção da terceira-faixa na Washington Luís, 
contorno ferroviário, entre outros, foram promessas do atual 
grupo político no poder. Tarcísio se comprometeu a honrar todos 
os compromissos assumidos pelo atual governo de São Paulo, o 
que tranquilizou prefeitos, sempre ávidos por recursos estaduais.

A Casa Bolsonaro
Outro que não desmo-

bilizou sua estrutura de 
campanha, mesmo der-
rotado como deputado 
estadual, Coronel Fábio 
Candido (PL) mantém 
seu comitê batizado de “A 
Casa Bolsonaro”. Ele avisa 
pelas redes sociais que o 
local, localizado na rua 
Duarte Pacheco, próximo 
a rotatória da Brasilusa, 
continua em pleno fun-
cionamento. “O espaço 
funciona como base elei-
toral para apoiadores do 
presidente Bolsonaro e o 
candidato a governador 

Evento
O presidente Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas par-

ticipam nesta quinta-feira, 20, em São Paulo, de um encontro 
com lideranças políticas, onde estarão reunidos prefeitos, ve-
readores, deputados estaduais e federais, além de presidentes 
de partidos que compõem a coligação neste segundo turno. 
Atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) é presença confir-
mada. Geninho Zulliani, deputado federal e candidato a vice 
na chapa com Rodrigo também participa. A expectativa que 
políticos locais como deputado estadual Itamar Borges (MDB) 
e o próprio prefeito Edinho Araújo (MDB) participem. O 
evento ocorre no Ginásio da Portuguesa, a partir das 16 horas.

Boulos em Rio Preto 
Deputado federal mais votado para o cargo no Estado de 

São Paulo Guilherme Boulos (Psol) desembarca em Rio Preto 
nesta quarta-feira, 19, para atividades de campanha em favor 
do candidato a presidente Lula (PT) e do candidato ao governo 
de SP Fernando Haddad (PT). Ao lado da deputada estadu-
al eleita e coordenadora do Movimento dos Trabalhadores 
Sem-Teto (MTST) Ediane Maria (Psol) ele inicia a jornada as 
16h30 em concentração com apoiadores na esquina das ruas 
Silva Jardim e General Glicério. Do local vão em caminhada 
até o Terminal Rodoviário Central. Ele finaliza sua estadia 
na cidade em plenária no Centro Cultural Vasco, às 19 horas. 
Boulos será recepcionado pelo vereador João Paulo Rillo, 
também do Psol e lideranças do PT.

‘Mulheres com Bolsonaro’
Cerca de 100 mulheres de Rio Preto participam nesta quar-

ta-feira, 19, de evento em São Paulo em prol a campanha do 
presidente Jair Bolsonaro (PL). Diferente dos tradicionais atos 
de apoio, desta vez o foco será a mulher. Evento batizado de 
“Mulheres com Bolsonaro” terá como anfitriã a primeira-dama 
Michele Bolsonaro. O objetivo é aumentar a votação do atual 
presidente entre o eleitorado feminino. As mulheres de Rio 
Preto partiram de ônibus pela manhã e algumas outras segui-
ram com os próprios veículos até a capital paulista. A maio-
ria delas, inclusive, não é filiada a nenhum partido político.  

Voto feminino
Uma das organizadoras da caravana de Rio Preto, Danila 

Azevedo, que disputou uma vaga para deputada federal pelo 
(PTB), afirma que o voto feminino tem grande importância na 
sociedade. “Porque a mulher muitas vezes é a mantenedora da 
casa e seu voto é de proteção a família, princípios. Estamos lutan-
do pelo resguardo familiar. A mulher faz essa multiplicação dos 
votos porque ela influencia não só dentro de casa, mas no meio 
do convívio. As pessoas entendem essa responsabilidade”, diz. 
“Apoio ao nosso presidente, mas não estamos apenas apoiando 
um homem, estamos apoiando princípios e valores”, finaliza.
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O ano de 2021 foi marcado 
por um crescimento expressivo 
na prática de M&A no Brasil, na 
ordem de 65%. Fusões e aquisi-
ções estiveram no processo de 
consolidação de grandes em-
presas, tanto as que já tinham 
presença no país, como as que 
optaram por ingressar com 
novos investimentos em nosso 
mercado.

No início de 2022, existia a 
perspectiva de que o mercado 
de aquisições estaria mais mo-

Já viu uma foto que quase te 
fez sentir um cheiro? Ou um ví-
deo que deixou um gosto ruim na 
boca? A próxima é mais fácil. Já 
escutou uma música que te deu 
vontade de correr mais rápido? 

Presente a todo momento, 
acredito que essa miscelânea de 
sensações é mais marcante com 
a presença da música. Só ela é 
capaz de mudar nossa disposição 
de “levemente desanimado” para 
“completamente na fossa”, ou até 
mesmo nos fazer mudar de uma 

ARTIGO

ARTIGO

Aquisições em alta: otimismo, apreensão 
ou simplesmente oportunidade?

De que forma você enxerga uma música?

Laércio Soto

Adriano Rossi

OPINIÃO

desto, pois se imaginava que o 
represamento de transações, já 
tivera sido corrigido em 2021, 
principalmente pelo fato de es-

Eliana Mathias de Oliveira, natural 
de São José do Rio Preto-Sp, faleceu 
aos 57 anos de idade. Deixa o esposo 
Vitor Jośe e os filhos Rafael e Augusto. 
Foi sepultada dia 16/102022, saiu seu 
féretro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Carlos Alberto Rodrigues Monteiro, 
natural de Barretos-Sp, faleceu aos 72 
anos de idade. Deixa a esposa Sirlei, as 
filhas Andreia, Alessandra e Andrezza. 
Foi sepultado dia 18/10/2022, saiu 
seu féretro do velório Capelas Prever 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Maria Lemes da Silva Diniz, natural 
de Ituramã-GO, faleceu aos 72 anos 
de idade. Deixa o esposo Carlos, 
os filhos João, Ibanilson, Lucimeiry, 
Lucielio e Mariangela. Foi sepulta-
do dia 17/10/2022, saiu seu féretro 
do velório Capelas Prever para o 
Cemitério Parque Jardim da Paz. 

Luiz Carlos de Jesus Moraes, na-
tural de São José do Rio Preto-Sp, 
faleceu aos 72 anos de idade. Deixa 
a esposa Lucia, a filha Larissa. Foi 
sepultado dia 18/10/2022, saiu seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o Cemitério da Ressurreição. 
 
Esperidião Alves de Oliveira, na-
tural de Estrela D’oeste-Sp, fale-
ceu aos 72 anos de idade. Deixa a 
esposa Alexandra, os filhos Ariana, 
Vitor, Marcia, Juliana, Silvia, Laís, 
Juliano, Luciano e Eliana. Foi se-
pultado dia 18/10/2022, saiu seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o Cemitério São João Batista. 
 
João Alberto Martins, natural 
de Barretos-Sp, faleceu aos 72 
anos de idade. Foi sepultado dia 
18/10/2022, saiu seu féretro do ve-
lório Capelas Prever para o Cemité-
rio São João Batista.

FALECIMENTOS E MISSAS

do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas que podem adqui-
rir material de campanha. Agora vira quartel General para a 
campanha de Bolsonaro e Tarcísio. E torna ponto de referência 
neste momento decisivo”, diz o Coronel. Ele ainda lembra que 
a Casa Bolsonaro funciona de segunda a sexta das 8h às 18h e 
aos sábados das 8h às 12h.

Divulgação

tarmos falando de um ano com 
muitos acontecimentos inter-
nos, sendo o mais importante, a 
disputa pelo comando do maior 
posto do Executivo do nosso 
país e consequente mudança 
nas políticas já existentes, face 
à polarização vigente.

Na prática, o que se imagi-
nava com um mercado mais re-
ceoso, na espera do que poderá 
acontecer com uma eventual e 
significativa mudança no rumo 
do Brasil, converteu-se em opor-
tunidade para investidores e 
grandes empresas.

Para se ter ideia dos nú-
meros: o primeiro semestre de 

2022 mostra um aumento de 
14% no número de transações 
ocorridas, quando comparado 
ao mesmo período de 2021 (812 
em 2021 e 926 em 2022); repli-
cando para a área de suporte a 
transações da RSM esse número 
se mostra ainda mais expressivo, 
com um aumento de 32% apura-
do logo no 1º semestre de 2022.

O que se percebe é uma cor-
rida bastante grande de poten-
ciais investidores, já no segundo 
semestre de 2022.

Porém, é evidente que o 
período da Covid-19 atrelado à 
guerra da Ucrânia e consequen-
te arroxo da economia no geral, 

leva os grandes investidores 
a fazerem bons negócios, pois 
muitos empresários acabam 
optando por realizar seus ativos.

Dessa forma, acredito que 
estamos vivendo um misto de 
oportunidades, pois é inegável 
que o valor dos ativos, face aos 
cenários menos ambiciosos 
econômicos, possibilita uma 
conjuntura para investidores 
concretizarem processos de 
consolidação e pulverização de 
suas carteiras de investimentos.

E também, do lado de quem 
vende, é a possibilidade, muitas 
vezes, de sair em grande estilo 
de um negócio que não possui 

sucessão direta ou que estaria 
na linha do tempo fadado a um 
processo de consolidação, ou 
até mesmo de desinvestimen-
to por conta do atual cenário 
mundial.

Nem otimismo, tampou-
co apreensão. O que vemos 
acontecer, é que uma corrida 
pela conclusão de transações, 
ocorre exclusivamente pela 
oportunidade de investidores 
e vendedores, de acharem o 
ponto de intersecção de suas 
trajetórias.

*Laércio Soto é Mana-
ging Partner da RSM Bra-
sil, a 6ª maior empresa de 
Auditoria, Consultoria, 
Tributos e Contabilidade 
do mundo.

“sexta em casa vendo filme” para 
“noitada agressiva seguida por 
ressaca moral”. 

Lembro que quando li “A 
Torre Negra”, de Stephen King, 
eu estava escutando muito Bruce 
Springsteen e, até hoje, quando 
escuto “Dancing in the Dark”, 
quase consigo sentir a textura dos 
cabos de sândalo dos revólveres 
de Roland. 

Quando ouvi a “Gôndola Lú-
gubre” de Franz Liszt, ao mesmo 
tempo que lia o poema “Gôndola 
Lúgubre” de Thomas Transtro-
mer, consegui ver um significado 
totalmente novo, tanto para as 

linhas quanto para os acordes.   
A música já foi usada para 

aumentar a produtividade de 
trabalhadores em linhas de pro-
dução e apitos de guerra astecas 
produziam um horrível som que 
causava terror em seus inimigos. 
Existe uma magia quase palpável 
nas ondas sonoras, magia que 
muda nosso humor, nossa arte, 
em essência, muda nossas vidas. 

Em um vislumbre onírico, 
imaginei o que aconteceria se 
pessoas tivessem a capacidade de 
ver as linhas que conduzem essa 
mágica e manipular a energia de 
acordo com suas habilidades, 

inatas ou adquiridas, para mudar 
o efeito de batalhas. 

É esta a ideia principal do 
meu quarto livro, “Cavaleiros da 
Tempestade”. Um mundo onde 
os acordes podem mudar o des-
tino de uma nação. Apesar de ser 
obrigado a classificar o livro como 
alta fantasia, qualquer um poderá 
reconhecer que, a magia descrita 
no livro, é real. É o poder da mú-
sica que conduz toda a narrativa. 

*Adriano Rossi é médico 
endocrinologista e escritor, 
autor do lançamento “Cava-
leiros da Tempestade”
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Política Cadê o relatório?
Moraes pede ao Ministério da Defesa 
que entregue documentos de eventual 
auditoria nas urnas

Lula e os evangélicos
Lula apresenta carta aos evangé-
licos nesta quarta em evento com 
200 pastores

TJ suspende lei que obrigava escola de 
Rio Preto informar evento extracurricular

ADIN

A Atem afirma que a Lei 
é inconstitucional por-
que violaria a separação 
dos poderes

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O desembargador do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo 
(TJ-SP) Tasso Duarte de Melo 
suspendeu nesta terça-feira, 
18, a eficácia da lei que obriga 
escolas de educação básica a 
notificar pais ou responsáveis 
por menores de idade sobre 
realização de evento extracur-
ricular. 

A decisão acata pedido do 
Sindicato dos Trabalhado-
res em Educação Municipal 

(Atem), de Rio Preto, que 
acionou o TJ por meio de uma 
ação direta de inconstitucio-
nalidade (Adin) com pedido 
de concessão de liminar, para 
suspender a lei de autoria do 
vereador Odélio Chaves (PL) 
até o julgamento do mérito 
da ação. 

A proposta foi aprovada 
pela Câmara Municipal no dia 
13 de setembro e depois san-
cionada pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB). 

A lei prevê que a comuni-
cação seja realizada com no 
mínimo três dias úteis de an-
tecedência como festas, espe-
táculos, palestras, solenidades, 
comemorações, seminários, 
dentre outros de caráter extra-
curricular que ocorram dentro 
ou fora do estabelecimento 
de ensino, de cunho cultural, 
ideológico, religioso, filosófico 

ou político. 
“É garantido aos pais, mães 

ou responsáveis, diante de 
tal notificação e da nature-
za da atividade, declinar da 
participação da criança ou 
adolescente menor de idade da 
referida atividade por motivos 
de crenças, opiniões ou valores 
familiares, sem nenhum pre-
juízo para o estudante”, diz o 

artigo 2º da lei. 
A Atem afirma que a Lei é 

inconstitucional porque vio-
laria o princípio da separação 
dos poderes e os princípios 
de liberdade e solidariedade 
vinculados à educação. “É 
inconstitucional, pois, cuida 
de questão que está na esfera 
de competência do legislador 
federal e, além disso, fere a 

separação dos Poderes descrito 
no artigo 5º da Carta Bandei-
rantes”, diz trecho da Adin. 

“No caso dos autos há 
exaustiva fundamentação so-
bre o vício de inconstitucio-
nalidade, em tese, decorrente 
do vício de iniciativa da lei 
impugnado”, afirmou o de-
sembargador ao justificar a 
suspensão da lei.

TJ suspende lei que obriga escola de Rio Preto informar evento extracurricular

A proposta foi apro-
vada pela Câmara 
Municipal no dia 
13 de setembro e 
depois sancionada 
pelo prefeito Edi-
nho Araújo (MDB).

O vereador Bruno Moura 
(PSDB) protocolou nesta ter-
ça-feira, 18, projeto de emenda 
à Lei Orgânica do município 
que pretende criar as cha-
madas emendas impositivas 
que permitem aos vereadores 
destinar até 1,2% da receita 
corrente líquida da Prefeitura. 
O valor corresponderia a R$ 
28,5 milhões, já que a receita 
orçamentária estimada para 
2023 é de R$ 2,38 bilhões. 
Seriam R$ 1,6 milhão para 
cada um dos 17 vereadores de 
Rio Preto para encaminhar 

PROJETO

Vereador quer R$ 28,5 mi para emendas impositivas
como desejar. 

“As emendas individuais 
ao projeto de lei orçamentá-
ria serão aprovadas no limite 
de 1,2% (um inteiro e dois 
décimos por cento) da receita 

corrente líquida realizada no 
exercício anterior, percentual 
distribuído equitativamente 
dentre os vereadores, sendo 
que a metade deste percentual 
deverá ser destinado a ações e 
serviços públicos de saúde”, 
diz trecho do projeto de Bruno 
Moura. 

Na justificativa o vereador 
alega que a emenda impositi-
va é instrumento pelo qual os 
vereadores podem apresentar 
emendas Lei Orçamentária 
Anual (LOA) destinando re-
cursos do município para de-
terminadas obras, projetos ou 
instituições. 

“Visa atender às emendas 

dos vereadores ao projeto da 
lei orçamentária anual, pas-
sando as emendas de iniciativa 
dos vereadores à obrigatorie-
dade de serem executadas, sem 
prejuízo ao planejamento exe-
cutivo, vez que se limita a 1,2% 
da receita corrente líquida do 
município”, diz Moura. 

Ele finaliza afirmando que 
as emendas parlamentares “de 
caráter impositivo” têm sido 
implementada em diversas 
cidades, dentre elas uma das 
mais recentes é Campinas. 

Antes de ir a votação o 
projeto precisa ser lido em ple-
nário e passar pelas comissões 
internas do Legislativo.Vereador quer R$ 28,5 mil do orçamento para emendas impositivas

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Por quatro sessões, a 
pedido do autor vereador 
Anderson Branco (PL), 
projeto de lei que tenta 
tornar obrigatória a capa-
citação em noções básicas 
de primeiros socorros de 
professores e funcionários 
de estabelecimentos pú-
blicos e privados da rede 
municipal de ensino, além 
dos estabelecimentos de 
recreação infantil foi adia-
do durante sessão. 

Cursos
Pela proposta tanto 

professores como funcio-
nários das instituições de 
ensino da cidade serão 
obrigados a receber no-
ções básicas de primeiros 
socorros. 

“O curso deverá ser 
ofertado conforme cro-
nograma estabelecido na 
legislação federal aplicável 
e destinar-se-á à capaci-
tação ou à reciclagem de 
parte dos professores e 
funcionários dos estabe-
lecimentos de ensino e 
recreação a que se refere 
o caput deste artigo, sem 
prejuízo de suas ativida-
des ordinárias”, afirma o 
documento.

COMANDANTES

Projeto que  faz alterações na GCM é aprovado 
por unanimidade na Câmara de Rio Preto

Por unanimidade, os ve-
readores aprovaram durante 
sessão nesta terça-feira, 18, 
projeto de lei complementar 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que prevê alteração 
da nomenclatura e atribui-
ções relacionadas à estrutura 
da Guarda Municipal de Rio 
Preto. Ao todo foram 16 votos 
favoráveis. 

No novo texto o Coman-
dante terá entre outras atri-

buições exercer a direção, em 
plano estratégico da execução, 
do Plano de Ação Governa-
mental, mediante a avaliação 
permanente das diretrizes 
políticas direcionadas ao órgão 
e dirigir a Guarda Municipal 
“tecnicamente, operacional-
mente e disciplinarmente”. 
Consta na proposta que a 
função de Diretor da Guarda 
Municipal, cargo de livre no-
meação do prefeito, passará a 

ser chamada de Comandante 
da Guarda Municipal. 

O salário será mantido: R$ 
7.867,28. Para ocupar o cargo 
será exigido como requisito 
formação profissional prefe-
rencialmente adequada, com 
graduação em nível superior 
compatível com o exercício do 
referido cargo de provimento 
em comissão. 

Edinho também deseja a al-
teração da nomenclatura para 

o cargo de Assessor Ampla 
Assistência I que passará a ser 
chamado de Subcomandante 
da Guarda Municipal. O salá-
rio também será mantido: R$ 
5.931,57. 

Para a função será exigido 
como requisito formação pro-
fissional preferencialmente 
adequada, com graduação em 
nível superior compatível com 
o exercício do referido cargo de 
provimento em comissão.

Por R$ 2,2 mi, empresa 
fará nova ciclovia

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Obras, anunciou a empresa 
Forte Administração e Serviços 
de Engenharia como a contra-
tada para realizar a recupera-
ção da pista de caminhada e 
nova ciclovia na avenida Jus-
celino Kubitschek de Oliveira. 

A empresa ofertou o me-
nor valor e vai receber R$ 2,2 
milhões pelo serviço. Consta 
no edital que será ofertada 
empreitada de mão de obra 
com fornecimento de materiais 

e equipamentos visando a 
execução de obras de melho-
ria das pistas de caminhada 
existentes. A novidade será a 
implantação de um uma nova 
ciclovia na avenida, no trecho 
entre a Rua Paulo Menezello 
até o Jardim Paulistano. 

285 dias
O contrato tem prazo de 

285 dias a partir da assina-
tura da ordem de serviço. Os 
recursos são do próprio caixa 
da Prefeitura.

Segundo o autor do 
projeto, as emendas 
parlamentares “de 
caráter impositivo” 
têm sido implemen-
tada em diversas 
cidades

Adiado projeto 
de primeiros 
socorros 
nas escolas

D
ivulgação

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Na avenida Potirendaba
Policiais prenderam em flagrante por 
furto um homem que arrombou a
porta de uma espetaria em Rio Preto

Operação
Deic de Rio Preto prendeu dois 
acusados de extorquir empresá-
rios do ramo de cigarros

GOLPE

Falsos bancários dão prejuízo 
de R$ 47,3 mil para aposentada
Uma idosa rio-pretense, de 
69 anos, teve um prejuízo de 
R$ 47.301,00, após ser enga-
nada por falsos bancários. Ela 
procurou a Polícia Civil nesta 
segunda-feira, 17, para regis-
trar queixa de estelionato. 
Segundo a vítima, no últi-
mo dia 11, uma mulher que 
se passou por funcionária do 
seu banco ligou no telefone 
fixo da residência e disse que 
bandidos tinham feito várias 
compras com seus cartões. 
Em seguida, a criminosa ale-
gou que outro bancário iria 
até a residência da aposen-
tada, na Vila Ercília, onde 
recolheria os cartões, que su-
postamente tinham sido blo-

queados. 
Ao todo, o marginal levou 
quatro cartões de duas insti-
tuições financeiras diferentes 
e cinco cartões de crédito emi-
tidos por redes de lojas. 
Mais tarde, ao consultar seu 

extrato, a idosa descobriu que 
golpistas tinham feito um em-
préstimo de R$ 30 mil em seu 
nome, além de saque de R$ 2 
mil e três compras nos valores 
de R$ 10.556,00, R$ 3.349,00 
e R$ 1.396,00.

