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D I R E T O R - P R E S I D E N T E :  E D S O N  PA Z

Convocado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), o chamado de greve geral, com fechamento de empresas, ganhou corpo no final de semana na região, onde apenas 
em Fernandopólis um grupo de 50 empresários já divulgou nas redes sociais que não vai abrir as portas por tempo indefinido a partir desta terça-feira, 8. Uma tradicional indús-
tria do setor moveleiro em Votuporanga também confirmou adesão ao movimento que, nas últimas horas, se espalhou por várias capitais do país. Os manifestantes defendem 
“intervenção federal e militar” contra o resultado das urnas que elegeram, no último dia 30, Luiz Inácio Lula da Silva o novo presidente da república
POLÍTICA  Pág.3

PROTESTOS SE ESPALHAM PELO PAÍS

Empresários da região aderem 
a chamado de greve geral 

COPA DO CATAR

Tite convoca 26 
e explica Dani 
Alves na lista 
da seleção 

SEGURANÇA 

Estado autoriza 
concurso para 
1,1 mil agentes 
penais

GOVERNO 

Eleuses é 
confirmado em 
time de craques
de Tarcísio 
Médico, ex-deputado, 
vice-prefeito e ex-secretá-
rio de Saúde  no mandato 
anterior do prefeito Edinho 
Araújo, Eleuses Paiva foi 
anunciado pelo governador 
eleito Tarcísio de Freitas 
(Republicanos) como in-
tegrante do “time de cra-
ques”. POLÍTICA Pág.3

BALANÇA COMERCIAL 

SEIS SÃO PRESOS
Equipes da Polícia Ambiental flagraram seis homens que 
estavam brigando galos em uma chácara de José Bonifácio.
Multas somadas chegam a R$ 156 mil. CIDADES Pág.4

RINHA DE GALO

Exportação
em alta 

Nos primeiros dez meses 
deste ano Rio Preto impor-
tou US$ 146,3 milhões e
exportou US$ 31,8 milhões. 
CIDADES  Pág.5

O governador Rodrigo Gar-
cia autorizou um novo con-
curso para preenchimento 
de 1,1 mil vagas de Agente 
de Segurança Penitenciária 
(ASP), policiais penais que 
atuarão dentro dos
presídios. 
CIDADES  Pág.5

CÂMARA

Projeto que cria 
‘Rede de Ideias 
Legislativas’ 
entra em pauta
A Câmara de Rio Preto ana-
lisa hoje, 8, projeto que per-
mite ao cidadão sugerir a 
elaboração de projetos de lei 
para que sejam levados a vo-
tação em plenário. De autoria 
do vereador Diego Mahfouz 
(MDB), a proposta cria a 
chamada ‘Rede de Ideias 
Legislativas’. POLÍTICA Pág.2

ESPORTES  Pág.B8

FRAUDE NA 
CERVEJA
A Operação Ceres cumpriu 
sete mandados de busca e 
apreensão em empresas e 
residências de empresários. 
CIDADES  Pág.4
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Política

PROTOCOLADO

Projeto impede corte de água no fim de ano 

O vereador Bruno Marinho 
(Patriota) quer impedir o corte 
de água em Rio Preto e nos dis-
tritos de Engenheiro Schimitt 
e Talhados entre os dias 15 de 
dezembro e 10 de janeiro. Ele 
acaba de protocolar projeto de 
lei que determina a suspensão 
da interrupção de prestação de 
serviços de água e esgoto para 
usuários residenciais em decor-
rência de inadimplência.

“Fica suspenso a interrup-
ção e prestação de serviços de 
água e esgoto para usuários 
residenciais em decorrência de 
inadimplência na cidade de São 
José do Rio Preto e distrito de 
Engenheiro Schmitt e Talhados, 

anualmente, entre os dias 15 de 
dezembro a 10 de janeiro”, diz 
o artigo primeiro da proposta.

Bruno justifica a medida 
como forma de pegar de sur-

presa os inadimplentes em um 
período de comemorações de 
fim de ano, como Natal e Ano 
Novo.

“E que, em caso de corte, po-

deria gerar uma impossibilida-
de de religação a tempo das fes-
tividades, evitando assim que a 
população com dificuldades no 
pagamento seja surpreendida 
com corte de sua água”, diz.

“Também visando garantir, 
quem aquele que por eventual 
“esquecimento”, acabou por 
deixar de efetuar o pagamento 
de uma fatura mensal, fique 
com seu fornecimento cessado, 
e não consiga efetivamente ga-
rantir o retorno em tempo hábil, 
mesmo que após o pagamento”, 
afirma.

Bruno diz que o projeto não 
gera “isenção da cobrança”, mas 
uma “suspensão temporária do 
corte”.

O projeto ainda não tem 
data para ser analisado em 
plenário.

A Câmara Municipal de Rio 
Preto analisa nesta terça-feira, 
8, projeto que permite ao ci-
dadão sugerir a elaboração de 
projetos de lei para que sejam 
levados a votação em plenário. 
De autoria do vereador Diego 
Mahfouz (MDB), o professor 
Nota 10, a proposta cria a cha-
mada ‘Rede de Ideias Legislati-
vas na Câmara de Vereadores’.

O objetivo é que qualquer 
pessoa possa apresentar pro-
jetos ou sugestões que serão 
recebidos por equipe de servi-
dores para análise. “Aproximar 
a Câmara de vereadores da 
comunidade, permitindo que 
cidadãos individualmente ou 
coletivamente apresentem su-
gestões ao Poder Legislativo”, 
diz trecho do projeto.

Será integrado ao site da 
Câmara espaço com formu-
lário para o recebimento das 
sugestões e projetos ficando a 
cargo dos servidores responsá-
veis por esta atribuição “onde 
o autor possa identificar-se 
com os dados necessários e 
uma área em que o cidadão 
possa expressar sua sugestão 
de projeto de lei”.