Um cerco policial, na ma-
drugada desta terça-feira, 18, 
terminou com um Hyundai 
Creta, que havia sido roubado 
quatro horas antes, recupe-
rado. O assaltante conseguiu 
fugir após entrar em um 
matagal na Região Norte de 
Rio Preto. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, uma motorista, 
de 67 anos, transitava com 
seu automóvel, às 20 horas 
desta segunda-feira, quando 
ao passar por uma lombada 
na rua Francisco da Silva 
Rosa, no Conjunto Habitacio-
nal Caic, reduziu a velocidade, 
sendo abordada pelo bandido, 
que estava bem vestido e si-
mulou estar armado. 

O marginal fugiu levando 
o carro e a PM foi avisada do 
roubo. Em patrulhamento na 
zona do meretrício, às 2 horas 

Criminoso bate carro roubado em 
árvore e foge de cerco policial

RIO PRETO

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Preso pela PM 
por furto em 
loja dorme na 
delegacia

de hoje, uma guarnição viu o 
Creta, com dois ocupantes, 
circulando e solicitou apoio a 
outras viaturas. 

Durante a tentativa de 
fuga, o motorista foi fazer 
uma curva e bateu o veículo 
em árvores no Jardim Maria 
Lúcia. O condutor conseguiu 
escapar e o seu passageiro 
acabou detido. 

Para os policiais, o acom-
panhante, de 27 anos, alegou 
que havia pego uma carona e 
que desconhecia que o carro 
tinha sido roubado. 

O Creta foi devolvido à sua 
proprietária. O jovem foi ouvi-
do e liberado. A participação 
dele no roubo segue sendo 
investigada pela Polícia Civil. 

Outro caso
Uma guarnição da Polí-

cia Militar, que fazia patru-
lhamento de rotina na área 
central de Rio Preto, à 1h30 
desta terça-feira, 18, suspei-
tou de um ciclista que estava 
na Praça Paul Harris, nas 

imediações da linha férrea. Ao 
perceber a viatura, o acusado 
tentou fugir e teve início uma 
perseguição que terminou 
com cerco policial no terminal 
rodoviário. 

Conforme a PM, o acusado 
aumentou a velocidade da 
bicicleta e seguiu para a rua 
Pedro Amaral, no sentido da 
avenida Alberto Andaló. 

Perto da rodoviária, ele 
abandonou a bicicleta e a pé 
pulou gradil e foi na direção 
das plataformas de ônibus. 

O local, que passa por re-
formas, foi cercado por várias 
viaturas e o autuado encon-
trado dentro de uma caçamba 
onde havia terra e restos de 
materiais de construção. Para 
os policiais, o homem, de 32 
anos, confessou ter furtado a 
bicicleta minutos antes de um 
condomînio de apartamentos 
na rua Delegado Pinto de 
Toledo, no Parque Industrial. 

No prédio, os pms con-
firmaram com o síndico que 
o ladrão tinha arrombado o 
cadeado do portão de veículos 
que dá acesso ao subsolo para 
praticar o furto. O delegado 
plantonista confirmou a pri-
são e o acusado foi encami-
nhado à carceragem da Deic. 
rio-pretense.

Em patrulhamento na 
área central de Rio Preto, 
no início da manhã desta 
segunda-feira, 17, uma 
viatura da Polícia Militar 
acabou flagrando um la-
drão, de 23 anos, quando 
saía de uma loja de lin-
gerie na rua Prudente de 
Moraes. 

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, o sus-
peito estava sendo abor-
dado quando a vítima, de 
30 anos, apareceu e disse 
que ele tinha furtado seu 
celular e R$ 29,25. O apa-
relho e o dinheiro foram 
encontrados com o ladrão. 
No Plantão, ele disse que 
“estava na abstinência” e 
dormiu profundamente 
antes de prestar depoi-
mento para o delegado.O 
autuado teve a prisão em 
flagrante confirmada e foi 
transferido à carceragem.

Perto da rodovi-
ária, o acusado 
abandonou a bici-
cleta e a pé pulou 
gradil e foi 
na direção das 
plataformas 
de ônibus.

Criminoso bate carro roubado em árvore e foge de cerco policial; pas-
sageiro foi detido. em outro caso ladrão de bicicleta foi preso

Um homem, cuja iden-
tidade é desconhecida até o 
momento, foi encontrado sem 
calças e com muitas lesões no 
corpo, às 13 horas desta se-
gunda-feira, 17, em uma casa 
abandonada no Jardim Ca-
parroz, em Rio Preto. O local, 
segundo a Polícia Militar, seria 
frequentado por moradores de 
rua para consumirem entor-
pecentes. 

Quando a viatura da PM 
chegou no endereço encontrou 
uma ambulância do Samu 
socorrendo a vítima, que foi 

VIOLÊNCIA

Homem é encontrado 
sem calças e ferido

levada para a UPA Jaguaré. 
Na Unidade de Pronto 

Atendimento, o paciente, que é 
branco, magro, aparenta ter 50 
anos e tem ‘meia calvície’, teve 
uma parada cardiorrespirató-
ria e foi intubado, aguardando 
transferência para um hospi-
tal, pois corre risco de morte. 

Peritos do Instituto de 
Criminalística estiveram no 
imóvel. 

O caso, registrado como 
lesão corporal grave no Plan-
tão, deve ser investigado pelo 
3º DP.

Samu socorreu a vítima, que foi levada para a UPA Jaguaré.

Pedestre roubado em avenida
Três marginais, um deles 

armado com facão, renderam 
um pedestre, de 35 anos, e rou-
baram seu Iphone e carteira, 
contendo documentos pessoais 
e três cartões bancários. 

Na manhã desta segun-
da-feira, 17, na delegacia de 
plantão rio-pretense, a vítima 
disse que o crime aconteceu na 

Homem joga 
carro em portão 
e bate na 
companheira

Um rio-pretense, de 
38 anos, bateu o próprio 
carro no portão de uma vi-
zinha, no Jardim Concei-
ção, na noite desta segun-
da-feira, 17. Em seguida, 
invadiu a casa dela, onde 
estava sua companheira, 
de 48 anos, e a agrediu. 

Amásia
Além de bater na amá-

sia, o agressor ainda a 
ameaçou de morte e a xin-
gou. Um idoso, de 61 anos, 
que estava na residência 
tentou defender a vítima 
e também foi agredido. 

A Polícia Militar foi 
chamada e prendeu o 
acusado em flagrante por 
lesão corporal, injúria, 
ameaça e violência do-
méstica. A proprietária 
da casa socorreu o apo-
sentado, que reclamava 
de muitas dores no tórax, 
para a UPA Norte. 

Plantão
No Plantão, após ter 

a prisão confirmada, o 
indiciado foi transferido 
para a carceragem, onde 
aguardará audiência de 
custódia.

rotatória da avenida Domingos 
Falavina, nas imediações de um 
posto de combustíveis, na ma-
drugada do último sábado. 

Para os policiais, o homem 
não soube informar caracterís-
ticas físicas dos criminosos, que 
fugiram para rumo ignorado. 
O 4º DP ficou encarregado das 
investigações do roubo.

Arquivo DHoje Claudio LAHOS
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A diretoria do HB Saúde afir-
ma que o menino Heitor Ri-
beiro da Silva Ferreira, de cin-
co anos, que estava internado 
na Santa Casa com um abces-
so infecioso, foi transferido 
para o Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM). 
Na madrugada desta terça-
-feira (18) Elton Martins, pai 
do garoto, registrou um Bole-
tim de Ocorrência onde afir-
mou os médicos pediram a 
transferência devido à gravi-
dade da doença, o HCM infor-
mou que não tinha vagas para 
receber o paciente e o HB 
Saúde, consultado, não acei-
tou a transferência da criança 
e que faria uma nova avalia-
ção apenas ao longo do dia. 
Consultado, o HB Saúde se li-
mitou a informar, através da 
secretária da direção, que o 
caso estava sendo resolvido e 
que a transferência seria feita 
ao longo do dia. A 15h07 o jor-

nal foi avisado via mensagem 
de texto que a transferência 
havia sido concluída. A asses-
soria de imprensa do HCM 
confirmou a transferência. 
O pai, Elton Martins, não foi 
localizado para comentar a 
informação ou dar mais de-
talhes dos problemas que en-
frentou. 
Mesmo com a informação 
da transferência, o Hospital 
da Criança e Maternidade 
enviou nota explicando que 
o hospital está com taxa de 
ocupação de leitos na UTI su-
perior à 100% causada por ex-
cesso de demanda de síndro-
mes gripais e que a instituição 
não é responsável pelas trans-
ferências de pacientes, mas 
sim a Central de Regulação de 
Ofertas de Serviço de saúde 
(Cross), do governo do estado 
de São Paulo. 

Nota do HCM
O Hospital da Criança e Ma-
ternidade (HCM) informa 
que a UTI pediátrica da ins-
tituição está com a taxa de 
ocupação de leitos acima dos 
100% pactuados. 
E, em decorrência desta si-
tuação, está trabalhando em 
plano de contingência e por 
isso não está recebendo novos 
pedidos de internações. 
Houve um aumento nas in-
ternações decorrente de sín-
dromes respiratórias, como a 
bronquiolite e a pneumonia, 
além das demandas cardioló-
gicas, neurológicas e cirurgias 
de emergência ou urgência. 
Procedimentos estes que 
não podem ser reagendados, 
como acontece nas cirurgias 
eletivas. 
É importante salientar que 
o HCM não tem autonomia 
para realizar a transferência 
de pacientes, pois tais medi-
das, são organizadas e reali-
zadas pela Central de Regula-
ção de Ofertas de Serviços de 
Saúde (Cross).

Pai registra queixa na polícia 
para transferir filho de hospital

HB SAÚDE  E HCM

Pai alegou que filho 
corria risco de 
morte e que o 
HB Saúde não aceitou 
fazer a remoção

O Tribunal de Constas do 
Estado de São Paulo (TCE-
-SP) emitiu alerta para as 
prefeituras sobre a realização 
de despesas com shows e con-
tratações artísticas. O órgão 
alerta a constatação de grande 
quantidade de casos em que 
municípios paulistas realizam 
despesas excessivas com estes 
tipos de eventos, com artistas 
e shows, em detrimento de 
investimentos prioritários de-
terminados pela Constituição 
e pelas Leis vigentes. 

O alerta determina que o 
responsáveis pelos órgãos pú-
blicos estaduais e municipais, 
em caráter preventivo, que 

GASTOS EXCESSIVOS

Shows e prefeituras na mira do TCE
despesas com shows e contra-
tações artísticas poderão ser 
consideradas ilegítimas quan-
do comprometerem a oferta 
de serviços públicos essenciais 
nas áreas de educação, saúde e 
saneamento básico ou quando 
contribuírem para o desequilí-
brio fiscal das contas públicas. 

“Além disso, tais despesas 
discricionárias poderão ser 
consideradas irregulares se 
constatado inadimplemento 
recorrente de fornecedores em 
geral, atraso no pagamento da 
remuneração de servidores 
públicos e insuficiência nos 
repasses de encargos sociais 
ao instituto de previdência”, 

diz o TCE. 

Despacho
“A contratação de profissio-

nais do setor artístico deverá 
observar a jurisprudência con-
solidada, nas hipóteses de con-
tratação por inexigibilidade. 
Por fim, reforça-se que o des-
cumprimento das exigências 
legais poderá ensejar aplicação 
da multa prevista no inciso II 
do artigo 104 da Lei Comple-
mentar Estadual nº 709/1993 
e comunicação ao Ministério 
Público do Estado, sem preju-
ízo de outras providências que 
se determinarem no exame das 
Contas Anuais”, diz.

HB Saúde transfere paciente da Santa Casa para o HCM após Boletim de Ocorrência registrado pelo pai da criança

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Trajetos de 
como chegar 
ao Hospital 
Municipal

Três grandes avenidas 
que fazem parte do anel 
viário J. Hawilla são os 
acessos mais indicados 
para quem precisa chegar 
ao Hospital Domingo 
Braile, no Jardim Atlânti-
ca (na região Norte): Na-
metallah Youssef Tarraf, 
José Rodrigues Lisboa e 
a Alberto Olivieri, onde 
fica a frente do hospital. 
Elas permitem evitar a 
região central e o tráfego 
de veículos. 

Ônibus
Outra opção é o servi-

ço de transporte coletivo 
que dispõe de linhas que 
passam no novo Centro 
Médico. O novo hospital 
pode ser acessado pela 
linha de ônibus 208 - São 
Jorge - Via Residencial 
América, que tem embar-
que na plataforma 35 do 
Terminal Urbano. 

Para os moradores 
da região Sul, como Eng. 
Schmitt, Vila Toninho 
e HB, a opção é utilizar 
vias como as avenidas 
Nações Unidas e Bene-
dito Rodrigues Lisboa, 
cruzar a rodovia W. Luís 
pelo viaduto Km 444, 
chegar na Ernani Pires 
Domingues, chegando à 
José Rodrigues Lisboa, 
no entorno do hospital. 

Pelas áreas mais ao 
norte de Rio Preto, a rota 
de quem parte de regi-
ões como Talhado, Bos-
que, CEU e Pinheirinho 
o melhor são as avenidas 
Belvedere, José Escobar 
Bergmann, Marco Cos-
tantini e Antônio Antu-
nes Júnior. Esse mesmo 
trajeto pode ser utilizado 
pelos moradores da ma-
crorregião da Represa. 

Vagas
Os pacientes que fo-

rem de carro têm 138 
vagas de estacionamento, 
localizadas nas laterais 
da quadra e na frente do 
hospital, inclusive em 
bolsões no canteiro cen-
tral da avenida Alberto 
Olivieri Filho. 

A Secretaria de Trân-
sito, Transporte e Se-
gurança vai observar a 
demanda deste itinerá-
rio nos próximos meses, 
acompanhando a am-
pliação progressiva na 
quantidade de pacientes 
atendidos pelo hospital 
municipal. Se houver 
necessidade, a frequência 
será alterada para acom-
panhar a demanda.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O Tribunal de Justiça do 
estado de São Paulo (TJ) não 
analisou Agravo de instrumen-
to impetrado pelo Instituto de 
Saúde - Organização Social 
Faceres, contra decisão da 2ª 
Vara da Fazenda Pública de 
Rio Preto, que negou pedido 
para suspender a contratação 
da Fundação Faculdade Me-
dicina (Famerp) para operar 
e administrar o hospital Do-
mingo Braile, na região Norte. 

Os desembargadores que 
estavam encarregados de 
avaliar o recurso da Faceres 
entenderam que a institui-
ção, ao fazer o pedido, não 
juntou todos os documentos 
necessários. A Faceres não 
recolheu taxa de R$ 29,70 
para que a Prefeitura fosse 
intimada. A falta do reco-
lhimento impediu que o re-
curso fosse analisado. Para 
alguns, seria a desistência 
da Faculdade em continuar 
a discussão. 

A Faceres nega que esteja 
desistindo da ação. Apenas do 
agravo de instrumento para 
que a ação principal possa 
transitar sem impedimentos 
no TJ. Ela alega que o desem-
bargador que alisava o recurso 
havia sinalizado que ele não 
seria acatado. Com isso, optou 

DOMINGO BRAILE

Faceres desiste de recurso, mas 
mantém ação para assumir hospital

por discutir a pendência no 
processo que continua sendo 
analisado pelo TJ. 

O pedido de liminar em 
Rio Preto, reafirmado junto 
ao Tribunal de Justiça, dizia 
que a proposta vencedora, da 
Famerp, estabeleceu um valor 
para o contrato, abaixo dos 
custos que o hospital vai ter 
para a sua manutenção men-
sal. O edital de concorrência 
determinou valor mínimo de 
R$ 49,3 milhões. Ela deu um 
desconto de 9%, acima dos 

5% pedidos, e venceu por R$ 
44,3 milhões. A 2ª Vara da 
Fazenda em Rio Preto não 
concordou que a Funfarme não 
conseguisse administrar por 
esse valor. A Faceres ficou em 
3ª lugar em uma competição 
com 4 participantes. 

Não há previsão de data 
para o julgamento da ação 
principal que a Faceres move 
contra a Prefeitura e a Famerp 
no TJ. 

Nota da Faceres 

Ante ao posicionamento 
do Desembargador Relator do 
Agravo de Instrumento de que 
não vislumbrava os requisitos 
para concessão de uma liminar 
no Mandado de Segurança, an-
tecipando seu convencimento 
na decisão deste recurso, o 
Instituto Faceres decidiu não 
recolher às custas de citação 
via postal.

E assim permitir que o pro-
cesso principal retomasse o seu 
trâmite, que estava suspenso 
por decisão judicial.

O HCM informa, em 
nota, que a UTI pedi-
átrica da instituição 
está com a taxa de 
ocupação de leitos 
acima dos 100% 
pactuados

Faceres perde recurso no TJ, mas mantém processo para assumir o Hospital Domingo Braile

TCE alerta sobre gastos excessivos com shows pelas Prefeituras
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SOCIAL LUI
WALDNER

EVENTOS
 A Diretoria do Harmonia Tênis Clube está pensando 
em realizar uma série de eventos para contemplar 
aqueles associados que não praticam esportes, mas 
que contribuem regularmente com a mensalidade- a 
mais cara dos clubes da cidade-já que as últimas edi-
ções de festas promovidas pelo Departamento So-
cial,têm sido acopladas apenas a finais de torneios 
de tênis ou beach tênis.O presidente Eduardo Lemos 
Prado de Carvalho,quer oxigenar a vida dos associa-
dos mais velhos,que já deixaram para trás os espor-
tes,mas continuam ativos na vida social.Pediu às di-
retoras sociais para  realizarem jantares dançantes 
com comida típica de alguma nação,ou almoços na 
pérgula da piscina para que as famílias participem,-
desde as crianças às avós.Vêm aí novidades.

CUSTOS I 
Em 2022, eleger um deputado federal custou em mé-
dia R$ 1,209 milhão.Levantamento do  jornal carioca “ 
O Globo”,mapeou as despesas dos 513 parlamentares 
eleitos para a Câmara dos Deputados em 2 de outu-
bro.Os dados foram obtidos a partir da prestação de 
contas apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) até segunda-feira,dia 10. Dentre os gastos,-
destacam-se os valores destinados à publicidade em 
materiais impressos e nas redes sociais.O prazo final 
para prestação de contas vai até 1º de novembro.

CUSTOS II
Os candidatos do Nordeste foram os que, em conjun-
to, mais gastaram, superando as despesas dos pos-
tulantes de três dos quatro maiores colégios elei-
torais do país,Rio de Janeiro, São Paulo e Minas,que 
ocupam o 11°, 17° e 13° lugares no ranking,respecti-
vamente.Quarto na lista de estado com mais eleito-
res,a Bahia ficou na terceira posição na região, atrás 
de Paraíba e Piauí.

FINDE I
O finde em Rio Preto está animado,já a partir de sexta-
-feira.O grupo Homens de Preto que se apresentou re-
centemente no Automóvel Clube e fez grande sucesso 
entre os pés-de-valsa, retorna depois de amanhã,dia 
21.É quem animará o baile programado no Bar Aperitivo.

FINDE III
A influencer Andréa Ferreira comemora seu aniversá-
rio no próximo sábado,22,no Dodge American Bar,reu-
nindo amigos a partir de 19 horas.No line-up da noita-
da.J. Fernando e Fabricio e o DJ Joab.Merci pelo convite.

FINDE V
Após quatro anos,vindo de um show amanhã em 
Uberlândia, Roberto Carlos desembarca novamen-
te em Rio Preto neste sábado, para mais uma apre-
sentação de seu show. Rio Preto é uma das cidades 
preferidas pelo rei, que sempre a inclui no roteiro de 
seus espetáculos, porque sabe que em nossa região 
existe um contingente enorme de fãs. Será mais uma 
apresentação histórica,marcada para as 21 horas no 
Centro Regional de Eventos. Depois, o cantor dá um 
tempo nas eleições e se apresenta em São Paulo dias 
5, 6 , 9 e 17, antes de seguir para dois dias em Brasília 
e encerrar no Rio sua turnê.

FINDE VII
O stand-up “#Parisileiro”,do humorista francês Paul 
Cabannes,será apresentado na noite de domingo,dia 
23,às 19 horas,no Teatro Paulo Moura.Ingressos de 
R$ 35.00 a R$ 70.00.

FINDE II
Os voluntários da OAB que participam da organiza-
ção da Barraca Alemã da Festa das Nações do Serviço 
Social São Judas Tadeu,realizam uma Oktoberfest no 
sábado,dia 22,no Clube da Unirp.A festa se inicia ao 
meio-dia e termina às 22 horas.Serão vendidos comi-
da típica,seis tipos de chope e quatro atrações musi-
cais se apresentam.Os convites custam R$ 20,00 e a 
vaga no estacionamento de veículos,mais R$ 20,00.

FINDE IV
O Departamento de Assuntos Árabes do Clube Monte 
Líbano, realiza sábado,a partir de 21 horas,no salão 
do clube de campo,um dos eventos mais tradicionais 
do calendário social da entidade:o Jantar Árabe,que 
comemora a data de Independência do Líbano.O co-
mando é de Toninho Aydar e da diretora social,Katllyn 
Caran.Um exuberante cardápio de comida típica assi-
nada pelo Buffet Vila Império,será servido e a anima-
ção será da banda de Anisinho Garcia,além de show 
de bellydance,ou dança do ventre.Os convites indivi-
duais custam R$ 165,00 para sócios e para não-só-
cios,R$ 195,00.Cerveja, refrigerantes suco de laranja 
e água estão incluídos no ticket.

FINDE VI
Domingo, de meio-dia às 18 horas,acontece a 13ª. edi-
ção do Costelão Acirp,evento beneficente com open 
food, música ao vivo e espaço kids,no Rancho do Tro-
peiro do Recinto de Exposições.As atrações musicais 
são Neto & Matheus e Jaqueline Cardoso.Os convites 
custam R$ 70,00 e para crianças de 8 a 13 anos,R$ 
35,00. Crianças até 7 anos não pagam.

ALTAR
Roberto Potsch Câmara Mattos e Beatriz Silva Câma-
ra Mattos,casam sua filha Renata com Henrique, filho 
de Flávio Erbolato e da saudosa rio-pretense,Silvia 
Maria de Freitas Munia Erbolato.A cerimônia,que pro-
mete ser suntuosa,realiza-se às 16 horas de sábado,-
dia 22 no Palácio Tangará,em São Paulo,onde após,os 
convidados serão recepcionados.O noivo vem a ser 
neto de José Munia,que empresta seu nome a uma 
das mais importantes avenidas de nossa cidade.

NOVA BANDA
Acontece dia 4 de novembro, uma sexta-feira,a par-
tir de 20h30,no Clube dos Médicos,o lançamento da 
banda “Última Hora”,formada por profissionais de di-
ferentes áreas, sob a regência do músico Fernando 
Manivela (maestro,piano e cavaquinho),pelos médi-
cos Carlos Eduardo Cury Jr.(vocal e percussão),Os-
valdo Miúra (vocal e violão),Hamilton Funes (vocal 
e violão),o engenheiro civil José Maria Borges (vocal 
e violão), consultor de vendas David Felipe Galhar-
do dos Santos (percussão),músico e motorista Edson 
Pinto Pereira (baixo), consultor imobiliário,Osvaldo 
Romero Ruiz (percussão) e o professor Gilmar Rodri-
gues Lopes (vocal e violão).

THE LADY
Iniciei no final de agosto,a publicação nesta coluna,de uma homenagem 
a mulheres do high,gente de personalidade marcante,estrelas cintilan-
tes,com robustos atributos para folhear a vida com desenvoltura,capa-
zes de escrever silêncios e notar o inexplicável em seus cotidianos,de 
compreender a personalidade de seus interlocutores e transformar suas 
palavras em atitudes.Hoje,quero dedicar a homenagem à Beny Verdi Ha-
ddad, que ganha da vida uma nova idade.Por ocasião de sua festa de 80 
anos, escrevi no meu The Journal: “A biografia de Beny Verdi Haddad - a 
quem eu sempre chamei de lady-não cabe num só volume.Vários,seriam 
necessários para conter seu bem-querer,sua celebração da vida e a pro-
liferação de metáforas que surgem a partir de suas sensatas e carinho-
sas atitudes,que traduzem sua plenitude de alma.É impossível palmear 
a história social de Rio Preto sem incluir aí os valores genéticos da exis-
tência de Lady Beny.Uma festa de seu  aniversário é sempre um álbum de 
revisitações daquela velha e tradicional sociedade de Rio Preto,nomes 
lendários do high, daquela nossa elite social de profundas raízes,con-
vivendo com os jovens amigos dos filhos da aniversariante.Foi assim,-
sempre.Nas deliciosas noitadas realizadas por ela e o saudoso Anisio 
Haddad na sede da Fazenda São José,recebendo para um jantar,Vinicius 
de Moraes ou para uma Noite Mexicana.Foi assim há nove anos,na Spen-
cer House,palacete da família de Lady Di,princesa de Gales,encravado no 
chic bairro de Mayfair,um dos mais exclusivos de Londres.E foi assim,a 
comemoração dos seus 80 anos na Riviera de São Lourenço,com dois 
dias intensos,maravilhosos,irretocáveis.E assim será,se Deus quiser,nos 
próximos anos.Virtuose como hostess,Beny é uma figura elegante que 
incorpora ecos de vivência com a necessária intensidade,transmitindo 
doçura e poesia visual.Estiveram naquele finde na Riviera,em torno de 
200 convidados,nomes exclusivos de nossa melhor sociedade, de nossa 
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O advogado Marco Cais e a mulher Ana Claudia Cais, estão cur-
tindo férias na Toscana.

João Roberto Saes foi eleito sexta-feira na Casa de Cultura, o novo presidente da ARLEC – Acade-
mia Rio-pretense de Letras e Cultura, substituindo Alberto Gabriel Bianchi. Na foto os integrantes 
da Academia que foram depositar seu voto. 

MALA & CUIA
O médico Fernando Fá-
cio, antes de entrar em 
férias, viajou na sema-
na passada, para Santa 
Cruz de La Sierra, na Bo-
lívia,onde ministrou aula 
sobre sexualidade, uma 
de suas especialidades.
De lá, viajou para dia-
zinhos em Miami,  onde 
comemora seu aniver-
sário que transcorre 
amanhã. No começo de 
novembro,viaja com a 
mulher, Renata, para 15 
dias na Turquia.

*Cesar Merenda e Amilton Nery convi-
dam para o jantar de apresentação da Concretiza Urbanis-
mo,marcado para o dia 3 de novembro,uma quinta-feira,a 

partir de 19 horas, no Villa Conte.Merci.

*Foi adiado para o dia 27 de novembro,o show 
de stand-up do comediante Diogo Portugal “Não me cobre 

coerência”, que seria realizado domingo passado no Coco 
Bambu de Rio Preto. 

*Desta coluna as condolências à família de 
Eliana Mathias de Oliveira,esposa do empresário Victor 

Homsi - proprietário do L’Osteria, Salsa Rooftop e Espaço 
Victoria.Ela faleceu na noite de sábado.

*Também, a comiseração pelo falecimento de 
Geni Cheidd, de tradicional família  de nossa cidade. 

*O presidente do Harmonia Tênis Clube, 
Eduardo (Toquinho) Lemos Prado de Carvalho,me con-
firmou domingo,durante o café da manhã do clube,que 

este ano não haverá réveillon no Harmonia,conforme esta 
coluna havia previsto. 

*A Bella Capri Redentora recebe amanhã 
para uma degustação dos novos sabores de pizza que 

está lançando,a partir do britânico horário de 18h50. 

*Se vivo fosse, o poetinha carioca Vinicius 
de Moraes estaria completando hoje, 109 anos.

*Faltam 30 dias para a estreia a Copa do 
Mundo do Catar.

*O Olimpia Rodeo Music se realiza de 10 a 13 de 
novembro o no Recinto do Folclore daquela cidade.

*Dia 8 de novembro, no Villa Conte,o grupo  Inimigos do 
HP se apresenta na festa do 5º Prêmio Lide Noroeste Paulista.

*O Skank se apresenta dia 29 no Centro Regional 
de Eventos.

mais chique,tradicional e animada sociedade, desfrutando de uma maratona de intensa confraternização, do riquís-
simo vocabulário de carinho,preparado pelos filhos,genros,nora e netos,desde o almoço,desenhando um afetuoso 
retrato de poética singular e comovente.Parecia que Beny havia escolhido os convidados a dedo,olhando para o seu 
interior e do interior daqueles que lhe trazem as melhores memórias afetivas,que representam alguma coisa impor-
tante em sua vida.Além dos Verdis,dos Roquettis e Haddads, que pertencem à família da aniversariante, estavam lá 
os muitos amigos, em regozijo,demonstrando mais uma vez,a paixão do rio-pretense por festas.E pela hostess,Foi 
um fim de semana delicioso, arrebatador, pulsante que se propôs a interrogar a alegria,o encontro de velhos amigos 
e o divertissement,colocados numa centrífuga de onde se extraia o néctar do joie de vivre.Essas duas festas foram 
varridas por uma cintilante combustão de prazer.A energia avassaladora de Beny, comemora hoje seu aniversário 
com a família toda: filhos, nora, netos e bisnetos no Santa Clara Resort, em Ibiúna, de onde retorna domingo, cheia de 
alegria no coração,distribuída com a generosidade com a qual Beny enriquece a vida daqueles que com ela convivem. 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: COMERCIAL PABLOS LTDA 
EMPENHO 22499/22
CONTRATADA: MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS 
SUSTENTÁVEIS EIRELI
EMPENHO 20611/22
CONTRATADA: DENTAL PREMIUM LTDA
EMPENHOS 19925/22 E 20581/22
CONTRATADA: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
LTDA
EMPENHO 20777/22
CONTRATADA: PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO EIRELI EPP
EMPENHO 21133/22
CONTRATADA: BOM IMPRESSO EIRELI
EMPENHO 21134/22
CONTRATADA: RAPHAEL GONÇALVES NICESIO EPP
EMPENHO 21149/22
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
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHO 9881/22
Considerando manifestação da gerência de Suprimentos referente a 
substituição de 8 galões de gel conduitivo para ECG por gel para ultrassom. 
Considerando previsão contratual na cláus. 2ª, item 2.2, 2.3 e 2.3.1, fica a 
contratada notificada a substituir no prazo de 24h contados do recebimento, 
estando a contratada sujeita a aplicação das penalidades contratuais. 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: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
ATA 0351/22
Considerando manifestação da gerência de Manutenção, quanto ao não 
atendimento do chamado em garantia OS nº 51449 e ao não cumprimento 
do previsto em contrato. Considerando previsão contratual na cláus. 2ª, item 
2.3.1 e 2.3.2, fica a contratada notificada a realizar o atendimento da garantia 
no prazo de 24h contados do recebimento, estando a contratada sujeita a 
aplicação das penalidades contratuais. 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: ELFA MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 13977/22
Considerando manifestação do DAF, referente a troca de validade do 
medicamento. Considerando previsão no edital item 5, fica a contratada 
notificada a substituir no prazo de 24h contados do recebimento, estando a 
contratada sujeita a aplicação das penalidades contratuais. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI 
Ref. Pregão Eletrônico nº 443/2022 – Processo nº 13731/2022 – Contrato: 
PRE/0174/22
EMPENHO 18832 de 22/08/2022
Tendo em vista que não obstante as reiteradas cobranças realizadas com 
notificações informais, via e-mail, com promessas de regularização na entrega 
do objeto contratado, de acordo com as especificações do produto disposto 
no Contrato nº PRE/0174/22, que não foram cumpridas até a presente 
data, na forma pactuada no edital licitatório e no contrato. Considerando 
que essa inércia na entrega poderá prejudicar o atendimento às demandas 
desta Administração, principalmente as atinentes ao dia a dia nas Unidades 
Escolares e demais unidades vinculadas a esta Secretaria. De ordem da 
Secretária Municipal de Educação, fica derradeiramente essa empresa, 
NOTIFICADA a regularizar a entrega do produto no prazo de 02 (DOIS) 
dias úteis, frisando que o não atendimento desta notificação acarretará a 
aplicação das penalidades previstas na Ata de Registro de Preço, entre elas a 
suspensão de licitar e contratar com o poder público, aplicação de multa, além 
de rescisão unilateral do contrato. Fica concedido o prazo de 5 dias úteis 
para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária 
Municipal de Educação
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO:
CONTRATADA: SILVA & CIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 
LTDA - CNPJ: 10.016.003/0001-77; PROC. 1586/2022; EMPENHO Nº 
17041/2022; Notifico o representante legal da empresa supramencionada 
para entregar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento 
desta, a totalidade do Empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas, bem 
como a suspensão do direito de licitar e contratar com esta administração 
pelo prazo de até 05 anos. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. - Fábio Ferreira Dias Marcondes – SMEL. 
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA:
CONTRATADA: AMV COMERCIO PROMOÇÕES EVENTOS ESPORTIVOS E 
ARBITRAGENS LTDA ME - CNPJ: 01.286.781/0001-95; PROC. 12694/2021; 
EMPENHOS 15215/2022 E 12555/2022; Notifico o representante legal da 
empresa supramencionada para entregar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos Empenhos em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e contratar com 
esta administração pelo prazo de até 05 anos. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. - Fábio Ferreira Dias Marcondes 
- SMEL.
EXTRATO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA nº 05/2022
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios de grupos formais da agricultura 
familiar, por meio do Programa Alimenta Brasil-PAB, por meio da PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, na modalidade de 
Compra Institucional, com dispensa de licitação, de acordo com o art. 5º 
do Decreto Presidencial nº 7.775 / 12, art. 17º da Lei 12.512 / 11, art. 3º da 
Resolução nº 50/12 do GGPAA da SESAN e Resolução nº GGALIMENTA 3, 
de 14/06/2022.
HOMOLOGO este procedimento por não vislumbrar nenhuma irregularidade 
ou ilegalidade e pelo fato de não terem sido apresentados recursos ou 
impugnações. ADJUDICO este procedimento a favor do vencedor, a saber: 
1º CLASSIFICADO: COOPERIOPRETO – Coop. dos Prod. Rurais de S. J. do 
Rio Preto: mamão: 40.817kg/R$ 4,90. SMAA. A Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual

Dispensa de licitação 105/21 – Contrato: DIL/0046/21
Contratada: Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos – Correios
Nos termos do art. 65 §1º da Lei 8666/93 fica acrescido em aproximadamente 
24,950043% do valor inicial do contrato supramencionado. SMF – José 
Martinho W. Ravazzi; SMSG – Ulisses R. Almeida; Gab. Prefeito – Jose R. 
Moreira; SMCS -  Mario Soler; SMA – Adilson Vedroni 
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 11/21 – Contrato: COC/0001/22
Contratada: Madri Iski Construções Eireli
Nos termos do art. 65 §1º da Lei 8666/93 fica acrescido na ordem de 
1,67423123% do valor inicial do contrato supramencionado. SMA – Adilson 
Vedroni 
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 11/21 – Contrato: COC/0001/22
Contratada: Madri Iski Construções Eireli
Nos termos do art. 57 §1º, I e II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 
90 dias o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMA – Adilson 
Vedroni 
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 38/2022
CONTRATO Nº TOP/0040/22
CONTRATADA: RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA ME
OBJETO Contratação de empreitada de mão de obra com fornecimento de 
materiais e equipamentos visando a execução da obra de construção de 
equipamento comunitário – Casa SP Afro Brasil – SM Mulheres – Maria Cristina 
de Godoi Augusto - Prazo de vigência: 345 dias – Valor Total R$862.826,82

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO REDESIGNAÇÃO DE DATAS 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 025/2022 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL (AV. ALBERTO 
ANDALÓ, 3030), CONFORME PLANILHAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. 
MUN. OBRAS. A Comissão Municipal de Licitações comunica a todos os 
interessados que, a fim de aumentar a competitividade do certame, foi alterada 
a data da sessão de entrega dos envelopes e de abertura dos envelopes 
com a documentação de habilitação para o dia 23/NOVEMBRO/2022, às 
08:30 horas no mesmo local (Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar do Paço 
Municipal)  e, a visita técnica obrigatória de que trata o subitem 5.4.4 do edital 
deverá ser agendada e realizada até o dia 21/NOVEMBRO/2022 no horário 
comercial. Publique-se para ciências dos interessados e para que surta os 
devidos efeitos legais. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 551/2022 – 
PROCESSO Nº 14.653/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de café torrado e moído. Secretaria 
Municipal de Educação. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 20/10/2022 às 09h00 para continuidade dos 
trabalhos – Celia Candida Faria - 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 645/2022, processo 
15.392/2022 objetivando o registro de preços para aquisição de ferragens 
diversas em atendimento a Fábrica de Artefatos e demais serviços. Secretaria 
Municipal de Serviços Gerais. 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 643/2022, processo 
15.389/2022 objetivando a aquisição de eletrodomésticos para estruturar a 
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.
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 617/2022, Processo 15.027/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e higiene. 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.  
O edital foi retificado,  foi retirada do item 32 do Anexo I a exigência do 
composto silicone no produto. Será disponibilizado na nova versão  no 
sistema “Portal de Compras” link “Edital Completo e Anexos” à disposição 
dos interessados. Fica redesignada a data de processamento do pregão da 
seguinte forma:  O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04/11/2022, 
às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. Sandra Cristina Dourado 
Neves Saeki – 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 640/2022, processo 15.315/2022 
objetivando Registro de Preços para aquisição de material de escritório para 
as unidades da Secretaria municipal de Saúde.. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 07/11/2022. 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 648/2022, processo 
15.395/2022 objetivando registro de preços para serviços de instalação de 
gradil com fornecimento de material e mão de obras em atendimento as 
unidades escolares e demais prédios da secretaria municipal de Educação. 
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.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 540/2022 – Processo n.º 14.593/2022
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática. Secretaria Municipal de 
Obras. Sessão pública realizada on-line com início dia 29/09/2022, sendo 
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: BELA BELI 
STORE LTDA (itens 2, 3 e 4) e MAPDATA – TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E 
COMÉRCIO LTDA. (item 01). O item 5 foi fracassado. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” - Celia Candida Faria – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Israel Cestari Junior – Secretário Municipal de Obras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 588/2022 – Processo n.º 14.854/2022