A Mesa Diretora da Câmara 
deverá receber no prazo má-
ximo de 48 horas a proposta 
de matéria legislativa proto-
colada junto a Rede de Ideias 
Legislativas. “A Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de São 
José do Rio Preto, bem como 
as Comissões Permanentes ou 
os vereadores individualmente 
poderão se valer das sugestões 
catalogadas junto a Rede de 
Ideias Legislativas para ela-
borar e protocolar projetos 
de lei ordinária, projetos de 
lei complementar, projetos 
de emenda à Lei Orgânica, 
emendas, projetos de decreto 
legislativo ou projetos de re-
solução”, determina.

A viabilidade em relação 
a legalidade e o mérito das 

Câmara analisa proposta 
que ‘dá voz’ aos cidadãos 

REDE DE IDEIAS

Raphael FERRARI

propostas apresentadas pelos 
cidadãos passarão por análise 
para ser apresentadas oficial-
mente e ir para discussão em 
plenário.

Segundo o autor, vereador 
Diego Mahfouz, o objetivo 
é a aproximação do cidadão 
junto ao Poder Legislativo. 
“A promoção da legislação 
participativa, a aproximação 
da Câmara e a comunidade, 
permitindo que as pessoas 
apresentem sugestões. Caráter 
democrático ao permitir que 
qualquer cidadão ou entidade 
possa fazer sugestões”, afirma.

Diploma
em Braile

Ainda durante sessão os 
vereadores analisam o mérito 
do projeto de lei que prevê a 
obrigatoriedade da emissão de 
diplomas em Braille para alu-
nos com deficiência visual nas 
instituições de ensino médio e 
superior de Rio Preto.

De acordo com a proposta 
de autoria do vereador Jean 
Charles (MDB), as instituições 
de ensino, públicas e privadas, 
de Ensino Médio e Superior, 
de Rio Preto, ficam obrigadas 

a fornecer, a pedido do aluno, 
ou seu responsável legal, uma 
via do Diploma ou Certificado 
de Conclusão de Curso, con-
feccionado em Braille, para 
atender os alunos portadores 
de deficiência visual.

A proposta determina que 
fica proibida a cobrança de 
valores adicionais, de qualquer 
natureza, para a expedição do 
diploma em Braille. O prazo de 
expedição e registro do Diplo-
ma regular, bem como os da-
dos obrigatórios previstos na 
legislação aplicável, deverão 
ser os mesmos para o Diploma 
em Braille.

Caso vire lei o descum-
primento vai gerar multa de 
20 UFM, ou seja, R$ 1.259, 
dobrando em caso de reinci-
dência, atingindo valor de R$ 
2.518.

Jean Charles justifica seu 
projeto afirmando que lin-
guagem Braille é “um instru-
mento de ensino já que assim 
as crianças que possuem essa 
deficiência se formam numa 
perspectiva em que pode su-
perar suas limitações e desen-
volver suas potencialidades 
de acesso à educação, assim 

Para vereador Diego Mahfouz, projeto aproxima cidadão da Casa

como os compromissos dos go-
vernantes para que as pessoas 
com necessidades educacio-
nais especiais tenham acesso 
e direitos a educação em am-
bientes escolares desprovidos 
de discriminação”.

Durante a sessão o verea-
dor afirmou que a aprovação 
da proposta “visa garantir a 
todos aqueles que sentem a 
necessidade de obter a diplo-
mação ou certificação de seu 
grau em formato acessível a 
deficientes visuais”.

Dengue
Como forma de contribuir 

para diminuição de casos de 
dengue em Rio Preto o verea-
dor Julio Donizete (PSD) apre-
sentou projeto para proibir a 
utilização de vasos de flores 
em cemitérios de Rio Preto. A 
proposta consta na pauta de 
votações quanto o mérito

Segundo Donizete, seria 
uma forma de que os reci-
pientes não acumulassem 
água parada, combatendo 
potenciais focos do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor de 
doenças como a dengue, zika e 
chikungunya.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br
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Controle
A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT), tenta frear indicações que o presidente Jair Bolsonaro 
(PL), derrotado no segundo turno, já enviou ou quer enviar 
para posições de alta hierarquia no Judiciário e para postos 
diplomáticos no exterior. Segundo assessores de Lula, a inten-
ção é evitar que essas indicações sirvam a um projeto político 
do grupo que vai deixar o governo. Antes de deixar o cargo, 
em 31 de dezembro, Bolsonaro pode indicar, por exemplo, 16 
desembargadores de tribunais regionais federais. Há, ainda, 
diplomatas com indicações a serem votadas no Senado. O 
grupo de Lula avalia que o ideal seria travar essas análises 
até a posse do presidente, em 1º de janeiro.

Bloqueios
O procurador Frederico Paiva, da Procuradoria da Repú-

blica do Distrito Federal (PRDF), afirmou que o Ministério 
Público Federal (MPF) investiga se houve "motivação políti-
ca" em eventual omissão da Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
nos bloqueios ilegais e antidemocráticos em rodovias. Os blo-
queios ocorreram na semana passada e foram promovidos por 
apoiadores do presidente Jair Bolsonaro após ele ter perdido 
as eleições. “Em relação a PRF, o que a gente questiona é a 
suposta falta de ação logo após o resultado eleitoral, quando 
começaram esses bloqueios em rodovias federais. A gente 
quer saber se por trás dessa omissão da PRF, omissão pelo 
menos nas primeiras horas, primeiro dia de bloqueio, ela 
tem alguma motivação política. Essa é uma das vertentes da 
investigação”, afirmou Paiva.