Objeto: Registro de preços para aquisição de biscoito de polvilho em 
atendimento as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e demais 
órgãos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 06/10/2022, sendo adjudicados os itens à 
empresa declarada vencedora: GEOVANA & VITORIA LTDA ME (itens 01 e 
02). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” - Celia Candida Faria – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Secretário Municipal de 
Agricultura e Abastecimento.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
QUARTO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 028/2022.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 071/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: G F DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de motorista e motociclista, na quantidade de até: 05 
(cinco) motoristas – 44 horas/semanais e 02 (dois) motociclistas – 44 horas/
semanais, a serem utilizados sob demanda e de acordo com as necessidades 
da EMPRO.
VALOR: R$ 455.185,60 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e oitenta 
e cinco reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 19 de outubro de 2022 a 18 de outubro de 2023.
DATA ASSINATURA: 17 de outubro de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 18 de outubro de 2022.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AVISO DE LICITAÇÃO
A Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto torna público 
aos interessados que se acham abertas as seguintes CONCORRÊNCIAS 
PÚBLICAS para permissão de Uso abaixo relacionadas. O edital na íntegra, 
respectivos anexos e demais informações, encontram-se a disposição 
dos interessados na Administração da Emurb, situada na Av. Philadelpho 
Manoel Gouveia Neto nº 2150 – Jardim Mona, Parque Setorial (licitacao@
emurbriopreto.com.br). O recebimento dos envelopes com a documentação 
propostas e a abertura do certame será: Local de entrega dos envelopes: 
Avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, nº 2.150, Jardim Mona, na 
cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, conforme abaixo:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022 – PROCESSO LICITAÓRIO Nº 
031/2022
SALA VIP - SV 01 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de Sala de Espera, com Valor 
Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 3.465,92.
Data Limite para Entrega dos Envelopes: 25/11/2022 – até às 16h00min
Data Sessão Pública e abertura dos envelopes: 29/11/12/2022 – 08h30min
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 – PROCESSO LICITAÓRIO Nº 
032/2022
SALA VIP - SV 02 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de Sala de Espera, com Valor 
Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 3.465,92.
Data Limite para Entrega dos Envelopes: 25/11/2022 – até às 16h00min
Data Sessão Pública e abertura dos envelopes: 29/11/2022 – 09h30min
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 – PROCESSO LICITAÓRIO Nº 
033/2022
SALA VIP - SV 03 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de Sala de Espera, com Valor 
Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 3.465,92.
Data Limite para Entrega dos Envelopes: 25/11/2022 – até às 16h00min
Data Sessão Pública e abertura dos envelopes: 29/11/2022 – 10h30min
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 – PROCESSO LICITAÓRIO Nº 
034/2022
SALA VIP - SV 04 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de Sala de Espera, com Valor 
Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 3.465,92.
Data Limite para Entrega dos Envelopes: 25/11/2022 – até às 16h00min
Data Sessão Pública e abertura dos envelopes: 29/11/2022 – 13h30min
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 – PROCESSO LICITAÓRIO Nº 
035/2022
SALA VIP - SV 05 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de Sala de Espera, com Valor 
Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 3.465,92.
Data Limite para Entrega dos Envelopes: 25/11/2022 – até às 16h00min
Data Sessão Pública e abertura dos envelopes: 29/11/2022 – 14h30min
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022 – PROCESSO LICITAÓRIO Nº 
036/2022
SALA VIP - SV 06 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de Sala de Espera, com Valor 
Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 3.465,92.
Data Limite para Entrega dos Envelopes: 25/11/2022 – até às 16h00min
Data Sessão Pública e abertura dos envelopes: 29/11/2022 – 15h30min
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022 – PROCESSO LICITAÓRIO Nº 
037/2022
SALA VIP - SV 07 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de Sala de Espera, com Valor 
Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 3.465,92.
Data Limite para Entrega dos Envelopes: 25/11/2022 – até às 16h00min
Data Sessão Pública e abertura dos envelopes: 30/11/2022 – 08h30min
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022 – PROCESSO LICITAÓRIO Nº 
038/2022
SALA VIP - SV 08 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de Sala de Espera, com Valor 
Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 3.465,92.
Data Limite para Entrega dos Envelopes: 25/11/2022 – até às 16h00min
Data Sessão Pública e abertura dos envelopes: 30/11/2022 – 09h30min
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2022 – PROCESSO LICITAÓRIO Nº 
039/2022
SALA VIP - SV 09 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de Sala de Espera, com Valor 
Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 3.465,92.
Data Limite para Entrega dos Envelopes: 25/11/2022 – até às 16h00min
Data Sessão Pública e abertura dos envelopes: 30/11/2022 – 10h30min
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2022 – PROCESSO LICITAÓRIO Nº 
040/2022
SALA VIP - SV 10 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de Sala de Espera, com Valor 
Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 3.465,92.
Data Limite para Entrega dos Envelopes: 25/11/2022 – até às 16h00min
Data Sessão Pública e abertura dos envelopes: 30/11/2022 – 13h30min
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2022 – PROCESSO LICITAÓRIO Nº 
041/2022
SALA VIP - SV 11 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de Sala de Espera, com Valor 
Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 3.465,92.
Data Limite para Entrega dos Envelopes: 25/11/2022 – até às 16h00min
Data Sessão Pública e abertura dos envelopes: 30/11/2022 – 14h30min
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2022 – PROCESSO LICITAÓRIO Nº 
042/2022
SALA VIP - SV 12 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de Sala de Espera, com Valor 
Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 3.465,92.
Data Limite para Entrega dos Envelopes: 25/11/2022 – até às 16h00min
Data Sessão Pública e abertura dos envelopes: 30/11/2022 – 15h30min
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2022 – PROCESSO LICITAÓRIO Nº 
043/2022
SALA VIP/CARGAS - SV 13 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO), com 71,01 m2, para a finalidade de Sala de 
Espera e/ou Cargas, com Valor Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 
4.710,33.
Data Limite para Entrega dos Envelopes: 25/11/2022 – até às 16h00min
Data Sessão Pública e abertura dos envelopes: 01/12/2022 – 08h30min
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2022 – PROCESSO LICITAÓRIO Nº 
044/2022
SALA VIP/CARGAS - SV 14 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO), com 54,03 m2, para a finalidade de Sala de 
Espera e/ou Cargas, com Valor Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 
3.583,99.
Data Limite para Entrega dos Envelopes: 25/11/2022 – até às 16h00min
Data Sessão Pública e abertura dos envelopes: 01/12/2022 – 09h30min
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2022 – PROCESSO LICITAÓRIO Nº 
045/2022
SALA VIP/CARGAS - SV 15 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO), com 102,27 m2, para a finalidade de Sala de 
Espera/e ou Cargas, com Valor Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 
6.783,91.
Data Limite para Entrega dos Envelopes: 25/11/2022 – até às 16h00min
Data Sessão Pública e abertura dos envelopes: 01/12/2022 – 10h30min
São José do Rio Preto, 17/10/2022.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.061 DE 10 DE OUTUBRO DE 2022
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) PAULO MARCIO VICENTIM, 
Auditor Fiscal Tributário Municipal, lotado(a) na Secretaria Municipal da 
Fazenda, afastamento por 2 (dois) anos, sem vencimentos ou remuneração, 
com prejuízo das demais vantagens do cargo, para tratar de interesses 
particulares, conforme o artigo 117 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo 
os efeitos desta a partir de 31 de outubro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 19.313
DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 
6º e 7º da Lei nº 14.046, de 02 de dezembro de 2021;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para 
reforço da dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTE E SEGURANÇA
Ficha 653 ---------------------------------------R$ 2.000.000,00
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança Pública
18.002.26.244.0017.2.001.339039.03 – Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 1º 
decorrem do provável excesso de arrecadação na rubrica de receita 102, nos 
termos do que dispõe o inciso II do §1º e §3º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 559.650,56 (quinhentos e cinquenta e nove mil, 
seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), para reforço das 
dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 596 ---------------------------------------R$ 20.027,50
Programa 15 – Políticas para o Desenvolvimento das Artes, da Cultura e da 
Economia Criativa 15.001.13.392.0015.1.010.339036.01 – Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Física
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 603 ---------------------------------------R$ 28.000,00
Programa 15 – Políticas para o Desenvolvimento das Artes, da Cultura e da 
Economia Criativa 15.001.13.392.0015.2.003.339039.01 – Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 597 ---------------------------------------R$ 46.972,50
Programa 15 – Políticas para o Desenvolvimento das Artes, da Cultura e da 
Economia Criativa 15.001.13.392.0015.1.010.339039.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
NEGÓCIOS DE TURISMO
Ficha 594 ---------------------------------------R$ 37.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento Econômico e Fomento do Turismo
14.002.23.695.0016.2.001.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E 
SEGURANÇA
Ficha 651 ---------------------------------------R$ 200.000,00
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança Pública
18.002.26.244.0017.2.001.339030.03 – Material de Consumo
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E 
SEGURANÇA
Ficha 657 ---------------------------------------R$ 27.650,56
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança Pública
18.002.26.244.0017.2.001.449052.03 – Equipamentos e Material Permanente
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 241 ---------------------------------------R$ 200.000,00
Programa 07 – Fomento ao Esporte e Lazer
06.001.27.811.0007.2.001.339139.01 – Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 3º 
decorrem da anulação parcial do saldo das dotações orçamentárias a seguir 
descritas, nos termos do que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei 
Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 599 ---------------------------------------R$ 25.000,00
Programa 15 – Políticas para o Desenvolvimento das Artes, da Cultura e da 
Economia Criativa 15.001.13.392.0015.1.013.335039.01 – Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Ficha 637 ---------------------------------------R$ 70.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2.033.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
NEGÓCIOS DE TURISMO
Ficha 591 ---------------------------------------R$ 37.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento Econômico e Fomento do Turismo
14.002.23.695.0016.2.001.339030.01 – Material de Consumo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E 
SEGURANÇA
Ficha 654 ---------------------------------------R$ 227.650,56
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança Pública
18.002.26.244.0017.2.001.339040.03 – Serviços de Tecnologia da Informação 
e Comunicação - PJ
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 237 ---------------------------------------R$ 200.000,00
Programa 07 – Fomento ao Esporte e Lazer
06.001.27.811.0007.2.001.339039.01 – Outros Serviços De Terceiros - 
Pessoa Jurídica
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 2022-2025 
e LDO 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme 
descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de outubro de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.
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DECRETO Nº 19.314
DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.
Altera dispositivo do Decreto nº 19.144, de 11 de fevereiro de 2022, que 
dispõe sobre nomeação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional – COMSEA – do Município de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo. 

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 
64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada para compor o Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional - COMSEA, Juliana Roldão, em substituição a Carlos 
Augusto Testa, nomeado pelo art. 1º, Indicados da Sociedade Civil, inciso II 
– Associação e/ou Cooperativas de Produtores Rurais, alínea “a”, do Decreto 
nº 19.144, de 11 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de outubro de 2022; 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e no local de costume e, pela Imprensa local.

DECRETO Nº 19.315
DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.
Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de Nara Lyege 
Baptista, objeto da matrícula nº 25.545 do 2º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 
64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fim de ser adquirida mediante 
desapropriação amigável ou judicial, a área constituída de parte do imóvel 
de propriedade de Nara Lyege Baptista, objeto da matrícula nº 25.545 do 2º 
O.R.I., necessária para implantação de bacia de detenção de águas pluviais 
(piscinão), conforme abaixo descrita:
“Um terreno urbano, constituído pelo  lote 06 da quadra 23, situado no Jardim 
Urano, bairro desta cidade, medindo 11,50 metros de frente e faz divisa com 
Rua Chible A. Maluf,  nos fundos mede 11,50 metros e confronta com o Lote 
10 da mesma Quadra, do lado direito de quem da citada via pública olha, 
mede 46,00 metros e confronta com o Lote 05 e finalmente do outro lado 
mede 46,00 metros e confronta com o Lote 07, encerrando assim com uma 
Área de 529,00 m².”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de natureza 
urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os proprietários 
satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com filiação quinzenária e certidão negativa 
de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto 
correrão por conta de verbas próprias do orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de outubro de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e local de costume e, pela Imprensa local. 

DECRETO Nº 19.316
DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.
Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de Nara Lyege 
Baptista, objeto da matrícula nº 25.546 do 2º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 
64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fim de ser adquirida mediante 
desapropriação amigável ou judicial, a área constituída de parte do imóvel 
de propriedade de Nara Lyege Baptista, objeto da matrícula nº 25.546 do 2º 
O.R.I., necessária para implantação de bacia de detenção de águas pluviais 
(piscinão), conforme abaixo descrita:
“Um terreno urbano, constituído pelo  lote 07 da quadra 23, situado no Jardim 
Urano, bairro desta cidade, medindo 13,00 metros de frente e faz divisa com 
Rua Chible A. Maluf,  nos fundos mede 23,00 metros e confronta com os 
Lotes 8 e 9 da mesma Quadra, do lado direito de quem da citada via pública 
olha, mede 46,00 metros e confronta com o Lote 06 e finalmente do outro lado 
mede 46,00 metros e confronta com o Lote 07, encerrando assim com uma 
Área de 829,00,00 m².” 
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de natureza 
urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os proprietários 
satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com filiação quinzenária e certidão negativa 
de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto 
correrão por conta de verbas próprias do orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de outubro de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e local de costume e, pela Imprensa local. 

DECRETO Nº 19.317
DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.
Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de Osvaldo 
Camargo de Souza e Outros, objeto da matrícula nº 18.420 do 1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 
64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fim de ser adquirida mediante 
desapropriação amigável ou judicial, a área constituída de parte do imóvel 
de propriedade de Osvaldo Camargo de Souza e Outros, objeto da matrícula 
nº 18.420 do 1º O.R.I., necessária para abertura da Avenida Marginal do Rio 
Preto, conforme abaixo descrita:
“Inicia no ponto 1 com coordenadas N= 7.701.991,954 e E= 668.663,059, 
deste ponto segue em linha reta com distância de 14,55 m e azimute de 
310°55’13”; confrontando com a Área da Matrícula de nº 18.424 até o ponto 
2 com coordenadas N= 7.702.001,482 e E= 668.652,067, deste ponto 
segue defletindo a  direita em linha reta com distância de 7,28 m e azimute 
de 311°18’59”; confrontando com a Área da Matrícula de nº 18.424  até o 
ponto 3 com coordenadas N= 7.702.006,285 e E= 668.646,603, deste ponto 
segue defletindo a  direita em linha reta com distância de 65,73 m e azimute 
de 15°59’09”; confrontando com a Matrícula nº 18.420 até o ponto 4 com 
coordenadas N= 7.702.069,473 e E= 668.664,705, deste ponto segue em 
linha reta com distância de 39,24 m e azimute de 15°59’09”; confrontando 
com a Matrícula nº 18.420 até o ponto 5 com coordenadas N= 7.702.107,196 
e E= 668.675,511, deste ponto segue  defletindo a direita em linha reta com 
distância de 17,04 m e azimute de 117°07’26”; confrontando com a Área 
que consta a pertencer a João Martins Sales - Matrícula de nº 18.427 até o 
ponto 6 com coordenadas N= 7.702.099,429 e E= 668.690,674, deste ponto 
segue   defletindo a  direita em linha reta com distância de 26,10 m e azimute 
de 194°34’56”; confrontando com a Matrícula nº 18.420 até o ponto 7 com 
coordenadas N= 7.702.074,171 e E= 668.684,103, deste ponto segue defletindo 
a direita em linha reta com distância de 18,23 m e azimute de 196°09’11”; 
confrontando com a Matrícula nº 18.420 até o ponto 8 com coordenadas N= 
7.702.056,665 e E= 668.679,032, deste ponto segue  defletindo a  direita em 
linha reta com distância de 21,77 m e azimute de 194°00’20”; confrontando 
com a Matrícula nº 18.420 até o ponto 9 com coordenadas N= 7.702.035,545 
e E= 668.673,764, deste ponto segue   defletindo a direita em linha reta com 
distância de 20,02 m e azimute de 194°12’59”; confrontando com a Matrícula nº 
18.420 até o ponto 10 com coordenadas N= 7.702.016,142 e E= 668.668,849, 
deste ponto segue   defletindo a  direita em linha reta com distância de 14,81 
m e azimute de 194°37’18”; confrontando com a Matrícula nº 18.420 até o 
ponto 11 com coordenadas N= 7.702.001,807 e E= 668.665,109, deste ponto 
segue   defletindo a esquerda em linha reta com distância de 10,06 m e 
azimute de 191°45’14”; confrontando com a Matrícula nº 18.420 até o ponto 
1; ponto este que é referencial de partida da presente descrição perfazendo 
uma área de 1.922,49 m².”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de natureza 
urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os proprietários 

satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com filiação quinzenária e certidão negativa 
de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto 
correrão por conta de verbas próprias do orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de outubro de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e local de costume e, pela Imprensa local. 

DECRETO Nº 19.318
DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.
Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de João Martins 
Sales, objeto da matrícula nº 18.421 do 1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 
64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fim de ser adquirida mediante 
desapropriação amigável ou judicial, a área constituída de parte do imóvel 
de propriedade de João Martins Sales, objeto da matrícula nº 18.421 do 1º 
O.R.I., necessária para abertura da Avenida Marginal do Rio Preto, conforme 
abaixo descrita:
“Inicia no ponto 1 com coordenadas N= 7.702.099,429 e E= 668.690,674, 
deste ponto segue em linha reta com distância de 17,04 m e azimute de 
297°07’26”; confrontando com a Área da Matrícula de nº 18.420 até o ponto 
2 com coordenadas N= 7.702.107,196 e E= 668.675,511, deste ponto segue 
pelo limite da faixa de domínio projetada defletindo a  direita em linha reta com 
distância de 52,48 m e azimute de 15°59’09”; confrontando com a Matrícula nº 
18.421 até o ponto 3 com coordenadas N= 7.702.157,647 e E= 668.689,965, 
deste ponto segue pelo limite da faixa de domínio projetada em linha reta com 
distância de 37,16 m e azimute de 15°59’09”; confrontando com a Matrícula nº 
18.421 até o ponto 4 com coordenadas N= 7.702.193,370 e E= 668.700,199, 
deste ponto segue  defletindo a  direita em linha reta com distância de 17,98 
m e azimute de 96°46’49”; confrontando com a Área da Matrícula de nº 
18.427 até o ponto 5 com coordenadas N= 7.702.191,248 e E= 668.718,051, 
deste ponto segue  defletindo a direita em linha reta com distância de 21,94 
m e azimute de 197°51’04”; confrontando com a Matrícula nº 18.421 até o 
ponto 6 com coordenadas N= 7.702.170,360 e E= 668.711,324, deste ponto 
segue pelo limite da faixa de domínio projetada defletindo a  direita em linha 
reta com distância de 19,45 m e azimute de 197°26’39”; confrontando com 
a Matrícula nº 18.421 até o ponto 7 com coordenadas N= 7.702.151,806 e 
E= 668.705,494, deste ponto segue defletindo a esquerda em linha reta com 
distância de 54,43 m e azimute de 195°47’58”; confrontando com a Matrícula 
nº 18.421 até o ponto 1; ponto este que é referencial de partida da presente 
descrição perfazendo uma área de 1.559,75 m².”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de natureza 
urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os proprietários 
satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com filiação quinzenária e certidão negativa 
de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto 
correrão por conta de verbas próprias do orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de outubro de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e local de costume e, pela Imprensa local. 

DECRETO Nº 19.319
DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.
Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de João Antonio 
Sales e Outros, objeto da matrícula nº 18.427 do 1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 
64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fim de ser adquirida mediante 
desapropriação amigável ou judicial, a área constituída de parte do imóvel de 
propriedade de João Antonio Sales e Outros, objeto da matrícula nº 18.427 
do 1º O.R.I., necessária para abertura da Avenida Marginal do Rio Preto, 
conforme abaixo descrita:
“Inicia no ponto 1 com coordenadas N= 7.702.191,248 e E= 668.718,051, 
deste ponto segue em linha reta com distância de 17,98 m e azimute de 
276°46’49”; confrontando com a Área da Matrícula de nº 18.421 até o ponto 
2 com coordenadas N= 7.702.193,370 e E= 668.700,199, deste ponto segue 
pelo limite da faixa de domínio projetada defletindo a  direita em linha reta 
com distância de 17,91 m e azimute de 15°59’09”; confrontando com a  
Matrícula nº 18.427 até o ponto 3 com coordenadas N= 7.702.210,587 e E= 
668.705,131, deste ponto segue pelo limite da faixa de domínio projetada 
defletindo a  esquerda em linha reta com distância de 11,66 m e azimute 
de 15°18’28”; confrontando com a Matrícula nº 18.427 até o ponto 4 com 
coordenadas N= 7.702.221,830 e E= 668.708,208, deste ponto segue pelo 
limite da faixa de domínio projetada defletindo a  esquerda em linha reta 
com distância de 12,87 m e azimute de 13°52’52”; confrontando com a 
Matrícula nº 18.427 até o ponto 5 com coordenadas N= 7.702.234,325 e E= 
668.711,296, deste ponto segue pelo limite da faixa de domínio projetada 
defletindo a  esquerda em linha reta com distância de 12,08 m e azimute 
de 12°25’47”; confrontando com a Matrícula nº 18.427 até o ponto 6 com 
coordenadas N= 7.702.246,122 e E= 668.713,896, deste ponto segue pelo 
limite da faixa de domínio projetada defletindo a  esquerda em linha reta com 
distância de 11,96 m e azimute de 11°01’54”; confrontando com a Matrícula nº 
18.427 até o ponto 7 com coordenadas N= 7.702.257,857 e E= 668.716,184, 
deste ponto segue pelo limite da faixa de domínio projetada defletindo a  
esquerda em linha reta com distância de 11,37 m e azimute de 9°40’29”; 
confrontando com a Matrícula nº 18.427 até o ponto 8 com coordenadas N= 
7.702.269,067 e E= 668.718,095, deste ponto segue pelo limite da faixa de 
domínio projetada defletindo a  esquerda em linha reta com distância de 8,99 
m e azimute de 9°00’47”; confrontando com a Matrícula nº 18.427 até o ponto 
9 com coordenadas N= 7.702.277,946 e E= 668.719,503, deste ponto segue  
defletindo a  direita em linha reta com distância de 12,46 m e azimute de 
86°33’48”; confrontando com a  Rua Daniel Marques Chimiti até o ponto 10 
com coordenadas N= 7.702.278,693 e E= 668.731,938, deste ponto segue  
defletindo a  esquerda em linha reta com distância de 4,31 m e azimute de 
84°04’30”; confrontando com a Rua Daniel Marques Chimiti até o ponto 11 
com coordenadas N= 7.702.279,138 e E= 668.736,229, deste ponto segue 
pelo limite da faixa de domínio projetada defletindo a  direita em linha reta 
com distância de 7,39 m e azimute de 181°38’37”; confrontando com a 
Matrícula nº 18.427 até o ponto 12 com coordenadas N= 7.702.271,755 e 
E= 668.736,017, deste ponto segue pelo limite da faixa de domínio projetada 
defletindo a  direita/esquerda em linha reta com distância de 10,88 m e 
azimute de 186°09’05”; confrontando com a Matrícula nº 18.427 até o ponto 
13 com coordenadas N= 7.702.260,937 e E= 668.734,851, deste ponto segue 
pelo limite da faixa de domínio projetada defletindo a  direita em linha reta com 
distância de 4,98 m e azimute de 187°10’36”; confrontando com a Matrícula nº 
18.427 até o ponto 14 com coordenadas N= 7.702.255,992 e E= 668.734,228, 
deste ponto segue pelo limite da faixa de domínio projetada defletindo 
a  direita em linha reta com distância de 17,97 m e azimute de 190°22’59”; 
confrontando com a Matrícula nº 18.427 até o ponto 15 com coordenadas N= 
7.702.238,318 e E= 668.730,990, deste ponto segue pelo limite da faixa de 
domínio projetada defletindo a  direita em linha reta com distância de 10,26 
m e azimute de 192°38’28”; confrontando com a Matrícula nº 18.427 até o 
ponto 16 com coordenadas N= 7.702.228,307 e E= 668.728,745, deste ponto 
segue pelo limite da faixa de domínio projetada defletindo a  direita em linha 
reta com distância de 13,13 m e azimute de 194°43’15”; confrontando com 
a Matrícula nº 18.427 até o ponto 17 com coordenadas N= 7.702.215,604 e 
E= 668.725,407, deste ponto segue pelo limite da faixa de domínio projetada 
defletindo a  direita em linha reta com distância de 17,23 m e azimute de 
196°18’19”; confrontando com a Matrícula nº 18.427 até o ponto 18 com 
coordenadas N= 7.702.199,067 e E= 668.720,570, deste ponto segue pelo 
limite da faixa de domínio projetada defletindo a  direita em linha reta com 
distância de 8,21 m e azimute de 197°51’04”; confrontando com a Matrícula 
nº 18.427 até o ponto 1; ponto este que é referencial de partida da presente 
descrição perfazendo uma área de 1.590,64 m².”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de natureza 
urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os proprietários 
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satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com filiação quinzenária e certidão negativa de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de outubrode 2022, 170º Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 19.320
DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.
Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de Natinho Vetorasso Empreendimentos Ltda., objeto da 
matrícula nº 32.876 do 1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fim de ser adquirida mediante desapropriação amigável ou judicial, a área 
constituída de parte do imóvel de propriedade de Natinho Vetorasso Empreendimentos Ltda., objeto da matrícula nº 
32.876 do 1º O.R.I., necessária para fins de alargamento da Estrada Municipal SJP 250 até o Córrego dos Machados, 
conforme abaixo descrita:
“Uma Gleba com a área de 1.713,61 m² ou 0,171361 ha ou seja 0,07081033 alqueires de terras, situado no lugar 
denominado Fazenda Santa Cruz, encravada na Fazenda Piedade, no distrito e município e Comarca de São José 
do Rio Preto, dentro das seguintes divisas e confrontações:- No confronto da divisa de Didieri Iris da Silva e Estrada 
Municipal, marco 0, segue-se no rumo 72°03’NE com a distância de 9,63 metros em divisa com Didieri Iris da Silva, 
até o marco D-1, daí segue no rumo 11º17’56”SE com distância de 22,63 metros em divisa com a Área 01 da Matrícula 
nº 32.876 até o ponto D-2; daí segue curva para a esquerda, com raio de 9,00 metros, com o centro da curva nas 
coordenadas N=7.700.586,6293 e E=660.559,9569, em uma distância de 5,94 metros, na divisa com a Área 01 da 
Matrícula nº 32.876, até o marco D-3; daí segue em curva para a direita, com raio de 31,00 metros, com o centro da 
curva nas coordenadas N=7.700.569,4387 e E=660.571,3641, em uma distância de 35,88 metros, na divisa com a 
Área 01 da Matrícula nº 32.876, até  o marco D-4; daí segue em curva para a esquerda, com raio de 9,00 metros, 
com o centro da curva nas coordenadas N=7.700.549,3094 e E=660.570,7752, em uma distância de 4,95 metros, 
na dívida com a Área 01 da Matrícula nº 32.876, até o marco D-5; daí segue no rumo 14º21’09”SE com distância de 
32,44 metros, na divisa com a Área 01  da Matrícula nº 32.876 até o marco D-6; daí segue no rumo 75º38’51”SW 
com distância de 16,80 metros, na divisa com a Área 01 da Matrícula nº 32.876, até o ponto D-7; daí segue no rumo 
14º12’00”NW, com distância de 80,45 metros, na divisa com a Estrada Municipal, até o marco 8; daí segue o rumo 
06º35’NE com distância de 19,50 metros em divisa com a Estrada Municipal até o marco 0, chegando assim ao ponto 
de Partida.”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de natureza urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-
Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os proprietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com filiação quinzenária e certidão negativa de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de outubro de 2022, 170º Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 19.321
DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.
Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de Natinho Vetorasso Empreendimentos Ltda., objeto da 
matrícula nº 148.066 do 1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fim de ser adquirida mediante desapropriação amigável ou judicial, a área 
constituída de parte do imóvel de propriedade de Natinho Vetorasso Empreendimentos Ltda., objeto da matrícula nº 
148.066 do 1º O.R.I., necessária para fins de alargamento da Estrada Municipal SJP 250 até o Córrego dos Machados, 
conforme abaixo descrita:
“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, cravado na faixa de domínio da Estrada Municipal que liga São 
José do Rio Preto-SP a Mirassol-SP, junto ao km 02 + 244,58 metros e junto a divisa com o imóvel Área 01 da matrícula 
148.066 do 1° CRI, deste segue confrontando com o imóvel Área 01 da matrícula 148.066 do 1° CRI, com os seguintes 
azimutes e distâncias 59°32’51” e 18,85 metros até o vértice 2, 329°32’51” e 32,16 metros, até o vértice 3, curva para 
a esquerda, com raio de 9,00 metros, com centro da curva nas coordenadas N=7.700.530,29 e E=660.543,42, em 
uma distância de 5,03 metros, até o vértice 4, curva para a direita, com raio de 31,00 metros, com centro da curva 
nas coordenadas N=7.700.561,20 e E=660.554,14, em uma distância de 7,02 metros, até o vértice 5, curva para a 
esquerda, com raio de 9,00 metros, com centro da curva nas coordenadas N=7.700.530,78 e E=660.528,17, em uma 
distância de 8,06 metros, até o vértice 6, 259°10’11” e 6,19 metros, até o vértice 7, curva para a esquerda, com raio 
de 40,00 metros, com centro da curva nas coordenadas N=7.700.538,46 e E=660.520,40, em uma distância de 13,92 
metros, até o vértice 8, 239°14’16” e 70,82 metros, até o vértice 9, curva para a direita, com raio de 91,65 metros, com 
centro da curva nas coordenadas N=7.700.568,93 e E=660.389,41, em uma distância de 68,35 metros, até o vértice 
10, cravado na divisa com o imóvel da matrícula 49.284 do CRI – MIRASSOL-SP; deste, segue confrontando com o 
seguinte azimute e distância: 46°43’47” e 26,58 metros, até o vértice M-44, cravado junto a faixa de domínio da Estrada 
Municipal que liga São José do Rio Preto-SP a Mirassol-SP km 02 + 470,60 metros; deste, segue confrontando com 
a referida estrada municipal com os seguintes azimutes e distâncias 57°27’54” e 141,51 metros, até o vértice M-45, 
113°35’31” e 28,39 metros até o vértice M-46, 149°30’59” e 56,12 metros até o vértice 1 ponto inicial da descrição 
deste perímetro, encerrando a área de 4.959,00 m² ou 0,4959 hectares.”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de natureza urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-
Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os proprietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com filiação quinzenária e certidão negativa de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de outubro de 2022, 170º Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa local. 

DECRETO Nº 19.322
DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.
Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de Joaquim Candido de Souza e Outros, objeto da 
matrícula nº 18.424 do 1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fim de ser adquirida mediante desapropriação amigável ou judicial, a área 
constituída de parte do imóvel de propriedade de Joaquim Candido de Souza e Outros, objeto da matrícula nº 18.424 
do 1º O.R.I., necessária para abertura da Avenida Marginal do Rio Preto, conforme abaixo descrita:
“Inicia no ponto 1 com coordenadas N= 7.701.893,956 e E= 668.611,736, deste ponto segue em linha reta com 
distância de 14,28 m e azimute de 294°29’02”; confrontando com a Marginal Rio Preto até o ponto 2 com coordenadas 
N= 7.701.899,873 e E= 668.598,742, deste ponto segue em linha reta com distância de 9,25 m e azimute de 292°53’08”; 
confrontando com a Marginal Rio Preto e com a Rua José Mastrichi até o ponto 3 com coordenadas N= 7.701.903,469 
e E= 668.590,224, deste ponto deflete a direita e segue defletindo a esquerda em linha reta com distância de 4,47 m e 
azimute de 93°33’50”; confrontando com a Matrícula nº 18.424 até o ponto 4 com coordenadas N= 7.701.903,191 e E= 
668.594,684, deste ponto segue defletindo a esquerda em linha reta com distância de 3,54 m e azimute de 58°12’33”; 
confrontando com a Matrícula nº 18.424 até o ponto 5 com coordenadas N= 7.701.905,057 e E= 668.597,695, deste 
ponto segue defletindo a esquerda em linha reta com distância de 12,03 m e azimute de 42°17’49”; confrontando 
com a Matrícula nº 18.424 até o ponto 6 com coordenadas N= 7.701.913,956 e E= 668.605,791, deste ponto segue 
defletindo a esquerda em linha reta com distância de 12,61 m e azimute de 38°52’42”; confrontando com a Matrícula 
nº 18.424 até o ponto 7 com coordenadas N= 7.701.923,775 e E= 668.613,708, deste ponto segue defletindo a 
esquerda em linha reta com distância de 11,73 m e azimute de 33°58’57”; confrontando com a Matrícula nº 18.424 
até o ponto 8 com coordenadas N= 7.701.933,504 e E= 668.620,266, deste ponto segue defletindo a esquerda em 
linha reta com distância de 12,46 m e azimute de 29°07’02”; confrontando com a Matrícula nº 18.424 até o ponto 9 
com coordenadas N= 7.701.944,389 e E= 668.626,329, deste ponto segue defletindo a esquerda em linha reta com 
distância de 12,64 m e azimute de 24°04’13”; confrontando com a Matrícula nº 18.424 até o ponto 10 com coordenadas 
N= 7.701.955,927 e E= 668.631,483, deste ponto segue defletindo a esquerda em linha reta com distância de 8,66 m e 
azimute de 19°47’16”; confrontando com a Matrícula nº 18.424 até o ponto 11 com coordenadas N= 7.701.964,077 e E= 
668.634,415, deste ponto segue defletindo a esquerda em linha reta com distância de 9,12 m e azimute de 16°33’52”; 
confrontando com a Matrícula nº 18.424 até o ponto 12 com coordenadas N= 7.701.972,822 e E= 668.637,016, deste 
ponto segue defletindo a esquerda em linha reta com distância de 34,81 m e azimute de 15°59’09”; confrontando com 
a Matrícula nº 18.424 até o ponto 13 com coordenadas N= 7.702.006,285 e E= 668.646,603, deste ponto deflete a 
direita e segue em linha reta com distância de 7,28 m e azimute de 131°18’59”; confrontando com a Área da Matrícula 
de nº 18.420, até o ponto 14 com coordenadas N= 7.702.001,482 e E= 668.652,067, deste ponto segue em linha 
reta com distância de 14,55 m e azimute de 130°55’13”; confrontando com a Área da Matrícula de nº 18.420, até 
o ponto 15 com coordenadas N= 7.701.991,954 e E= 668.663,059, deste ponto segue defletindo a direita em linha 
reta com distância de 7,99 m e azimute de 186°10’37”; confrontando com a Matrícula nº 18.424 até o ponto 16 com 
coordenadas N= 7.701.984,012 e E= 668.662,199, deste ponto segue defletindo a direita em linha reta com distância 
de 12,11 m e azimute de 195°14’32”; confrontando com a Matrícula nº 18.424 até o ponto 17 com coordenadas N= 
7.701.972,332 e E= 668.659,017, deste ponto segue defletindo a direita em linha reta com distância de 9,63 m e 
azimute de 197°47’06”; confrontando com a Matrícula nº 18.424 até o ponto 18 com coordenadas N= 7.701.963,164 e 
E= 668.656,076, deste ponto segue defletindo a direita em linha reta com distância de 6,12 m e azimute de 198°36’52”; 
confrontando com a Matrícula nº 18.424 até o ponto 19 com coordenadas N= 7.701.957,361 e E= 668.654,121, deste 
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ponto segue defletindo a direita em linha reta com distância de 9,56 m e azimute de 201°49’08”; confrontando com 
a Matrícula nº 18.424 até o ponto 20 com coordenadas N= 7.701.948,486 e E= 668.650,568, deste ponto segue 
defletindo a direita em linha reta com distância de 12,18 m e azimute de 205°42’08”; confrontando com a Matrícula 
nº 18.424 até o ponto 21 com coordenadas N= 7.701.937,515 e E= 668.645,288, deste ponto segue   defletindo a  
direita em linha reta com distância de 9,71 m e azimute de 210°26’54”; confrontando com a Matrícula nº 18.424 até 
o ponto 22 com coordenadas N= 7.701.929,146 e E= 668.640,368, deste ponto segue   defletindo a  direita em linha 
reta com distância de 11,90 m e azimute de 213°10’54”; confrontando com a Matrícula nº 18.424 até o ponto 23 com 
coordenadas N= 7.701.919,183 e E= 668.633,853, deste ponto segue   defletindo a  direita em linha reta com distância 
de 9,84 m e azimute de 217°05’16”; confrontando com a Matrícula nº 18.424 até o ponto 24 com coordenadas N= 
7.701.911,330 e E= 668.627,917, deste ponto segue   defletindo a  direita em linha reta com distância de 11,67 m e 
azimute de 221°36’19”; confrontando com a Matrícula nº 18.424 até o ponto 25 com coordenadas N= 7.701.902,6080 
e E= 668.620,171, deste ponto segue   defletindo a  direita em linha reta com distância de 12,08 m e azimute de 
224°16’14”; confrontando com a Matrícula nº 18.424 até o ponto 1; ponto este que é referencial de partida da presente 
descrição perfazendo uma área de 2.297,16 m².”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de natureza urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-
Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os proprietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com filiação quinzenária e certidão negativa de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de outubro  de 2022, 170º Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa local. 

e Conselho Municipal
da Pessoa
com Deficiência

Regimento Interno
A organização, as atribuições e o funcionamento do Conselho Municipal da Pessoa com

Deficiência — CMPcD de São José do Rio Preto/SP, criado pela Lei nº 8.901 de 23 de abril

de 2003, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 9.575, de 29 de dezembro de 2005 e

nº 9.691 de 05 de setembro de 2006, reger-se-ão através deste Regimento Interno, conforme

abaixo disposto:

Capítulo | — Da Finalidade e Constituição
Art. 1º - O CMPCcD, instituído pela Lei nº 8.901, de 23 de abril de 2003, é uma instância

colegiada, de caráter deliberativo e consultivo, normativo e fiscalizador de natureza

permanente, vinculado à Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade

Racial, à qual compete oferecer a estrutura para o seu pleno funcionamento.

Art. 2º - São princípios do CMPcD:

acompanhar ações para o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência, em todas

as dimensões;
contribuir para que todas as pessoas com deficiência se integrem na sociedade,

transformando-as em participantes ativos;

proteger e alcançar o desfrute pleno e igualitário de todos os direitos humanos e liberdades

fundamentais das pessoas com deficiência.

Capítulo ll - Da Composição
Art. 3º - O CMPcD terá como membros representantes titulares e suplentes do Poder Público

e da Sociedade Civil com composição paritária.

$1º Os Conselheiros representantes do Poder Público serão indicados pelos Secretários de

suas respectivas pastas, conforme composição da lei vigente.

$2º Os Conselheiros representantes da Sociedade Civil passarão por processo eleitoral após

serem indicados pelos dirigentes das instituições que representarão, conforme composição

da lei vigente.

$3º Cada titular terá um suplente oriundo da mesma categoria representativa.

$4º Os Conselheiros terão mandato de 03 (três) anos, admitindo-se apenas uma recondução

ou reeleição.

$5º A função de Conselheiro é considerada de interesse público relevante e não será

remunerada, devendo as representantes ter disponibilidade para atuação no conselho.

$6º Considera-se Instituições e Organizações de Pessoas com Deficiência aquelas que

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São José do Rio Preto
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e Conselho Municipal
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prestam atendimento a este público.

Art. 4º - O CMPcD terá a seguinte estrutura interna:
| - Plenário: composto pelos membros titulares e suplentes, indicados e eleitos como

conselheiros;
Il - Mesa Diretora: composta por Presidente, Vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário;
Ill - Secretária Executiva: servidora pública indicada pela Secretaria responsável pela infra-

estrutura mínima que desempenhará funções administrativas nos termos deste Regimento
Interno;

IV - Comissões de Trabalhos: comissões de caráter permanente, semi-permanente e/ou
temporário formadas pelos conselheiros com atribuições específicas, respeitando-se a
paridade em sua composição.

Capitulo Il! - Das Competências e Atribuições
Seção | - Do Conselho

Art. 5º - Compete ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência:
-—formular diretrizes e promover políticas em todos os níveis da Administração Pública, visando

à inclusão das pessoas com deficiência e a eliminação das discriminações que atingem esse
público;

Il- manter canais permanentes de articulação com órgãos governamentais e não
governamentais de planejamento, execução e monitoramento de políticas públicas voltadas
para as pessoas com deficiências, objetivando uma atuação integrada e efetiva;

Ill- "acompanhar e fiscalizar, dentro dos limites legais, o funcionamento dos serviços, ações
relativas ao tema e o devido cumprimento das legislações de âmbito federal, estadual e
municipal relativas as pessoas com deficiências;

IV-—propor a implantação de diretrizes básicas das políticas municipais voltada à inclusão das
pessoas com deficiência;

V-—sugerir ao Poder Executivo e à Câmara Municipal a elaboração de Projetos de Leis que visem
assegurar ou ampliar os direitos das pessoas com deficiência;

VI- estimular e motivar a organização e mobilização dos segmentos interessados na propostição
de soluçoes para as pessoas com deficiência:

VIl-

—
incentivar, apreciar e acompanhar projetos, programas e serviços que estimulem a
participação das pessoas com deficiência nos setores econômico, social e cultural e permitam
a mobilização para o pleno exercício de sua cidadania;

VIll-

—
opinar sobre recursos financeiros destinados pelo Município às instituições que tenham por
objetivo o trato com pessoas deficiência;

IX-

—
reformular e aprovar seu Regimento Interno, sempre que necessário, que disciplina o

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São José do Rio Preto
Rua Bernardino de Campos Nº 4075, Redentora CEP: 15.015-300
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prestam atendimento a este público.

Art. 4º - O CMPcD terá a seguinte estrutura interna:
| - Plenário: composto pelos membros titulares e suplentes, indicados e eleitos como

conselheiros;
Il - Mesa Diretora: composta por Presidente, Vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário;
Ill - Secretária Executiva: servidora pública indicada pela Secretaria responsável pela infra-

estrutura mínima que desempenhará funções administrativas nos termos deste Regimento
Interno;

IV - Comissões de Trabalhos: comissões de caráter permanente, semi-permanente e/ou
temporário formadas pelos conselheiros com atribuições específicas, respeitando-se a
paridade em sua composição.

Capitulo Il! - Das Competências e Atribuições
Seção | - Do Conselho

Art. 5º - Compete ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência:
-—formular diretrizes e promover políticas em todos os níveis da Administração Pública, visando

à inclusão das pessoas com deficiência e a eliminação das discriminações que atingem esse
público;

Il- manter canais permanentes de articulação com órgãos governamentais e não
governamentais de planejamento, execução e monitoramento de políticas públicas voltadas
para as pessoas com deficiências, objetivando uma atuação integrada e efetiva;

Ill- "acompanhar e fiscalizar, dentro dos limites legais, o funcionamento dos serviços, ações
relativas ao tema e o devido cumprimento das legislações de âmbito federal, estadual e
municipal relativas as pessoas com deficiências;

IV-—propor a implantação de diretrizes básicas das políticas municipais voltada à inclusão das
pessoas com deficiência;

V-—sugerir ao Poder Executivo e à Câmara Municipal a elaboração de Projetos de Leis que visem
assegurar ou ampliar os direitos das pessoas com deficiência;

VI- estimular e motivar a organização e mobilização dos segmentos interessados na propostição
de soluçoes para as pessoas com deficiência:

VIl-

—
incentivar, apreciar e acompanhar projetos, programas e serviços que estimulem a
participação das pessoas com deficiência nos setores econômico, social e cultural e permitam
a mobilização para o pleno exercício de sua cidadania;

VIll-

—
opinar sobre recursos financeiros destinados pelo Município às instituições que tenham por
objetivo o trato com pessoas deficiência;

IX-

—
reformular e aprovar seu Regimento Interno, sempre que necessário, que disciplina o

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São José do Rio Preto
Rua Bernardino de Campos Nº 4075, Redentora CEP: 15.015-300
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funcionamento do CMPCD com base na legislação vigente;

realizar a Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência, seguindo as instruções do

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CONADE;

incentivar e apoiar ações variadas de aprimoramento dos profissionais que trabalham com

pessoas com deficiência e ao aprofundamento dos debates sobre temas da espécie;

estabelecer intercâmbios com organismos de outros municípios, em âmbito estadual, nacional

e internacional, público ou privado, com o objetivo de ampliar e fortalecer as ações do

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência;

solicitar aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, por meio de ofício, quaisquer

informações necessárias para o acompanhamento de políticas públicas, objetivando a defesa

e a ampliação dos direitos das pessoas com deficiência;

propor, incentivar e participar da realização de campanhas visando à prevenção de

deficiências;

propor a elaboração de estudos e pesquisas que objetivem a melhoria de qualidade de vida

das pessoas com deficiência e possam subsidiar a implantação de políticas públicas;

transmitir a imagem de que as pessoas com deficiência são capazes de desempenhar funções

nas diversas áreas, esclarecendo que limitações diferem de incapacidade;

incentivar que as políticas públicas para pessoas com deficiência sejam contempladas no

Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentárias;

estabelecer diretrizes e critérios de análise de matérias a serem aprovados;

solicitar as indicações para o preenchimento de cargo de conselheiro, nos casos de vacância

e término de mandato;

receber, examinar e encaminhar para apuração as denúncias relativas à discriminação das

pessoas com deficiência, acompanhando seu desfecho;

encorajar a atuação de forma ampla das pessoas com deficiência nos organismos públicos e

espaços de participação e controle social;

estimular e acompanhar a intersetorialidade e a transversalidade das políticas públicas

municipais de forma articulada com os demais Conselhos de Direitos, de forma a

contemplarem e respeitarem a perspectiva de inclusão da deficiência em sua concepção e

execução;
colaborar com a construção e o acompanhamento do Plano Municipal de Políticas para as

Pessoas com Deficiência;

outras atividades correlatas.