Emprego garantido 2
Especula-se que Bolsonaro possa ser nomeado como 

presidente de honra do PL por Valdemar Costa Neto, que 
continuaria comandando a sigla. A ideia é manter o PL unido 
como oposição ao governo eleito e aproveitar o capital político 
do presidente, que recebeu mais de 58 milhões de votos no 
2º turno.  Não se sabe ainda se o dinheiro pago pela nova 
função a Bolsonaro sairá do Fundo Partidário ou da doação 
de apoiadores. Por eleger a maior bancada da Câmara, com 99 
deputados, o PL terá direito à maior fatia do recurso público 
pelos próximos 4 anos.

Arquivamento
A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta 

segunda-feira (7) que o Supremo Tribunal Federal (STF) 
arquive mais uma apuração preliminar contra o presidente 
Jair Bolsonaro, seus filhos e aliados a partir das conclusões 
da CPI da Covid no Senado. A vice-procuradora-geral da 
República, Lindôra Araújo, afirmou ao Supremo que não há 
provas de que eles cometeram incitação ao crime durante a 
pandemia. Das 10 apurações preliminares abertas depois que 
a CPI da Covid concluiu os trabalhos no ano passado, a PGR já 
se manifestou pedindo o arquivamento em nove casos. Entre 
as condutas apontadas pela CPI estão estimular a população 
a se aglomerar, a não usar máscara e a não se vacinar, além 
de incentivar a invasão de hospitais para gravação de even-
tuais leitos vazios – em violação à intimidade dos doentes 
que estavam internados.

Emprego garantido
A cúpula do PL deve dar ao presidente Jair Bolsonaro 

um cargo dentro da legenda nesta terça-feira, 8. A função 
designada e a remuneração não foram divulgadas pelo par-
tido.  Atualmente, Bolsonaro recebe R$ 42.880,19 por mês. 
Os valores são referentes aos R$ 11.945,49 brutos mensais 
da aposentadoria como capitão reformado do Exército e 
R$ 30.934,70 (R$ 23.453,43, descontados os impostos) do 
salário como presidente da República, segundo o Portal da 
Transparência. Com a derrota na corrida pela reeleição para o 
presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), essa será a 1ª 
vez em 3 décadas que Bolsonaro não assumirá um cargo eleti-

Câmara Municipal

Divulgação

vo. Antes de ser 
conduzido ao 
Palácio do Pla-
nalto em 2018, 
ele foi deputado 
federal pelo Rio 
de Janeiro por 7 
mandatos (1991-
2019) e vereador 
da capital cario-
ca por 2 anos 
(1989-1991). 

Divulgação

COTADA
Simone Tebet pode ter ministério 
com pautas sociais para reforçar 
nome para 2026.

MOVIMENTAÇÃO
Lula encontra Lira e Pacheco 
nesta semana e embarca 
para COP27 no dia 15.

D
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O governador eleito de 
São Paulo, Tarcísio Gomes 
de Freitas (Republicanos), 
antecipou na sexta-feira, 4, 
nomes que devem fazer parte 
de sua equipe, que chamou de 
“time de craques”. A lista dos 
pré-convocados tem o perfil 
técnico prometido durante sua 
campanha eleitoral.

Entre os nomes de sua 
provável equipe de governo, o 
ex-ministro da Infraestruruta 
do presidente Jair Bolsona-
ro (PL) incluiu: Guilherme 
Afif Domingos, Jorge Lima, 
Eleuses Paiva e Rafael Benini. 
Eleuses é de Rio Preto. Médico, 
ex-deputado, vice-prefeito e 
ocupou a Secretaria de Saúde 
da cidade no mandato anterior 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB).

O Dhoje Interior já ha-
via adiantado que o nome 
de Eleuses Paiva era o mais 
cotado para a área da saúde. 
Ele participou da construção 
do programa de governo de 
Tarcísio para o setor. O Dhoje 
entrou em contato com ele, 
no entanto, até o fechamento 
desta edição não retornou 
nossas ligações para comentar 
a possibilidade de ocupar a 
Secretaria Estadual de Saúde.

GOVERNADOR ELEITO

Tarcísio antecipa parte de seu ‘time 
de craques’ e Eleuses é lembrado

Perfil técnico
“Podem observar que o 

compromisso que nós fizemos 
de ter aí um perfil técnico é 
o que vai ser mantido. Nós 
vamos buscar as melhores 
capacidades, as melhores 
aptidões, para que a gente 
dê o melhor resultado tam-
bém”, resumiu o governador 
eleito, após escalar parte de 
seu time, na entrevista ao 
jornalista Reinaldo Gottino, 
no programa Balanço Geral, 

da Record TV.
Tarcísio de Freitas es-

clareceu que anunciará sua 
equipe de governo ao longo da 
transição que deve começar 
ao longo da próxima semana. 
O governador eleitor lembrou 
ainda que pessoas que traba-
lharam na elaboração de seu 
plano de governo poderão, se 
assim desejarem, fazer parte 
da equipe, o que o deixaria 
muito honrado, por ter o per-
fil técnico que almeja.

ELEIÇÃO EM TANABI

Deputados estaduais elei-
tos nas eleições deste ano, 
Itamar Borges (MDB) e Val-
domiro Lopes (PSB) estão de 
olho no processo eleitoral que 
ocorre em Tanabi, no próximo 
dia 27 de novembro. Uma elei-
ção municipal foi marcada pela 
Justiça Eleitoral para definir 
prefeito e vice, após a cassação 
de Norair Cassiano (PSB) do 
cargo por crimes de abuso de 
poder econômico durante a 
campanha de 2020, quando 
foi reeleito. Ele foi cassado pelo 
Tribunal Regional Eleitoral.

Itamar Borges declarou 
apoio à chapa que tem José 
Francisco e Devanir Zanetoni. 

Justificativas
O governador justificou suas 

escolhas, citando características 
dos primeiros nomes citados. 
Confira:

Guilherme Afif Domingos: 
“É uma pessoa que tem uma 
história ligada ao empreen-
dedorismo, está muito focado 
no programa Jovem Aprendiz, 
que é aquele programa que vai 
abrir as portas do mercado de 
trabalho para os jovens, junto 
às pequenas empresas, junto às 
micro empresas, com custo do 
estágio subsidiado pelo Estado. 
É um programa que vai dar a 
primeira experiência profissio-
nal para muitos jovens. Então, 
é um programa super relevante, 
está focado também na questão 
da competitividade.

Jorge Lima:  “Me ajudou, 
com a coalizão de indústrias de 
São Paulo, a desenvolver um 
plano para redução na carga 
tributária, para o aumento da 
competitividade, de resgate 
dos créditos ICMS. Para que a 
gente possa ter realmente uma 
programação muito consistente 
de investimento em geração 
de emprego no Estado de São 
Paulo.

Eleuses Paiva: “Me ajudou 
na elaboração do programa de 
saúde, já foi presidente da Asso-
ciação Paulista de Medicina, da 
Associação Médica Brasileira”.

“Declarei apoio à candidatura 
do Zé Francisco e do Deva. Eles 
terão meu apoio e do governo 
de São Paulo para trabalhar 
para a cidade e pela popula-
ção”, afirmou Itamar durante 
visita a Tanabi.

Já Valdomiro Lopes de-
clarou apoio a Xandão e Du-
coxinha (vereador Eduardo 
Martins). Xandão é do mesmo 
partido que o prefeito cassado 
Norair. A dupla é conhecida 
como Xandão e Ducoxinha. 
“Participei da convenção muni-
cipal para a escolha dos candi-
datos à prefeito e vice-prefeito, 
que são os meus amigos Xan-
dão Alexandre Bertolini e o Du 
Coxinha. Esses são os nossos 
candidatos por uma Tanabi 
melhor”, declarou Valdomiro.

Itamar Borges e Valdomiro 
Lopes declaram apoios 

Tarcísio garante que seu secretariado terá perfil técnico

Deputado estadual Itamar Borges vai de Zé Francisco e Deva

Raphael FERRARI

Raphael FERRARI

Republicanos será oposição ao governo Lula, diz Pereira

O deputado federal reeleito 
e presidente nacional do Repu-
blicanos, Marcos Pereira (SP), 
revelou em entrevista à Folha 

que o seu partido fará oposição 
ao governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT).

“Não vejo, diante dos mo-
vimentos que fizemos, agora 
virar partido de base de Lula”, 
afirmou o dirigente.

A afirmação foi feita dias 
após a presidente do PT, Gleisi 
Hoffmann, ter dito no Twitter 
que a sigla rejeita o “perdão” 
do bispo Edir Macedo, dono da 
Igreja Universal, ao presidente 
eleito.

Apesar da oposição, Perei-
ra declarou que o Republica-
nos não deverá obstruir a PEC 
da Transição, que propõe a 
manutenção de R$ 600 de be-
nefício social e a retomada de 
programas que foram cortados 

FOCO EM SÃO PAULO

pelo governo Bolsonaro.
“Há pautas importantes 

que vamos apoiar, e outras, 
não. Por exemplo, se o Lula 
mandar para a Câmara um 
projeto sobre a distribuição 
de renda, a manutenção do 

Auxílio Brasil, que não está 
garantida no Orçamento, po-
demos ser favoráveis”.

O presidente do Repu-
blicanos de Rio Preto, Diego 
Polachini, afirma que a le-
genda é independente. “O 

Convocado por apoiadores 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL), o chamado de greve 
geral, com fechamento de em-
presas, ganhou corpo no final 
de semana na região, onde 
apenas em Fernandópolis 
um grupo de 50 empresários 
já divulgou nas redes sociais 
que não vai abrir as portas 
por tempo indefinido a par-
tir desta terça-feira, 8. Uma 
tradicional indústria do setor 
moveleiro em Votuporanga 
também confirmou adesão 
ao movimento que, na última 
semana, se espalhou por vá-
rias capitais do país, levando 
milhares de pessoas às ruas.

Os manifestantes defen-
dem “intervenção federal e 
militar” contra o resultado das 
urnas que elegeram, no último 
dia 30, Luiz Inácio Lula da 
Silva, presidente da república. 
Eles alegam que o resultado 

Empresários da região aderem 
a chamado de greve geral 

PROTESTOS GANHAM CORPO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

foi fraudado e que um rela-
tório feito por militares, a ser 
divulgado nas próximas horas, 
comprovaria crime eleitoral.

O movimento nacional 
pede a anulação da eleição e 
a intervenção das Forças Ar-
madas para impedir que Lula 
seja empossado presidente, 
após ser condenado e preso 
por corrupção.

Em Rio Preto, vestidos de 
verde e amarelo, manifestantes 
se mantêm em vigília no Tiro 

de Guerra. Os organizadores 
preferem não se identificar.

No final de semana, o grupo 
foi ampliado por bolsonaristas 
rio-pretenses e caravanas de 
cidades vizinhas que engros-
saram o movimento.