Seção ll - Dos Conselheiros
Art. 6º São competências dos conselheiros do CMPcD:

obedecer às normas regimentais;
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justificar sua ausência nas reuniões ordinárias e extraordinárias através do e-mail oficial do

Conselho;

comparecer às reuniões ordinárias, já tendo apreciado a ata da reunião anterior, apresentando

sugestões de retificações previamente e aprovar ou impugnar no momento das reuniões do

Conselho;

solicitar à Mesa Diretora a inclusão, na agenda dos trabalhos, de assuntos que desejar discutir

com antecedência de 5 (cinco) dias úteis;

propor as convocações de plenárias extraordinárias com antecedência mínima de 72 (setenta
e duas) horas por meio eletrônico (e-mail), grupo específico de mensagens ou pessoalmente,

obrigatoriamente com a pauta;

declarar-se impedido de proceder à relatoria e participação nas comissões, justificando a

razão do impedimento;

apresentar, em nome de comissão, parecer, proposta ou recomendação por ela defendida,

caso seja indicado e/ou votado como relator;

manifestar voto ou abstenção;
pedir vista de matéria em discussão, caso julgue necessário, ou requerer adiamento da

votação apresentando justificativa plausível;

solicitar ao presidente, quando julgar relevante, a presença, em plenárias, de postulante,

técnico ou titular de qualquer órgão para as entrevistas que se mostrarem indispensáveis;

propor alterações ao Regimento Interno do CMPcD;

votar e ser votado para cargos do Conselho;

requisitar à Mesa Diretora do Conselho e solicitar aos demais membros todas as informações

necessárias para o desempenho de suas atribuições;

fornecer à Mesa Diretora do Conselho dados e informações a que tenha acesso ou que se

situem na área de sua competência, sempre que julgar importante para o trabalho do

Conselho ou quando solicitados pelos demais membros, desde que não incorra em

descumprimento de legislações e normativas vigentes pertinentes;

participar de eventos de capacitação e aperfeiçoamento;

participar de Conferências Nacional, Estadual, Regional e Municipal de pessoas com

deficiência, quando delegados.

Art. 7º Perderá o mandato o Conselheiro que se ausentar injustificadamente a 03 (três)

reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas no decorrer de 01 (um) ano.

$ 1º Após a segunda falta a Secretária Executiva comunicará por e-mail a instituição ou

secretaria a iminente perda do mandato.
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$ 2º O Presidente do CMPcD deverá notificar o dirigente da entidade, quando seu(s)

representante(s) atingirem o limite de faltas previsto neste artigo, solicitando a sua

substituição.

$ 3º Para efeitos de anotação de presença serão consideradas apenas as assembleias

ordinárias.

$ 4º A justificativa de falta deverá ser apresentada ao e-mail oficial do CMPCD.

$ 5º Serão aceitas como justificativas de faltas:

por motivo de trabalho e férias trabalhistas;
afastamento devido à licença maternidade e/ou paternidade de Conselheiros;

falecimento de membro da família até 3º (terceiro) grau;

afastamento devido à licença gala;

tratamento médico, pessoal ou de familiar até 3º (terceiro) grau; e,

quando o Conselheiro estiver em representação oficial do CMPcD em evento que coincida

com a reunião plenária.

$ 6º A justificativa de falta por motivo de trabalho não poderá exceder a 3 (três) reuniões

ordinárias no ano.

Art. 8º A substituição de membros far-se-á no prazo de 30 (trinta) dias contados da solicitação

do CMPcD para nomeação e posse do membro.

Parágrafo Único. O conselheiro que, por qualquer motivo, não mais pertencer à Instituição

que representa estará automaticamente desligado do CMPcD e será processada a sua

substituição conforme o caput.

Seção Ill - Da Mesa Diretora

Art. 9º Poderão ser votados para compor a Mesa Diretora apenas os conselheiros titulares.

Art. 10º Compete ao Presidente do Conselho.

presidir as reuniões do Conselho;

estabelecer a pauta das reuniões, conjuntamente com os demais membros da Mesa Diretora

e Secretária Executiva, fixando prioridades;

organizar a ordem do dia das reuniões e enviar a convocação e pauta aos Conselheiros com

2 (dois) dias úteis de antecedência;

convocar as reuniões extraordinárias, dando ciência aos membros, por meio de convocação

com pelos menos 3 (três) dias úteis de antecedência, por meio eletrônico (e-mail) e grupo

específico de mensagens;
coordenar as atividades do CMPcD;

cumprir e fazer cumprir as decisões e o Regimento Interno do Conselho;
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representante(s) atingirem o limite de faltas previsto neste artigo, solicitando a sua

substituição.

$ 3º Para efeitos de anotação de presença serão consideradas apenas as assembleias

ordinárias.

$ 4º A justificativa de falta deverá ser apresentada ao e-mail oficial do CMPCD.

$ 5º Serão aceitas como justificativas de faltas:

por motivo de trabalho e férias trabalhistas;
afastamento devido à licença maternidade e/ou paternidade de Conselheiros;

falecimento de membro da família até 3º (terceiro) grau;

afastamento devido à licença gala;

tratamento médico, pessoal ou de familiar até 3º (terceiro) grau; e,

quando o Conselheiro estiver em representação oficial do CMPcD em evento que coincida

com a reunião plenária.

$ 6º A justificativa de falta por motivo de trabalho não poderá exceder a 3 (três) reuniões

ordinárias no ano.

Art. 8º A substituição de membros far-se-á no prazo de 30 (trinta) dias contados da solicitação

do CMPcD para nomeação e posse do membro.

Parágrafo Único. O conselheiro que, por qualquer motivo, não mais pertencer à Instituição

que representa estará automaticamente desligado do CMPcD e será processada a sua

substituição conforme o caput.

Seção Ill - Da Mesa Diretora

Art. 9º Poderão ser votados para compor a Mesa Diretora apenas os conselheiros titulares.

Art. 10º Compete ao Presidente do Conselho.

presidir as reuniões do Conselho;

estabelecer a pauta das reuniões, conjuntamente com os demais membros da Mesa Diretora

e Secretária Executiva, fixando prioridades;

organizar a ordem do dia das reuniões e enviar a convocação e pauta aos Conselheiros com

2 (dois) dias úteis de antecedência;

convocar as reuniões extraordinárias, dando ciência aos membros, por meio de convocação

com pelos menos 3 (três) dias úteis de antecedência, por meio eletrônico (e-mail) e grupo

específico de mensagens;
coordenar as atividades do CMPcD;

cumprir e fazer cumprir as decisões e o Regimento Interno do Conselho;
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assinar, conjuntamente com os 1º e 2º Secretários, as atas das reuniões do Conselho;

abrir, prorrogar, encerrar ou suspender as reuniões do CMPcD;

convidar pessoas de interesse para participarem das reuniões, com direito a voz e não a voto,

objetivando a colaboração com o Conselho;

determinar a verificação de presença dos conselheiros nas reuniões para fins de confirmação

de quórum e de necessidade de substituição dos membros não participantes;

colocar matéria em discussão e votação;

anunciar o resultado das votações, proferindo voto apenas em caso de empate;
decidir sobre questões de ordem ou submetê-las à consideração dos membros do CMPCcD;

propor normas para o bom andamento dos trabalhos do CMPCcD;

registrar os precedentes regimentais para a solução de casos análogos;

designar relatores para estudos preliminares dos assuntos a serem discutidos em reunião do

CMPCcD;

vistar os livros e documentos destinados aos serviços do CMPcD e expedientes;

determinar o destino do expediente lido nas sessões;
representar o Conselho, ou delegar representantes substitutos, em eventos, reuniões, outros

conselhos, comissões e para fins de manter contato com as autoridades e órgãos afins;

dar ciência à Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial das

decisões do CMPcD;

acompanhar o trabalho desenvolvido pelas comissões, adotando as providências no que lhe

couber.

Art. 11 Ao Vice-Presidente compete:

substituir o Presidente em seus impedimentos ocasionais;

ser responsável pela co-gestão das atividades do Conselho;

coordenar as atividades do CMPcD;

cumprir e fazer cumprir as decisões e o Regimento Interno do Conselho;

organizar a ordem do dia das reuniões e enviar a convocação e pauta aos Conselheiros com

2 (dois) dias úteis de antecedência;
convidar pessoas de interesse para participarem das reuniões, com direito a voz e não a voto,

objetivando a colaboração com o Conselho;

propor normas para o bom andamento dos trabalhos do CMPCcD.

Art. 12 Ao Primeiro(a) Secretário(a) compete:

assessorar o Presidente na elaboração das pautas das reuniões e nas matérias técnicas;

secretariar as reuniões do conselho;

elaborar as atas das reuniões e analisá-las conjuntamente com o Presidente;
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verificar que os livros, atas e outros documentos do CMPcD estão devidamente arquivados

no Setor de Conselhos;

organizar a ordem do dia das reuniões e enviar a convocação e pauta aos Conselheiros com

2 (dois) dias úteis de antecedência;

redigir toda a correspondência do CMPcD em conjunto com o Presidente e Vice-Presidente;

propor normas para o bom andamento dos trabalhos do CMPcD;

convidar pessoas de interesse para participarem das reuniões, com direito a voz e não a voto,

objetivando a colaboração com o Conselho;

substituir o Presidente e o Vice-Presidente nas reuniões e nos eventos, quando de suas au-

sências;
cumprir e fazer cumprir as decisões e o Regimento Interno do Conselho;

elaborar relatório anual das atividades do CMPcD, em conjunto com o 2º Secretário, a ser

apresentado na Plenária até o dia 28 de fevereiro do ano civil subsequente.

Art. 13 Ao Segundo(a) Secretário(a) compete:

substituir o 1º Secretário em seus impedimentos ocasionais;

secretariar as reuniões do conselho em auxílio ao 1º Secretário;

auxiliar na elaboração das atas das reuniões;

cumprir e fazer cumprir as decisões e o Regimento Interno do Conselho;

organizar a ordem do dia das reuniões e enviar a convocação e pauta aos Conselheiros com

2 (dois) dias úteis de antecedência;
convidar pessoas de interesse do conselho para participarem das reuniões, com direito a voz

e não a voto, com objetivo de colaborarem com o Conselho;

propor normas para o bom andamento dos trabalhos do CMPCD;

elaborar relatório anual das atividades do CMPcD, em conjunto com o 1º Secretário, a ser

apresentado na Plenária até o dia 28 de fevereiro do ano civil subsequente.

Art. 14 Deverá a Mesa Diretora do CMPcD apresentar o calendário semestral e/ou anual de

reuniões ordinárias, como um pré agendamento destas.

Seção |V — Da Secretária Executiva

Art. 15 O CMPcD contará com o suporte do Setor de Conselhos que tem como finalidade
proporcionar as condições necessárias à execução de suas atividades na área burocrático-

administrativa.

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade

Racial designará um servidor público com a capacidade técnica necessária para o cargo.
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Art. 16 São competências da Secretária Executiva:

auxiliar na elaboração das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias quando da ausência

dos 1º e 2º Secretários;

responsabilizar-se pelos livros, atas e demais documentos do CMPcD, realizando seu devido

arquivamento e guarda;

receber os expedientes encaminhados ao Conselho, dando ciência destes à Mesa Diretora;

encaminhar os expedientes elaborados pela Mesa Diretora aos seus devidos destinos;

tomar as providências administrativas necessárias à convocação das reuniões ordinárias e

extraordinárias elaboradas pela Mesa Diretora em conjunto com O 1º Secretário e o 2º

Secretário;

acompanhar o e-mail oficial do Conselho em conjunto com a Mesa Diretora;

fornecer aos Conselheiros os meios e dados necessários para o exercício de suas funções;

obter e sistematizar as informações que permitam ao CMPcD tomar as decisões previstas em

lei;

auxiliar, caso haja necessidade, na organização dos foros próprios para a escolha de

representantes da Sociedade Civil previstos na lei vigente do Conselho.

$1º Na ausência e indisponibilidade da Secretária Executiva, suas atribuições serão de com-

petências dos 1º e 2º Secretários.

$2º Às informações e documentos a que o inciso VII se refere excetuam-se aqueles que por

força da constituição ou da lei estejam preservados pelo sigilo.

Seção V - Das Comissões
Art. 17 O CMPcD poderá instituir comissões de trabalho, de caráter permanente, semi-per-

manente e/ou temporário, destinados ao estudo e elaboração de propostas sobre temas es-

pecíficos, bem como para emissão de pareceres, a serem submetidos à Plenária.

$1º Deverá ser definido, no ato de sua criação, os objetivos específicos, composição e prazo

para conclusão do trabalho.

$2º As comissões provisórias serão automaticamente dissolvidas com o término das tarefas

designadas.

Art. 18 As Comissões de Trabalho serão constituídas por membros do Conselho, titulares e

suplentes, escolhidos em Plenária e designados pelo Presidente do Conselho.

$1º Cada comissão e grupo de trabalho deverá ter no mínimo 4 (quatro) e no máximo 8 (oito)

conselheiros, devendo ser formado paritariamente por representantes do poder público e da

sociedade civil.

$2º Os conselheiros que faltarem a 3 (três) reuniões consecutivas da comissão, sem a devida

justificativa, deverão ser substituídos.
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Art. 19 As Comissões de Trabalho serão dirigidas por um Coordenador e terão um Relator,

amboseleitos entre os seus membros.

$1º Aos Coordenadores das Comissões de Trabalho incumbem:

agendar e coordenar as reuniões das Comissões de Trabalho;

conduzir as reuniões objetivando o foco no trabalho a ser desenvolvido;

priorizar a distribuição do trabalho a ser exercido entre os membros da Comissão.

82º Aos Relatores das Comissões de Trabalho incumbem:

registrar as demandas, o controle de frequência e dar os devidos encaminhamentos das

reuniões;

apresentar relatório breve do que foi discutido e dos produtos da comissão ao pleno.

Art. 20 Por solicitação prévia de cada comissão e/ou da Plenária poderão ser convidadas para

as reuniões, sem direito a voto, pessoas com competência para prover explanações e/ou con-

teúdos pertinentes às matérias em discussão.

Art. 21 As comissões permanentes de trabalho são:

Acessibilidade,

Comunicação,

Denúncias,

Indicadores, Diagnóstico e Planejamento.

Parágrafo único. As comissões deverão se reunir mensalmente sempre que necessário.

Art. 22 As atribuições da Comissão de Acessibilidade são:

pensar, planejar e desenvolver ações de promoção de acessibilidade, em especial para

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

propor, apreciar e opinar sobre projetos específicos de remodelação, adequação,

reurbanização, revitalização, restauro e ordenação de edificações, espaços, mobiliários e

equipamentos urbanos, para inserção de elementos que propiciem o acesso de pessoas
portadoras de deficiência e mobilidade reduzida;

promover a fiscalização e controle da aplicação da legislação vigente;

apresentar propostas de intervenção em vias públicas, compreendendo: sinalizações,

rebaixamentos de guias, regularização do pavimento do passeio público e outras

necessidades;
apresentar propostas de adequação dos meios de transporte.
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81º Deverão compor esta comissão, obrigatoriamente, mas não apenas, representantes do

poder público da Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial,

Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança e Secretaria Municipal de Obras.

$2º Deverão compor esta comissão, obrigatoriamente, mas não apenas, representantes da

sociedade civil dos segmentos de deficiência física, deficiência auditiva e deficiência visual.

$3º Poderão ser convidados a compor esta comissão especialistas e/ou pessoas de interesse

que não sejam conselheiros, desde que mantida a paridade em sua composição.

Art. 23 As atribuições da Comissão de Comunicação são:

elaboração e manutenção das informações em site, Instagram e Facebook do Conselho;

encaminhamento de informações à imprensa;

apoio na elaboração e distribuição de materiais informativos;

registro de imagens de eventos (fotos e filmagens);

dar publicidade às legislações, resoluções, recomendações, moções e deliberações do

Conselho.

Art. 24 As atribuições da Comissão de Denúncias são:

receber e examinar denúncias relativas à discriminação de pessoas com deficiência e

encaminhá-las aos órgãos competentes, exigindo providências efetivas;

acompanhar o trâmite de encaminhamento da denúncia até que se obtenha uma

resolutividade pertinente ao caso;
realizar o devido arquivamento e guarda, observando-se o sigilo da denunciante e do

denunciado.

Art. 25 As atribuições da Comissão de Indicadores, Diagnóstico e Planejamento são:

levantar dados de indicadores referentes às pessoas com deficiência no município para dar

suporte às demais comissões e direcionar as ações do Conselho;

elaborar pareceres que possam ser encaminhados às secretarias municipais para subsidiar a

criação e manutenção de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência;

diagnosticar os pontos sensíveis no caso do insucesso de políticas públicas voltadas às

pessoas com deficiência.

acompanhar os gastos do orçamento da Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com

Deficiência e Igualdade Racial anualmente e informar ao Conselho;

propor ações, e seus respectivos orçamentos, destinadas a dar visibilidade aos temas

específicos de lutas, submetendo as ações e orçamentos à Plenária para aprovação;

efetuar o levantamento de parceiros externos;

apresentar balanço financeiro geral anualmente;
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81º Deverão compor esta comissão, obrigatoriamente, mas não apenas, representantes do

poder público da Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial,

Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança e Secretaria Municipal de Obras.

$2º Deverão compor esta comissão, obrigatoriamente, mas não apenas, representantes da

sociedade civil dos segmentos de deficiência física, deficiência auditiva e deficiência visual.

$3º Poderão ser convidados a compor esta comissão especialistas e/ou pessoas de interesse

que não sejam conselheiros, desde que mantida a paridade em sua composição.

Art. 23 As atribuições da Comissão de Comunicação são:

elaboração e manutenção das informações em site, Instagram e Facebook do Conselho;

encaminhamento de informações à imprensa;

apoio na elaboração e distribuição de materiais informativos;

registro de imagens de eventos (fotos e filmagens);

dar publicidade às legislações, resoluções, recomendações, moções e deliberações do

Conselho.

Art. 24 As atribuições da Comissão de Denúncias são:

receber e examinar denúncias relativas à discriminação de pessoas com deficiência e

encaminhá-las aos órgãos competentes, exigindo providências efetivas;

acompanhar o trâmite de encaminhamento da denúncia até que se obtenha uma

resolutividade pertinente ao caso;
realizar o devido arquivamento e guarda, observando-se o sigilo da denunciante e do

denunciado.

Art. 25 As atribuições da Comissão de Indicadores, Diagnóstico e Planejamento são:

levantar dados de indicadores referentes às pessoas com deficiência no município para dar

suporte às demais comissões e direcionar as ações do Conselho;

elaborar pareceres que possam ser encaminhados às secretarias municipais para subsidiar a

criação e manutenção de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência;

diagnosticar os pontos sensíveis no caso do insucesso de políticas públicas voltadas às

pessoas com deficiência.

acompanhar os gastos do orçamento da Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com

Deficiência e Igualdade Racial anualmente e informar ao Conselho;

propor ações, e seus respectivos orçamentos, destinadas a dar visibilidade aos temas

específicos de lutas, submetendo as ações e orçamentos à Plenária para aprovação;

efetuar o levantamento de parceiros externos;

apresentar balanço financeiro geral anualmente;
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São José do Rio Preto

Rua Bernardino de Campos Nº 4075, Redentora CEP: 15.015-300
emped(ariopreto.sp.gov.br (17) 3231-5226

VIII -

IX -

é Conselho Municipal
da Pessoa
com Deficiência

elaborar o Plano de Ação que será executado pelo CMPcD;

indicar políticas públicas municipais visando a inclusão social das pessoas com deficiência.