BRASIL
O movimento em Rio Preto 

é parte do nacional que se ma-
nifesta na frente dos quartéis, 
após o fim dos mais de mil 
bloqueios com apoio de cami-

Manifestantes mantêm vigília no Tiro de Guerra de Rio Preto e recebem grupos de bolsonaristas de cidades vizinhas 

nhoneiros.
Neste final de semana (sá-

bado 5 e domingo, 6) milhares 
de pessoas passaram pelo Tiro 
de Guerra. Eles cantam o hino 
nacional, da liberdade e à ban-
deira. O mesmo se repetiu no 
Comando Militar do Sudeste, 
em São Paulo, o Comando 
Militar do Leste, no Rio de 
Janeiro, o Quartel General do 
Exército, em Brasília, tiros de 
guerra, brigadas, bases aéreas 
e quartéis em cidades de todo 

já são mil caminhões
estacionados na 
Praça dos Cristais, 
onde se localiza o 
quartel em Brasília

país.
O chamado de greve geral 

é baseado no artigo 34 da 
Constituição Federal que prevê 
que em caso de desorganização 
social intensa, pode ser usado 
pelo presidente para impedir 
comprometimento da ordem 
pública, a integridade nacio-
nal, impedir invasão estran-
geira ou de uma unidade da 
Federação em outra, garantir 
o livre exercício de qualquer 
dos Poderes, reorganizar as 

finanças das unidades da Fe-
deração, prover a execução de 
lei federal, ordem ou decisão 
judicial e assegurar a obser-
vância de princípios constitu-
cionais sensíveis, por exemplo.

COLETIVA
Nesta segunda-feira, as re-

des sociais informavam que na 
quarta-feira (9) o Ministério 
da Defesa vai anunciar o seu 
relatório sobre as urnas e ele 
traria a confirmação de irre-
gularidades durante a votação. 
A informação foi repetida de-
zenas de vezes ao microfone 
por um dos organizadores do 
ato em frente ao quartel do 
Exército em Brasília.

Ontem (7), os manifestan-
tes fizeram vigília na capital 
federal. Exército, Marinha e 
Aeronáutica não confirmaram 
a informação.

Segundo os organizadores, 
já são mil caminhões estacio-
nados na Praça dos Cristais, 
onde se localiza o quartel em 
Brasília, e outros 3 mil esta-
riam a caminho. De acordo 
com o locutor, a informação 
não foi dada nesta segunda-
-feira em respeito às eleições 
norte-americanas. Ele disse 
ainda que, caso os Republi-
canos vençam, o Brasil vai 
ganhar aliados. As eleições 
nos Estados Unidos são para 
o Senado e a Câmara dos Re-
presentantes.

Divulgação

Raphael Ferrari
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CIDADES DINHEIRO 
Em outubro, os investidores sacaram 
R$ 11,01 bilhões a mais do que deposi-
taram na caderneta de poupança.

INFLAÇÃO
A previsão do mercado financeiro para 
o ÍPCA, considerada a inflação oficial 
do país, subiu de 5,61% para 5,63%.

A Operação Ceres, realizada 
pela Polícia Federal, Receita Fe-
deral e Polícia Rodoviária Fede-
ral cumpriu sete mandados de 
busca e apreensão em empresas 
e residências de empresários. 
O objetivo foi identificar os 
responsáveis por fraudes fiscais 
detectadas em fábricas e distri-
buidoras de cerveja. O processo 
corre em segredo de Justiça. Os 
nomes não podem ser revela-
dos. Em 4 anos, apenas em São 
Paulo, foram R$ 300 milhões 
em fraude de ICMS.

Um dos mandados foi cum-
prido em Fernandópolis. Se-
gundo inspetores e policiais, 
o mandado foi contra o pro-
prietário da fábrica. Outros 
seis mandados foram em Itu, 
São José os Campos, Frutal e 
São Luís do Maranhão. Foram 
apreendidos documentos e 
material eletrônico para inves-
tigação (celular, notebook, etc.) 
e dinheiro, mas o valor e o local 
não foram revelados.

Para evitar pagar os impos-
tos, a fábrica de cerveja manti-
nha em Piracicaba e Sorocaba 
duas empresas sem qualquer 
tipo de patrimônio. Elas per-
tenceriam ao mesmo dono da 
cervejaria e seriam as respon-
sáveis pelo recolhimento dos 
impostos. Elas não recolhiam e 
não têm patrimônio para ban-
car a sonegação. Tais empresas 
pertencem a uma Offshore no 
Uruguai e é difícil provar quem 
é o dono. Sem o proprietário, 
não há quem cobrar.

Distribuidoras deveriam 
pagar os impostos, mas a fraude 
estruturada evitava que a pro-
dução final terminasse nas lojas 
comuns do varejo. Essa era o 
começo da fraude. A fábrica 
já vendia mais barato para a 
outra empresa, supostamente 
do mesmo grupo, bem mais ba-
rato. Apenas uma das empresas 
que sonegaram deve R$ 1 bilhão 
em impostos.

Agora, com os documentos, 
o Gaeco de Piracicaba espera 
provar que elas pertencem a 
um mesmo grupo e cobrar os 
impostos sonegados de seus 
proprietários, pessoas físicas.

O esquema vem sendo 
acompanhado pela Secretaria 
da Fazenda do Estado de São 
Paulo (Sefaz). A Polícia Rodo-
viária Federal apreende entre 
10 e 12 carretas de cervejas ao 
ano com a fraude. Segundo um 
representante da Receita Fede-
ral, a fraude contribuía para a 
sonegação e para a concorrên-
cia desleal.

Em Itu, foram três manda-
tos: um na casa de uma pessoa 
que é o braço financeiro, em um 
contador e um terceiro sócio.

Como era a fraude
A responsabilidade pelo pa-

gamento (retenção do imposto) 
do ICMS, no caso da cerveja, é 
da fábrica, que recolhe o tribu-
to devido em toda a cadeia de 
comércio. A fábrica no Rio, ao 
vender para São Paulo, recolhe 
todos os impostos naquele 
estado. Uma das exceções a 
essa regra ocorre quando a 
transferência da mercadoria 
se dá entre estabelecimentos 
industriais.

Operação Ceres tenta desbaratar 
quadrilha que sonega imposto 

FRAUDE NA CERVEJA

O mandado de busca e 
apreensão em Fernan-
dópolis teria sido na 
casa do proprietário 
da cervejaria

Segundo a PRF, fraudes fiscais foram descobertas em fábricas e distribuidoras de cerveja
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Após receberem denúncia 
de uma rinha, que ocorreria 
neste domingo, 6, em José 
Bonifácio, equipes da Polícia 
Ambiental diligenciaram e 
conseguiram flagrar seis ho-
mens que estavam brigando 
galos no local.

Na chácara, foi encontrado 
um rebolo – uma espécie de 
arena ou ringue, onde os galos 
são colocados e brigam entre 
si até um vir a cair ao solo ou 
a óbito.

Os animais são preparados 
com vários medicamentos 
e apretechos e as lesões são 
severas, desde de hematomas, 
cortes e até cegueira. Os envol-
vidos apostam dinheiro nas 
lutas e incentivam a prática.

A rinha além de proibida 
por lei por se configurar aposta 
ilegal, também é enquadrada 
como prática de maus-tratos 
contra os animais.

Além do organizador do 
evento, foram presos mais cin-
co participantes, apreendidos 
19 galos Índios, medicamen-
tos, arena, esporas artificiais 
e diversos materiais, além de 
certa quantidade de crack e 
maconha.

Os envolvidos foram autu-
ados em R$ 156 mil no total 

JOSÉ BONIFÁCIO

Ambiental flagra rinha, prende 6 
homens e faz multa de R$ 156 mil

pela infração de maus-tratos 
e apresentados no plantão 
policial daquela cidade para re-

gistro do crime de maus-tratos 
e porte de entorpecentes.

Os materiais e animais 

foram apreendidos e serão 
destinados nos termos da lei 
de crimes ambientais.

Clínica na 
Maceno tem 
toda fiação 
furtada

Uma clínica na Vila 
Maceno, em Rio Pre-
to, teve toda a fiação 
furtada na madrugada 
deste domingo, 6, após 
os bandidos quebrarem 
telhas e entrarem no 
forro.

Os marginais tam-
bém furtaram um note-
book que estava em uma 
das salas do imóvel, que 
foi encontrado todo re-
virado pela proprietária, 
de 40 anos.

Na delegacia de plan-
tão, ela contou que de 
manhã percebeu que 
estava sem acesso às 
câmeras de segurança e 
se deslocou até o local, 
descobrindo o crime.

De acordo com a víti-
ma, o imóvel tem muros 
baixos que facilitam o 
acesso ao quintal ex-
terno e escalada até o 
telhado. O 3º DP vai 
investigar o furto. Não 
há pistas de autoria até 
o momento.

Traficante 
adolescente 
é espancado 
em Mirassol 

Um adolescente, de 
14 anos, foi internado 
em estado grave no Hos-
pital da Criança e Ma-
ternidade (HCM) de Rio 
Preto, na noite de sába-
do, 5, após ser espanca-
do por dois homens no 
Jardim São Bernardo, 
em Mirassol.

Segundo o boletim 
de ocorrência, o menor 
estaria traficando dro-
gas na cidade vizinha 
quando foi agredido pela 
dupla, cuja identidade 
era ignorada até o fe-
chamento desta matéria. 
As causas da violência 
seguem sendo inves-
tigadas pela delegacia 
mirassolense.

Conforme o registro 
policial, o paciente foi 
hospitalizado com fra-
tura na face e contusão 
pulmonar. Até o mo-
mento, nenhum boletim 
médico atualizado foi 
divulgado.

De acordo com os policiais ambientais, galos lutavam até ficarem muito feridos ou morrerem

Golpista faz compra de R$ 11 mil

Uma dona de casa, de 46 
anos, procurou a Central de 
Flagrantes de Rio Preto no 
final da manhã deste domingo, 
6, para denunciar uma fraude 
bancária envolvendo seu nome 
e dados pessoais. O valor total 
do prejuízo é de R$ 11.022,00.

Para os policiais civis, ela 
contou que perdeu um cartão 

de crédito em meados de ou-
tubro e comunicou ao banco, 
tendo sido entregue no seu en-
dereço um novo cartão físico.

Na noite do último sábado, 
recebeu um SMS informando 
sobre a compra feita com um 
cartão virtual não solicitado 
pela declarante. Ela alegou ain-
da no Plantão que esse cartão 
não aparece no seu aplicativo.

As investigações do caso, 
registrado como furto, seguem 
sob responsabilidade do 7º DP.

CARTÃO VIRTUAL
Pádua morre

O ex-ator Guilherme 
de Pádua morreu na noite 
deste domingo, 6, aos 53 
anos. 

Condenado pelo ho-
micídio da atriz Daniella 
Perez, ocorrido em 1992, 
Pádua se tornou pastor da 
Igreja Batista da Lagoinha 
em 2017.

Segundo nota divulga-
da pela igreja, ele morreu 
em sua casa, na cidade de 
Belo Horizonte, vítima de 
infarto.
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COMO VAI SUA SAÚDE PSIQUICA?!
Caro leitor(a), você sabia 

que nosso envelhecer pode 
estar ligado com processos 
psicológicos e não só bioló-
gicos?! 

Pois então, alguns estudos 
feitos em universidades da 
China e dos Estados Unidos, 
trazem tais questões no que 
toca diretamente em esta-
dos de solidão, infelicidade 
constante, por se estar em 
ambientes com demasiada 
desarmonia, que podem nos 
causar uma aceleração no 
processo de envelhecimento. 

Segundo a pesquisa feita e 
publicada no periódico Aging, 
publicados pela CNNbrasil, 
os fatores psicológicos cor-
roboram juntamente com os 
genéticos, e dizem que acabam 
por acelerar tal processo. Tem 
como cálculo e modelo o esta-
tístico, cuja medição da idade 
cronológica de pessoas e sua 
intensidade e velocidade, se 
percebe dentro de ambientes 
nos quais esta pessoa vive.