Capítulo IV — Do Funcionamento

Seção | - Das Reuniões
Art. 26 As reuniões ordinárias serão convocadas pela Mesa Diretora, com no mínimo 02 (dois)
dias úteis de antecedência, devendo ocorrer preferencialmente na terceira terça-feira de cada
mês às 09 horas, sendo as convocações encaminhadas por grupos de mensagem e e-mail,

com pauta pré-estabelecida.

Art. 27 As reuniões extraordinárias serão convocadas pela Mesa Diretora ou mediante solici-

tação de, pelo menos, 4 (um terço) dos membros titulares. Terá prazo mínimo de 72 (setenta
e duas) horas de antecedência, sendo a convocação encaminhada por grupos de mensagem
ou e-mail e possuindo pauta pré-estabelecida.

Art. 28 As reuniões poderão ser realizadas por meio virtual ou presencialmente.
Parágrafo único. As reuniões terão um teto máximo de 1h30m de duração, podendo este

tempo ser prorrogado mediante votação e aprovação por 50% mais um dos conselheiros pre-

sentes.

Art. 29 As reuniões do CMPcD serão abertas ao público, desde que não haja interferência

nos trabalhos.
8 1º As pessoas que não sejam membros do CMPcD, poderão, eventualmente, ter o uso da

palavra, quando o Presidente a conceder.
& 2º Caberá ao Presidente do Conselho manter a ordem e o decoro, inclusive limitando as

intervenções e a presença do público em geral e ordenando que se retirem os que se
comportarem em desacordo com as normas do presente Regimento Interno.

Art. 30 As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com 50% (cinquenta por cento)

do número de Conselheiros e após 10 (dez) minutos, com qualquer quórum.

Art. 31 As pautas das reuniões ordinárias obedecerão à seguinte ordem:

aprovação de ata de reunião anterior;

informe de avisos, comunicados e expedientes pela Mesa Diretora;

deliberações da pauta estabelecida na convocação;
outros assuntos.
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Art. 32 O expediente se destina à leitura da correspondência recebida e de outros documen-

tos.

Art. 33 As matérias apresentadas, durante a ordem do dia, serão discutidas e votadas na

reunião.

$ 1º Durante as discussões cada membro terá direito à palavra durante o tempo fixado pelo

Presidente.
$ 2º A matéria constante da pauta da ordem do dia obedecerá a seguinte ordem.

matéria em regime de urgência;

votação e discussão adiadas;
demais matérias, segundo precedência das proposições.
$ 3º Por deliberação dos membros do Conselho a matéria apresentada na reunião poderá ser
discutida e votada na reunião seguinte, podendo qualquer membro do Conselho pedir vistas

em matéria de debate.
$ 4º O adiamento da votação só poderá ser requerido antes de iniciado o processo de

votação, sendo vedado segundo adiamento.

$ 5º Não será objeto de discussão ou votação matéria que não conste na pauta, salvo decisão

da Plenária, hipótese em que a matéria extrapauta será discutida após a conclusão dos

trabalhos programados para a assembléia.

Art. 34 As assembléias extraordinárias cumprirão exclusivamente a pauta do dia.

Art. 35 As deliberações, nas reuniões ordinárias e extraordinárias, deverão ser feitas por meio

de votação dos Conselheiros titulares ou, no caso de sua ausência, de seus suplentes.

Art. 36 As decisões e reuniões do Conselho serão registradas em ata e submetidas à apro-

vação na Plenária.

$ 1º A ata será redigida pelos 1º e 2º Secretários da Mesa Diretora, assinada pelo Presidente

e Secretários, arquivada em arquivo próprio e publicada no sítio oficial do Conselho.

8 2º As atas devem ser escritas seguidamente, sem rasuras ou emendas e registradas em

livro próprio, com páginas rubricadas pela Presidente do Conselho e pelos Secretários, depois

de serem aprovadas em reunião.

$ 3º Poderá a ata ser digitada e arquivada em arquivo próprio e numerada.

Art. 37 Durante as discussões qualquer membro do Conselho poderá levantar questões de

ordem, expondo-as dentro do prazo fixado pelo Presidente.
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Art. 32 O expediente se destina à leitura da correspondência recebida e de outros documen-

tos.

Art. 33 As matérias apresentadas, durante a ordem do dia, serão discutidas e votadas na

reunião.

$ 1º Durante as discussões cada membro terá direito à palavra durante o tempo fixado pelo

Presidente.
$ 2º A matéria constante da pauta da ordem do dia obedecerá a seguinte ordem.

matéria em regime de urgência;

votação e discussão adiadas;
demais matérias, segundo precedência das proposições.
$ 3º Por deliberação dos membros do Conselho a matéria apresentada na reunião poderá ser
discutida e votada na reunião seguinte, podendo qualquer membro do Conselho pedir vistas

em matéria de debate.
$ 4º O adiamento da votação só poderá ser requerido antes de iniciado o processo de

votação, sendo vedado segundo adiamento.

$ 5º Não será objeto de discussão ou votação matéria que não conste na pauta, salvo decisão

da Plenária, hipótese em que a matéria extrapauta será discutida após a conclusão dos

trabalhos programados para a assembléia.

Art. 34 As assembléias extraordinárias cumprirão exclusivamente a pauta do dia.

Art. 35 As deliberações, nas reuniões ordinárias e extraordinárias, deverão ser feitas por meio

de votação dos Conselheiros titulares ou, no caso de sua ausência, de seus suplentes.

Art. 36 As decisões e reuniões do Conselho serão registradas em ata e submetidas à apro-

vação na Plenária.

$ 1º A ata será redigida pelos 1º e 2º Secretários da Mesa Diretora, assinada pelo Presidente

e Secretários, arquivada em arquivo próprio e publicada no sítio oficial do Conselho.

8 2º As atas devem ser escritas seguidamente, sem rasuras ou emendas e registradas em

livro próprio, com páginas rubricadas pela Presidente do Conselho e pelos Secretários, depois

de serem aprovadas em reunião.

$ 3º Poderá a ata ser digitada e arquivada em arquivo próprio e numerada.

Art. 37 Durante as discussões qualquer membro do Conselho poderá levantar questões de

ordem, expondo-as dentro do prazo fixado pelo Presidente.
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Parágrafo Único. O encaminhamento das questões de ordem não previstas na pauta da reu-

nião será analisado pelo Presidente.

Art. 38 Encerrada a discussão, poderá ser concedida a palavra a cada membro do Conselho,

pelo prazo fixado pela Presidência, para encaminhamento de votação.

Art. 39 A votação poderá ser simbólica ou nominal.

$ 1º A votação simbólica realizar-se-á com os conselheiros levantando as mãos.

$ 2º A votação simbólica será regra geral para as votações, somente sendo abandonada por

solicitação de qualquer membro e aprovada em Plenário.

$ 3º A votação nominal será feita pela chamada dos presentes, devendo os membros do

Conselho responder sim ou não.

8 4º Terão direito a voto nas reuniões os membros titulares de cada segmento e, em sua

ausência, seus respectivos suplentes.

$ 5º O Presidente somente exercerá seu direito a voto quando houver empate na votação dos

conselheiros.

Art. 40 Havendo dúvidas sobre o resultado, o Presidente do Conselho poderá solicitar que os

membros se manifestem novamente.

Art. 41 A decisão da maioria deverá ser acatada por todos os membros e registrada em ata.

Parágrafo Único. O Vice-Presidente, quando não estiver no exercício da Presidência, terá

voto e voz como os demais membros

Seção ll — Das Eleições

Art. 42 Os representantes do CMPcD do Poder Público serão indicados pelo representante

de cada Secretaria e os representantes da Sociedade Civil serão escolhidos mediante eleição

direta após indicação de cada instituição, conforme segmentos dispostos na legislação vi-

gente.

Art. 43 A convocação para o processo eleitoral deverá ocorrer a cada Triênio com antecedên-

cia mínima de 60 (sessenta) dias da data da posse.

$ 1º Cabe ao Conselho constituir uma Comissão Eleitoral, assim como definir a forma de

divulgação do processo eleitoral de modo a garantir a ampla participação da população.

& 2º No caso de não constituição da Comissão Eleitoral no prazo especificado no caput deste

artigo, a Secretária Municipal da pasta avocará tal atribuição, nomeando Comissão para os

mesmos fins.
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Capítulo V — Das Disposições Gerais
Art. 50 O membro que contrariar os princípios que norteiam o CMPCD, descumprir a Lei ou
este Regimento Interno será primeiramente advertido e, em caso de reincidência, poderá ser
substituído por decisão de 2/3 dos Conselheiros, assegurado o direito de defesa na Plenária.

Art. 51 Fica expressamente proibida a manifestação políitico-partidária ou religiosa nas ativi-
dades do CMPcD.

Art. 52 O conselheiro candidato a cargo eletivo deverá afastar-se de sua função no Conselho
até decisão do pleito, com antecedência de 90 (noventa) dias da data das eleições.

Art. 53 As eventuais dúvidas sobre interpretação do presente Regimento serão resolvidas por
maioria simples dos conselheiros presentes e, os casos omissos, serão decididos por apro-
vação de 2/3 dos conselheiros presentes na Plenária.

Capítulo VI — Das Disposições Finais
Art. 54 Este Regimento Interno poderá ser modificado por quórum qualificado de 2/3 (dois
terços) de seus membros presentes à reunião especialmente convocada para esse fim, não
podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta de Conselheiros, ou
com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes.
Parágrafo único. As propostas de alteração regimental deverão ser apresentadas por escrito
e será estabelecido um prazo de 30 (trinta) dias para análise pela Mesa Diretora.

Art. 55 O presente Regimento Interno entrará em vigor na data da sua publicação, após de-
vidamente aprovado na Plenária, revogando-se os dispositivos em contrário.

São José do Rio Preto, 11 de setembro de 2022.

EsCALqueSonia Regina Atiqué
Vice-Presidenta
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SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO 39/2021 - TOMADA DE PREÇOS 08/2020 – PROC. nº 69/2020. 
Contratada: STENGPRO PROJETOS ESTRUTURAIS S/S.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução da elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo da Recuperação 
Estrutural e Hidráulica do Reator UASB 1 e Projeto Básico dos Reatores UASB 2 e 3.
Prazo prorrogado: 30 dias Assinatura: 14.10.2022
S.J. Rio Preto 14.10.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 75/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 89/2022
Objeto: Aquisição de tubos e conexões em PVC e acessórios para utilização em manutenção dos reatores UASB da 
ETE Rio Preto.
Contratada: HIDROTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Ordem de Fornecimento nº 160/2022, recebida em 13.10.2022. Valor: R$ 54.872,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 01 e 02.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2022 – PROCESSO SICOM 3357/2022
Objeto: Manutenção corretiva em bomba vertical Ruhrpumpen VTP 10C-66, 2 estágios.
Sessão pública realizada online no dia 18.10.2022, sendo declarado pelo pregoeiro o pregão FRACASSADO em 
razão do valor ter ficado acima da estimativa inicial do edital. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”.
Alan Sinibaldi Cornachioni - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2022 – PROCESSO SICOM 3357/2022 
“DECLARO este processo licitatório FRACASSADO, em razão do valor ter ficado acima da estimativa inicial do edital.”
São José do Rio Preto, 18.10.2022 – Nicanor Batista Júnior - Superintendente.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2022 – PROCESSO SICOM 3360/2022
Objeto: Aquisição de materiais e consumíveis de laboratório utilizados para execução de análises físico-químicas e 
microbiológicas no Laboratório da ETE/Rio Preto.
Sessão pública realizada on line no dia 17.10.2022, sendo adjudicado o objeto à vencedora HEXIS CIENTÍFICA S/A 
para os itens 4, 5 e 6. Os itens 1, 2 e 3 foram declarados DESERTOS. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2022 – PROCESSO SICOM 3360/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 18.10.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 85/2022, Processo SICOM 3388/2022 objetivando a Aquisição de 
04 (quatro) SoftStarter e 3 (três) Inversores de frequência trifásicos para as Estações Elevatórias de Esgoto 
EEE do SeMAE.
Prazo de Entrega: 60 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 01.11.2022, às 08h30 e abertura a partir 
das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 14.10.2022 – Wagner Castilho Botaro – Diretor do Departamento de Sistema de Esgoto.
S.J. Rio Preto, 18.10.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.  
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ALTERA ARTIGO DAS RESOLUÇÕES Nºs 06, 07 e 09/2022/SMAA, que tratam da precificação de bebidas para 
venda ao consumidor final durante a EXPO Rio Preto 2022. Em virtude de patrocínio oficial de bebidas para a 
realização da EXPO Rio Preto 2022, a presente Resolução estabelece os valores finais de venda ao consumidor e 
retira o produto gelo do rol de exclusividade. O texto completo pode ser acessado em: https://www.riopreto.sp.gov.
br/agricultura/, aba INFORMAÇÕES – EXPO RIO PRETO 2022. Informações: exporiopreto@riopreto.sp.gov.br; (17) 
3232.0016. Antonio Pedro Pezzuto Júnior – Secretário de Agricultura e Abastecimento.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0490 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SOM E MÚSICA NO EVENTO 
“FACUL FOLIA”.”, PROTOCOLO: 2022000296214, A PEDIDO DE: ROYALE MUSIC RIO PRETO LTDA ME, CNPJ/
CPF:28652508/0001-93; DATADA EM: 29/09/2022, localizada na AV BELVEDERE, 505 - CASA 157, CEP: 15056-
071; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, informamos que nada 
temos a opor quanto a execução de som e música no evento denominado “Facul Folia”, a ser realizado no dia 01 de 
outubro de 2022, na edificação situada na AV. ALFREDO FOLCHINI, S/Nº - AO LADO CHACARA VIVA SPAZIO DO 
CAMPO – DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHIMIDT, nesta urbe, sob responsabilidade da empresa ROYALE MUSIC 
RIO PRETO LTDA, CNPJ: 28.652.508/0001-93, contato: 17-99182-9539, Sr. Jonatan Ferreira, com início as 23:00 
horas, desde que respeitadas a exigências das legislações a seguir elencadas: Lei Complementar nº 650/2021, no 
que se refere à perturbação do sossego público e não afixação de nenhum tipo de objeto nos mobiliários públicos 
e/ ou árvores, conforme Lei Municipal nº 10219/2008 e 13031/2018; Lei Complementar nº 217/2005, que regra a 
execução de som e música: Art. 1º, § 2º – É proibida a execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer 
outro meio, em calçadas e recuos; Norma ABNT/NBR 10.151:2019: quanto aos limites estabelecidos na execução 
de som e música; e  “Art. 2º será permitida a execução de sons, nos termos do disposto no caput do artigo anterior, 
nos seguintes horários e dias: I - até 23:00 horas de domingo à quarta-feira;II – até 24:00 horas às quintas-feiras; III 
– até 01:00 hora às sextas-feiras, sábados e véspera de feriados; Armazenamento, depósito e destinação correta dos 
resíduos gerados, conforme a Lei Complementar nº 650/2021,  Lei Municipal nº 6499/1996.Não obstruir a passagem 
de pedestres, conforme Lei Complementar nº 650/2021 e Leis Municipais nºs 7176/1998 e 8973/2003; Responder por 
si e por terceiros pelos eventuais danos e prejuízos às instalações e acessórios que pertençam ou integrem o bem ou 
patrimônio público, e ficam obrigados a, imediatamente após o término do evento, proceder à limpeza da área pública 
utilizada, incluindo-se nesta obrigação a limpeza dos bens privados localizados em seu entorno, no raio de 100 metros, 
conforme lei complementar nº 650/2021 e o disposto na emenda nº 47, da lei orgânica do município, e do decreto 
nº 16779/2013.Importante pontuar que, a autorização dessa Secretaria está condicionada as demais Secretarias, 
principalmente ao Alvará de Funcionamento junto a Secretaria Municipal da Fazenda, e se necessário, das demais 
Secretarias que gerenciam os locais do evento, tais como: Esporte, Cultura, Saúde, Educação. Publica-se o referido 
Ofício uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva resposta foi efetivada via e-mail do 
requerente, de modo que a confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0500 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA EMAIL, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE 
NOTIFICAÇÃO 22030.”, PROTOCOLO: 2022000272690, A PEDIDO DE: C M B MICUCI SERVICOS LTDA, CNPJ/
CPF: 39468156/0001-37; DATADA EM: 06/10/2022, localizada na RUA JOÃO MESQUITA, 760 - PQ. INDUSTRIAL, 
CEP: 15025-035; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo 
informação fiscal, anuncia-se o seu deferimento, sendo prazo concedido cujo término dar-se-á em 07/11/2022. 
Publica-se o referido Ofício uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva resposta foi 
efetivada via e-mail do requerente, de modo que a confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0501 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA EMAIL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE 
NOTIFICAÇÕES 22814, 22815 E 22816.”, PROTOCOLO: 2022000269385, A PEDIDO DE: ATTAB 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ/CPF:14862017/0001-62; DATADA EM: 06/10/2022, localizada 
na AV BENEDITO RODRIGUES LISBOA, 2754 - VIVENDAS, CEP: 15090-370; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, anuncia-se o seu deferimento, sendo 
prazo concedido cujo término dar-se-á em 21/11/2022, referente à Quadra 8, Lotes 9,10,11 do Residencial Ary Attab 
II, para que sejam cumpridas as exigências feitas por esta Secretaria. Publica-se o referido Ofício uma vez que o 
supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo 
que a confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0503 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA EMAIL, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (90 DIAS), 
REFERENTE NOTIFICAÇÃO 22183.”, PROTOCOLO: 2022000276357, A PEDIDO DE: URBINATI MOVEIS LTDA 
CNPJ/CPF: 96651500/0001-62 ; DATADA EM: 06/10/2022, localizada na , AV. OTAVIANO FAVA, 8416 - JD. VIENA 
CEP: 15086-010; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo 
informação fiscal, anuncia-se o seu deferimento, sendo prazo concedido cujo término dar-se-á em 21/12/2022. 
Publica-se o referido Ofício uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva resposta foi 
efetivada via e-mail do requerente, de modo que a confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0504 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA EMAIL, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (90 DIAS), 
REFERENTE NOTIFICAÇÃO 22183.”, PROTOCOLO: 2022000264903, A PEDIDO DE: TUBOTEC COMERCIO DE 
MANGUEIRAS E BORRACHAS LTDA,CNPJ/CPF: 96653381/0001-87; DATADA EM: 06/10/2022, localizada na , AV 
BADY BASSITT, 5115 - L 5127 - VILA IMPERIAL, CEP: 15015-700; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em 
atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, anuncia-se o seu deferimento, sendo prazo 
concedido cujo término dar-se-á em 07/11/2022. Publica-se o referido Ofício uma vez que o supracitado protocolo 
foi aberto digitalmente e a respectiva resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a confirmação do 
recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0508 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA EMAIL, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE 
NOTIFICAÇÕES 22880 E 1939.”, PROTOCOLO: 2022000284702, A PEDIDO DE: LOCMAQ RIO PRETO LOCAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS PARA CONS, CNPJ/CPF: 08431583/0002-06; DATADA EM: 07/10/2022, localizada na, ROD 
ASSIS CHATEAUBRIAND - S/N - FAZ FELICIDADE - KM 178,4  -  ZONA RURAL, CEP:15064-000; CIDADE: SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, anuncia-se o 
seu parcial deferimento, sendo prazo concedido cujo término dar-se-á em 27/12/2022. Ainda, permanece válida 
a exigência da apresentação mensal do comprovante de descarte correto dos resíduos, de modo que caso haja 
necessidade de prazo estendido, poderá ser solicitada pela empresa nova prorrogação, ao passo que, caso não hajam 
tais apresentações documentais quanto aos descartes, a empresa conserva-se passível de autuação. Publica-se o 
referido Ofício uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva resposta foi efetivada via 
e-mail do requerente, de modo que a confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0509 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA EMAIL, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE 
NOTIFICAÇÕES 22881 E 1938.”, PROTOCOLO: 2022000283220, A PEDIDO DE: TRANSTUDO RIO PRETO PAVÃO 
LTDA ME, CNPJ/CPF: 59846469/0002-70; DATADA EM: 07/10/2022, localizada na, ROD ASSIS CHATEAUBRIAND 
- FAZ MONTE ALTO - ZONA RURAL, CEP:15064-000; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao 
protocolo acima referenciado, segundo cognição fiscal, informa-se que, fica concedido prazo cujo término dar-se-á em 
28/11/2022, para retirada e apresentação do comprovante de descarte correto dos resíduos infra mencionados.Ainda, 
conforme vistoria técnica no local foi constatada a presença de considerável acúmulo de resíduos da construção no 
quadrilátero de 10.000m2, que outrora era ocupado pela empresa denominada “Transtudo Rio Preto Pavão” L.O. 207-
7, com vencimento previsto para novembro de 2019.  Publica-se o referido Ofício uma vez que o supracitado protocolo 
foi aberto digitalmente e a respectiva resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a confirmação do 
recebimento se dará por este meio Oficial.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0510 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA E-MAIL, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE 
NOTIFICAÇÕES 22879 E 1937.”, PROTOCOLO: 2022000284702, A PEDIDO DE: APARECIDA HERNANDEZ 
VIGNOLA, CNPJ/CPF: 169793868-08; DATADA EM: 07/10/2022, localizada na, R CARLOS DE CARVALHO, 127 
- VILA IPIRANGA, CEP:15055-100; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima 
referenciado, segundo cognição fiscal, informa-se que, fica concedido prazo cujo término dar-se-á em 28/11/2022, 
para retirada e apresentação do comprovante de descarte correto dos resíduos infra mencionados. Ainda, informamos 
que conforme vistoria técnica no local foi constatado a presença de considerável acumulo de resíduos da construção 
no quadrilátero de 10.000m2, que outrora era ocupado pela empresa “Transtudo Rio Preto Pavão”, L.O. 207-7, 
com vencimento previsto para novembro de 2019. Por fim, considerando que em análise visual, área ao lado da 
mesma gleba possuem resíduos da construção ali depositados, onde eram duas outras “ATT”. Conforme descrito: 
considerando que a área ao lado esquerdo era ocupada pela empresa “Locmaq Rio Preto Locação de Equipamentos 
para Construção Civil LTDA ME” - L.O. 2018-2, com vencimento previsto março/2020. Publica-se o referido Ofício uma 
vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva resposta foi efetivada via e-mail do requerente, 
de modo que a confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0511 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “ENTREGA DE DOCUMENTO VIA EMAIL, REFERENTE NOTIFICAÇÃO 21720.”, 
PROTOCOLO: 2022000288529, A PEDIDO DE: METALMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 
43943764/0001-23; DATADA EM: 07/10/2022, localizada na, RUA AUGUSTA TONELLI MICELI, 890 - MINIDIST. IND. 
PROF. ADAIL VETORAZZO, CEP:15046-777; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo 
acima referenciado, segundo informação fiscal, anuncia-se o seu parcial deferimento, sendo prazo concedido 
cujo término dar-se-á em 19/10/2022, para comprovante de descarte de resíduos (borra/filtro/embalagem tinta) e 
finalização das adequações requeridas (cabine pintura c/captador névoa). Publica-se o referido Ofício uma vez que o 
supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo 
que a confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0513 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “EXECUÇÃO DE SOM E MÚSICA EM EVENTO “VIOLA NA PRAÇA”, A SER 
REALIZADO NOS DIAS  12, 16, 23 E 30/10/22”, PROTOCOLO: 2022000306819, A PEDIDO DE: LUIS FLAVIO 
MENDES 09248108822, CNPJ/CPF: 092481088-22; DATADA EM: 07/10/2022, localizada na, R. JOAQUIM 
PINHEIRO DE CASTRO, 1292 - NOVO MUNDO, CEP: 15084-190; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em 
atenção ao protocolo acima referenciado, informamos que nada temos a opor quanto a execução de som e música 
no evento denominado “Viola na Praça”, a ser realizado nos dias 12, 16, 23 e 30 de outubro de 2022, na Praça Asa 
Delta, localizada no Jd. Urano, sob responsabilidade da empresa Luis Flavio Mendes, CNPJ: 30.944.686/0001-30, na 
pessoa do(a) Sr(a). Luiz Flavio Mendes, CPF: 092.481.088.22, RG: 171936528 , contato: 17 - 99264-8286, com início 
às 15:00 e término previsto às 21:00 horas, desde que respeitadas a exigências das legislações a seguir elencadas: 
Lei Complementar nº 650/2021, no que se refere à perturbação do sossego público e não afixação de nenhum tipo de 
objeto nos mobiliários públicos e/ ou árvores, conforme Lei Municipal nº 10219/2008 e 13031/2018;Lei Complementar 
nº 217/2005, que regra a execução de som e música: Art. 1º, § 2º – É proibida a execução de música por radiodifusão, 
ao vivo, ou por qualquer outro meio, em calçadas e recuos; Norma ABNT/NBR 10.151:2019: quanto aos limites 
estabelecidos na execução de som e música; e  “Art. 2º será permitida a execução de sons, nos termos do disposto 
no caput do artigo anterior, nos seguintes horários e dias:I - até 23:00 horas de domingo à quarta-feira;II – até 24:00 
horas às quintas-feiras; III – até 01:00 hora às sextas-feiras, sábados e véspera de feriados;Armazenamento, depósito 
e destinação correta dos resíduos gerados, conforme a Lei Complementar nº 650/2021,  Lei Municipal nº 6499/1996. 
Não obstruir a passagem de pedestres, conforme Lei Complementar nº 650/2021 e Leis Municipais nºs 7176/1998 
e 8973/2003; Responder por si e por terceiros pelos eventuais danos e prejuízos às instalações e acessórios que 
pertençam ou integrem o bem ou patrimônio público, e ficam obrigados a, imediatamente após o término do evento, 
proceder à limpeza da área pública utilizada, incluindo-se nesta obrigação a limpeza dos bens privados localizados 
em seu entorno, no raio de 100 metros, conforme lei complementar nº 650/2021 e o disposto na emenda nº 47, da 
lei orgânica do município, e do decreto nº 16779/2013.Nesta senda, o requerente deve solicitar a devida Autorização 
para uso da referida Praça para a Secretaria Municipal de Serviços Gerais.Neste sentido, a autorização do uso, da 
circulação e permanência nas vias públicas deverá ser solicitada à Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e 
Segurança. Ainda, orienta-se solicitar Autorização dos Órgãos de Segurança Pública, particularmente, Guarda Civil 
Municipal e Polícia Militar. Importante pontuar que, a autorização dessa Secretaria está condicionada as demais 
Secretarias, principalmente ao Alvará de Funcionamento junto a Secretaria Municipal da Fazenda, e se necessário, 
das demais Secretarias que gerenciam os locais do evento, tais como: Esporte, Cultura, Saúde, Educação. Publica-se 
o referido Ofício uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva resposta foi efetivada via 
e-mail do requerente, de modo que a confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0514 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO - 
EXCLUSIVAMENTE PARA A FISCALIZAÇÃO DO SMAURB.”, PROTOCOLO: 2022000227400, A PEDIDO DE: 
CONTERRA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA , CNPJ/CPF:23668109/0001-05; DATADA EM: 07/10/2022, localizada 
na EST. ESTRADA MUNICIPAL SJR - 030 - 0 - KM 04 - LD. ESQ. SENT. GUAPIAÇU - FEZ. FELICIDADE, CEP: 15064-
400; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação 
fiscal e do Departamento de Qualidade Ambiental desta Secretaria, anuncia-se o seu deferimento, sendo prazo 
concedido cujo término dar-se-á em 09/01/2023, para o atendimento da Notificação nº 1852. Publica-se o referido 
Ofício uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva resposta foi efetivada via e-mail do 
requerente, de modo que a confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal de Educação
PORTARIA SME N° 275/2022 A Secretária Municipal de Educação Fabiana Zanquetta de Azevedo, no uso de 
suas atribuições que a legislação lhe confere, considerando a análise feita pelo Supervisor de Ensino, expede 
a presente Portaria:  Fica homologado o Adendo Regimento Escolar 2022 da EEI Viver Presente. A Secretaria 
Municipal da Educação verificará o fiel cumprimento das normas contidas no Regimento, objeto desta Portaria. 
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. São José do Rio Preto, 17 de outubro de 2022. Fabiana 
Zanquetta de Azevedo - Secretária Municipal da Educação