Alguns estudos demons-
traram que pessoas com pro-
blemas cardíacos, pulmonares 
e dos rins, que são fatores 
físicos, tem sua longevidade 
diminuída e que somados 
aos fatores psicológicos como 
solidão, falta de alegria, re-
lacionamentos pessoais com 
menor fator estressor, dentre 
outros, somam a estes anos 
a menos na juventude, em 
torno de mais um ano e meio 
na questão do envelhecer. 
Portanto, cuidar dos aspectos 
psicológicos faz aumentar 
nosso bem estar físico, mental 
e emocional, tornando nosso 
envelhecer mais saudável. 

Ao cuidar de nossa saúde 
emocional, também estamos 
agregando fatores positivos à 
nossa vida, como alegria, espe-
rança, sensação de segurança, 
participação da vida social, re-
solução de problemas, dentre 
outros, que ao gerar um menor 
nível de cortisol, associado ao 
estresse, nos promove condi-
ções de lidarmos com nosso 
ambiente diário de imediato, 
a médio e longo prazo. 

Nesta pesquisa a China 
aparece com “menor parcela 
de idosos bem sucedidos”, 
ou seja, por bem sucedido 
se entende que uma pessoa 
com mais de 65 anos aparece 
com menores índices de “de-
ficiências e com função cog-
nitiva e envolvimento sociais 
normais”. Isto parece sugerir 
que os chineses prestam mais 
atenção na vida mental que 
um ocidental. 

Dentre das questões biop-
sicossociais que aceleram o 

envelhecimento, temos outros 
elementos ambientais como 
os hábitos pessoais de seden-
tarismo, tabagismo, excesso 
de açucares, refrigerantes, po-
luição por gases e sons, dentre 
outros, e um que atualmente 
se faz presente nas mãos das 
pessoas, os celulares e as redes 
sociais enquanto ferramenta de 
trabalho ou diversão.

As redes sociais, enquanto 
veículos que vieram para ficar, 
se tornaram complicadores dos 
aspectos saudáveis da mente! 
Excessos de informação, exces-
sos de “estar ligado”, absorção 
de informações a um nível 
medíocre e sem verificação de 
veracidade, dentre outros ex-
positores e exposições pessoais, 
faz com que o usuário de tais 
ferramentas entre em estados 
ansiosos e depressores. 

Questões como insônia, 
humor rebaixado, anedonia, 
sentimento de vazio, ostracis-
mos, dentre tantos outros, são 
apenas a ponta do iceberg que 
provocam estados psíquicos e 
físicos que acabam por acele-
rar processos a médio e longo 
prazo para um envelhecimento 
acelerado.

Estudos estão sendo elabo-
rados e observados pelo mun-
do, na tentativa de mensurar os 
efeitos dessas ferramentas, que 
não estão sendo bem utilizadas 
tanto pelos usuários quanto por 
empresas, que abusam em suas 
exposições, causando muitos 
distúrbios psicológicos por 
seu uso excessivo. Com isso a 
atenção passa a ser estudada 
no que tange ao impacto dessas 
ferramentas ao processo de 
envelhecer.

Algumas dicas que pode-
mos sugerir seriam princi-
palmente, tentar fazer dos 
ambientes em geral, um local 
com colaboração mutua, pra-
zerosa, com muito diálogo e 
aceitação do outro, um afeto 
genuíno, cheio de reforços e 
colaborações para com o outro 
e consigo mesmo. Isto poderá 
manter um processo psicológi-
co que sustente um envelhecer 
mais saudável e feliz.

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

*E-mail: psicorosebal-
lestero1967@gmail.com 
/ instagram: @comporta-
mentoskinneriano / what-
sapp:(14)997215150.

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLISTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 

Nos primeiros dez meses 
deste ano Rio Preto importou 
US$ 146,3 milhões e exportou 
US$ 31,8 milhões. Há doze 
anos, em 2010, Rio Preto ex-
portava US$ 44,76 milhões 
(US$ 13 milhões a mais do que 
atualmente). As importações 
também cresceram. Em 2010, 
eram US$ 41,17 milhões e neste 
ano, foram US$ 141 milhões.

Mesmo assim, nossas ex-
portações tiveram um aumento 
significativo entre 2021 e 2022. 
Foi de 70% no mesmo período 
de um ano para o outro. As 
importações cresceram apro-
ximadamente 20%.

Segundo o despachante 
aduaneiro Paulo Narcizo, da 
Caribbean Express, após dez 
anos podemos voltar a expor-
tar o mesmo valor de 2010. 
Faltam os meses de novembro 
e dezembro para fechar o ano. 
Rio Preto exporta carrocerias 
de caminhões, reboques, semi-

Rio Preto volta a exportar 
o mesmo montante de 2010

12 ANOS DEPOIS 

Vendemos basica-
mente carrocerias 
de caminhões
e compramos
painéis solares
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-reboques, fez uma aquisição de 
uma multinacional, máquinas e 
ferramentas, adubos e móveis. 
Importamos alimentos (salmão 
chileno) e painéis solares.

Nossas importações vêm do 
Chile e da China. Paulo diz que 
importamos produtos que não 
concorrem com nossas micro 
e pequenas empresas. Com o 
Chile, temos um grande déficit. 
Do total que importamos, 44% 
vem de lá. Mas vendemos aos 
chilenos, apenas 26% de tudo 
o exportamos. O maior destino 

das exportações rio-pretenses 
são os Estados Unidos. Eles 
compram 28%, o Chile 26% e 
o Paraguai, 9,1%. A Argentina 
compra pouco mais de 3%, 
enquanto não vendemos nada 
para a China. Pouco mais de 2% 
para Hong Kong.