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000339106 00391/21
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2308

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

Karina Elias de Souza
       São José do Rio Preto, 19 de Outubro de 2022.

Coordenadora da Vigilância Sanitária

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
Código do Plano de Ação: 23588020220001-007392
Ente Recebedor: Municipio de São José do Rio Preto/SP
Fundo Vinculado:  
Fundo Repassador: 03.353.358/0001-96 - MDR
Vigência:  Início: 23/09/2022  Fim: 31/05/2023
Órgão Repassador: Ministério do Desenvolvimento Regional
Processo MDR: 59000.012894/2022-47
Valor: R$ 7.046.557,90
Objeto:
Aporte da assistência financeira destinada a auxiliar o custeio da gratuidade das pessoas idosas no transporte público 
coletivo urbano ou os tipos elencados no Art 2 da Portaria 09/2022, instituído pela Emenda Constitucional n. 123, de 
14 de julho de 2022.
Programa: 23588020220001 – Gratuidade EC 123/22
Condicionantes: Aporte dos recursos onde ocorra serviços regulares em operação de transporte público coletivo 
urbano, semiurbano ou metropolitano.
Aplicação dos recursos exclusivamente para auxiliar no custeio ao direito previsto no § 2º do art. 230 da Constituição 
Federal.
O poder delegante será responsável pelo uso e pela distribuição dos recursos aos prestadores e observará a premissa 
de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão do transporte público coletivo e as diretrizes da 
modicidade tarifária.
Os beneficiários deverão apresentar Relatório de Gestão Final e prestação de contas na forma estabelecida na 
Portaria Interministerial que versa sobre a assistência financeira .
Os beneficiários autorizam a União solicitar à instituição financeira albergante a devolução imediata, para a Conta 
Única do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes da conta corrente específica do instrumento.
Os entes federados darão publicidade ao inteiro teor do Termo de Adesão assinado, por meio do Diário Oficial ou em 
outro meio de comunicação oficial.
As movimentações de saída de recursos das contas bancárias poderão ser classificadas e identificadas e as informações 
a elas referentes serão disponibilizadas para fins de acompanhamento, prestação de contas e fiscalização.
Os saldos financeiros ilegalmente aplicados serão restituídos à Conta Única do Tesouro por meio da emissão e do 
pagamento de Guia de Recolhimento da
União atualizada conforme Portaria Interministerial que versa sobre a assistência financeira.
Na hipótese de reprovação das prestações de contas, os beneficiários adotarão as medidas necessárias à recomposição 
de eventual dano ao erário, sem prejuízo da responsabilização dos operadores.
Data de Assinatura: 18/10/2022
Responsável: Amaury Hernandes

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
PORTARIA SMTTS/Nº 20/2022
Dispõe sobre a designação de agentes de trânsito. 
O Engº Amaury Hernandes, Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, no uso de suas 
atribuições legais, etc.
Considerando o que foi publicado na Portaria/SMTTS nº 18/2022, que designou agentes da Autoridade de Trânsito 
para atuarem no âmbito da competência deste Município:
RESOLVE: 
Artigo 1º - Retificar a Portaria SMTTS n° 05/2014, nos seguintes termos:
Onde se lê: “- Sd PM Mesaque Luiz da Silveira, RE: 157.492-0.;” 
Leia-se: “- Sd PM Mesaque Luiz da Silveira, RE: 157.492-2.;” 
Artigo 2º - Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 26 de julho de 2022. 
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.                                        
São José do Rio Preto, 18 de outubro de 2022.
Engº Amaury Hernandes
Secretário Municipal de Trânsito,
Transportes e Segurança

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

Editais

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
(RETIFICADO)

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a 
realização do Pregão Eletrônico nº 133/2022; Processo licitatório n° 
212/2022.
TIPO: DE MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL 
OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o a AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS PERMANENTE PARA SETOR DE 
SAÚDE DE ACORDO COM EMENDA ESTADUAL 2021 060220943, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 03/11/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 18/10/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a 
realização do Pregão Eletrônico nº 137/2022; Processo licitatório n° 
216/2022.
TIPO: DE MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL.
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO O 
REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES QUE COMPÕEM A 
FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU-SP, COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE REPOSIÇÃO E 
ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS 
NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 07/11/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 18/10/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a 
realização do Pregão Eletrônico nº 138/2022; Processo licitatório n° 
217/2022.
TIPO: DE MENOR PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO.
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO O 
REGISTRO DE PREÇOS DE PÃO, BOLO, BISCOITO, E, LANCHE 
FRIO PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO 
EDITAL.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 09/11/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 18/10/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a 
realização do Pregão Eletrônico nº 139/2022; Processo licitatório n° 
218/2022.
TIPO: DE MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL.
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO O 
REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA 
PARA TODA ADMINISTRAÇÃO COM FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA E INSTALAÇÃO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 11/11/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 18/10/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Proclamas

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio 
Augusto Pellegrini de Oliveira, Ofi-
cial 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 pre-
tendentes:
1. JÚLIO FERNANDO 
VITAL PEREIRA e GLÁUCIA 
CRISTIANE DOS SANTOS, 
sendo ELE filho de JOÃO BRA-
ZAHU PEREIRA e de BENE-
DITA APARECIDA VITAL PE-
REIRA e ELA filha de LAERTE 
NUNES DOS SANTOS e de LU-
ZIA ALVES DE SOUZA NUNES;
2. CARLOS AUGUSTO 
SARTORE SALLES e LAU-
RA MARIA BELLINI, sendo 
ELE filho de CARLOS CESAR 
DA SILVA SALLES e de LEILA 
APARECIDA SARTORE SAL-
LES e ELA filha de MAURICIO 
ROBERTO BELLINI e de SO-
LANGE APARECIDA SOARES 
BELLINI; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
18/10/2022
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Exposição começa nesta quarta com 20 
shows, atrações infantis e 2 mil animais

RIO PRETO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Começa nesta quarta-feira 
(19) na Exposição de Animais 
o 2º Festival de Moda de Viola. 
São 35 inscritos de 22 cidades 
dos estados da Bahia, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Distrito 
Federal e São Paulo. 

Após os concorrentes, to-
dos os dias haverá um show 
com uma dupla conhecida em 
todo o país. Nesse primeiro 
dia, o encerramento é com a 
dupla Divino e Donizete. Nesta 
quinta (20), a noite termina 
com show de Lourenço e Lou-
rival, dia 21, Cezar e Paulinho 
e, dia 22, encerra com Renato 
Teixeira. 

O Festival vai premiar as 
os três primeiros colocados, o 
melhor intérprete e o melhor 
violeiro. 

Também estão previstos 
outros shows no espaço re-
servado à gastronomia, onde 

ficam os food trucks. Serão 
shows diários, de diferentes 
gêneros, com artistas da ci-
dade. 

A proposta é revelar e abrir 
espaços para os talentos locais. 

Outra atração é o Duo Pas-
sarin, formado pelos atores e 
músicos Glauco Garcia e Diego 
Guirado. 

Eles vão circular pelo Re-

cinto contando e cantando his-
tórias do imaginário popular. 

Crianças 
O público infantil tem um 

espaço especial com brinque-
dos como tobogã e pula-pula e 
oficinas de escultura de bexiga 
e pintura facial. Haverá tren-
zinho para passeios de graça e 
personagens de desenhos ani-

mados divertindo a galerinha. 
No último dia, 23, as crianças 
poderão curtir o show do grupo 
Kombinados no palco do Cabo-
clão, a partir das 10h.

Leilões 
Nos próximos cinco dias de 

evento a Exposição vai abrigar 
2 mil animais entre bovinos, 
equinos e ovinos vindos de 

todo o Brasil. Entre os bovinos, 
são dez raças – Nelore, Nelo-
re Mocho, Tabapuã, Guzerá, 
Indubrasil, Sindi, Simental 
(corte e leite), Gir Leiteiro e 
Girolando – que participarão 
de julgamentos, exposições e, 
no caso do gado de leite, tor-
neio leiteiro. 

A programação também 
prevê quatro leilões e partici-

pação de 26 expositores de em-
presas de diversos segmentos 
para além do agronegócio. Ela 
tem a parceria e o apoio técnico 
da ABCZ (Associação Brasi-
leira dos Criadores de Zebu), 
do Governo de São Paulo, da 
Acirp (Associação Comercial 
e Empresarial de São José do 
Rio Preto) e das universidades 
UNIRP e UNORTE.

Exposição começa nesta quarta-feira com 20 shows, atrações infantis e 2 mil animais

É a maior feira pecu-
ária de São Paulo e 
tem entrada e esta-
cionamento gratui-
tos; ao todo serão 
cinco dias de even-
tos e leilões

Flamengo e Corinthians se 
enfrentam no Maracanã nesta 
quarta-feira (19), a partir das 
21h45, no jogo final da Copa 
do Brasil. No primeiro jogo 
na semana passada, disputa-
do em São Paulo, os cariocas 
pressionaram, mas o placar 
terminou em zero a zero. 

Antes de viajar para o Rio 
de Janeiro, o Corinthians re-
alizou um treino aberto com 
a presença da torcida. O téc-
nico Vitor Pereira segue com 
dúvidas entre Adson e Gus-
tavo Mosquito na ponta. Nas 
demais posições, a tendência 
é que seja repetida a mesma 
escalação do primeiro jogo. O 

FLAMENGO E CORINTHIANS

Final da Copa do Brasil é hoje
Timão não entrou em campo 
neste fim de semana contra o 
Goiás por conta de uma deci-
são da Justiça, que suspendeu 
a partida após divergências 
entre o STJD e o Ministério 
Público sobre a presença ou 

não de torcedores alvinegros 
no estádio. 

O Flamengo jogou com os 
reservas no sábado e bateu o 
Atlético-MG em casa por 1 a 0. 
O Rubro-Negro deverá ter ape-
nas uma mudança em relação 
ao primeiro jogo. Suspenso, o 
meio-campista João Gomes 
dará lugar ao chileno Vidal. A 
dupla de ataque seguirá com 
Gabigol e Pedro. 

A Copa do Brasil não adota 
mais o critério do gol fora de 
casa, portanto, em caso de 
novo empate, o título será de-
cidido nos pênaltis. A equipe 
vencedora levanta o troféu.

BEACH TENNIS

Torneio reúne 7 mil pessoas em Rio Preto

Mais de 7 mil pessoas 
acompanharam no último fim 
de semana, no complexo WA 
Sports Center em Rio Preto, 
o 1º Circuito Guarani WA de 
beach tennis. Com 650 inscri-
tos, o evento foi dividido em 
12 categorias e premiou com 
mais de R$ 21 mil os atletas 
mais bem colocados de cada 
categoria. 

Os destaques da competi-
ção ficaram por conta dos cam-
peões masculinos da Categoria 
A, Haicen Takeda e Enzo Biral; 
no feminino, Bárbara Gatica e 
Carolina Franco saíram cam-
peãs. Na categoria mista, Cauê 
Barros e Jessie Ferlini ficaram 
com o ouro. 

Nesta edição, o WA trouxe 
quatro atletas na lista dos top 
20 do mundo para a disputa-
da de uma partida amistosa. 
O italiano Mattias Spoto (3º 
do ranking) e o francês Nico 

Gianotti (4º) enfrentaram 
o italiano Diego Bollettinari 
(12º) e o venezuelano Nacho 
Guedez (16º). 

Mattias e Nico disputa-

ATLETA

Tenista do CAD disputa 
torneio internacional 
em Uberlândia

O tenista Kennedy Martins 
de Souza, paratleta do Clube 
Amigos dos Deficientes (CAD/
Smel/Vetnil/Escola Guga), 
disputa a partir desta quarta-
-feira (19) o torneio interna-
cional Uberlândia Wheelchair 
Tennis Open, no Praia Clube. 
A competição, ranqueada pela 
ITF (Federação Internacional 
de Tênis), reúne os melhores 

paratletas do país. Kennedy 
falou sobre a disputa e o que 
espera pela frente. 

“Me sinto bem preparado e 
espero fazer bons jogos e subir 
ainda mais no ranking da ITF. 
Quem sabe eu consiga trazer 
mais um título para nossa ci-
dade”, afirmou. O torneio em 
Uberlândia se estende até o 
final da semana.

Flamengo e Corinthians se enfrentam no Maracanã nesta quarta-feira

ram em setembro a final do 
Mundial de Beach Tennis, em 
Terracina, na Itália, ficando na 
segunda colocação. Recebido 
como celebridade no torneio, 

o italiano Mattias elogiou a es-
trutura que o complexo oferece 
a atletas e público. 

“É um complexo espeta-
cular. Não seria má ideia uma 
etapa do campeonato mundial 
aqui. A estrutura é excelente 
e o clima da torcida anima 
demais os jogadores. São pou-
quíssimos os lugares no mundo 
que promovem nosso esporte 
tão seriamente assim”, afirmou 
o atleta. 

Um dos diretores do com-
plexo, Adhemar de Oliveira, diz 
estar com sensação de dever 
cumprido. “Desde que decidi-
mos apostar no beach tennis, 
pensamos em como oferecer 
uma estrutura confortável e 
aconchegante, não só para os 
atletas, mas para todos que nos 
visitam. Nossa equipe acredita 
muito no esporte e em toda 
evolução que a modalidade 
deve passar nos próximos 
anos. Queremos fazer parte 
desta história”, disse.
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Torneio de beach tennis reúne 7 mil pessoas em Rio Preto

Flamengo e Corin-
thians se enfrentam 
no Maracanã nesta 
quarta-feira (19), às 
21h45, na final da 
Copa do Brasil
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