O despachante aduaneiro 
Márcio Marcassa Júnior, da Rio 
Port, de Rio Preto, comentou 
sobre esse cenário mais posi-
tivo para a indústria local. “A 
redução do frete marítimo nos 
últimos meses que caiu de USD 

10 mil para menos de USD 5 mil 
por container e a estabilidade 
do dólar têm ajudado tanto no 
cenário das importações como 
das exportações”.

BRASIL
A balança comercial brasi-

leira registrou superávit de US$ 
3,921 bilhões em outubro. 

Os dados foram divulgados 
na última terça-feira, 1º de 
novembro, pela Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex), do 
Ministério da Economia. 

ESTADUAIS

Mais duas escolas vão funcionar  
em tempo integral a partir de 2023

Rio Preto vai passar a contar 
com mais duas escolas estaduais 
com ensino em tempo integral 
a partir de 2023, totalizando 14 
desse modelo em funcionamen-
to na cidade. O anúncio foi feito 
pelo governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) na última sexta-feira, 
4, onde também entregou 118 
ônibus escolares a municípios 
paulistas, em um investimento 
superior a R$ 28 milhões.

Na cidade as escolas escolhi-
das foram Escola Estadual Pro-
fessor Justino Jerry Faria, no 
bairro Santos Dumont; e a Es-
cola Estadual Professora Maria 
Galante Nora, no Jardim Belo 
Horizonte. Na região outras 
seis escolas foram anunciadas 
para receber aulas em tempo 
integral. Elas estão nas cidades 
de Tabapuã, Monte Azul Pau-
lista, Urânia, Neves Paulista, 
Nipoã e Ubarana. Elas passarão 
a funcionar no novo sistema a 

QUATRO NOITES

Olímpia promove primeira 
edição do ‘Terror no Museu’

Se você estava triste por-
que o halloween passou muito 
rápido, aqui vai uma ótima 
notícia! O Dreamland Museu 
de Cera de Olímpia, entre os 
dias 11 e 14 de novembro, traz 
uma noite horripilante com o 
‘Terror no Museu’; um evento 
temático que será realizado 
pela primeira vez na cidade.

Serão quatro noites, a par-
tir das 18 horas até o horário 
de fechamento do museu, os 
turistas vão poder interagir 
com os monstros que irão as-
sombrar o espaço com as suas 
maquiagens hiper-realistas.

“Estamos trazendo um 
evento inovador para Olím-
pia, algo que os turistas e a 
população nunca viram por 
aqui, no padrão dos princi-

partir do ano que vem.
Ao todo, foram anunciadas 

pelo governador 261 novas 
escolas no Programa Ensino 
Integral (PEI) para o ano letivo 
de 2023. Até o início da atual 
gestão, o Estado contava com 
364 unidades funcionando em 
tempo integral (6% da rede) 
e agora serão 2.311 (44% da 
rede).

“Essas 261 novas escolas 

terão educação e aprendizado 
em dobro para os estudantes. 
Isso completa um ciclo desse 
governo que saiu de 100 mil 
alunos em 2019 para mais de 
1,2 milhão de alunos no ano 
letivo de 2023. Foi um enorme 
esforço feito pelo Governo do 
Estado e pela rede estadual 
de educação para que a gente 
pudesse alcançar esse número”, 
disse o governador.

Com a ampliação, o núme-
ro de vagas neste modelo de 
ensino foi multiplicado por dez 
nesse período, passando de 115 
mil para mais de 1,2 milhão. 
Presente em todas as 91 Dire-
torias de Ensino do Estado, o 
Programa de Ensino Integral 
alcança 492 municípios e pro-
picia aumento expressivo na 
proficiência dos alunos em Ma-
temática e Língua Portuguesa.

pais eventos de terror de São 
Paulo”, avisa Juan Espeche, 
gestor do museu e fundador 
da Indiana Mystery, empresa 
especializada em atrações de 
terror e produções temáticas.

Exportações rio-pretenses cresceram 70% entre 2021 e 2022 contra 20% das importações no mesmo período

Com o anúncio das novas escolas, Rio Preto terá a partir do ano que vem 14 unidades nesse modelo de ensino

1,1 MIL VAGAS 

SP autoriza concurso para policiais penais 

O Governador Rodrigo Gar-
cia autorizou um novo concurso 
para preenchimento de 1,1 mil 
vagas de Agente de Segurança 
Penitenciária (ASP), policiais 
penais que atuarão dentro dos 
presídios. No despacho, pu-
blicado no Diário Oficial deste 
sábado (05), a previsão é de que 
o concurso aconteça no segundo 
semestre de 2023.

O salário inicial dessa car-
reira é de R$ 3.515,72, sem 
contar com o adicional de in-
salubridade, de R$ 785,67. Os 
novos policiais penais se soma-
rão aos quase 3 mil servidores 
nomeados para a Secretaria da 
Administração Penitenciária 

desde que Rodrigo Garcia as-
sumiu o Governo do Estado de 

São Paulo.
Este é mais um reforço da 

atual gestão para a segurança 
do estado. Nas próximas sema-
nas, a Administração Peniten-
ciária irá assumir as escoltas de 
presos, liberando os policiais 
militares para o patrulhamento 
e incremento da segurança da 
população. Para isso, cerca de 
1,3 mil policiais penais termi-
narão o curso de formação para 
dar início ao novo trabalho.

A criação da Polícia Penal 
no Estado de São Paulo tam-
bém foi iniciativa do governa-
dor Rodrigo Garcia, que enviou 
à Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo a Proposta 
de Emenda Constitucional que 
permitiu a instituição da nova 
categoria, adequando o texto da 
Constituição Estadual à norma 
federal.

Da REPORTAGEM

O salário inicial dessa carreira é de R$ 3.515,72, sem contar com o adicional 

Divulgação

Raphael FERRARI

Divulgação Luis Blanco /A2img

Divulgação



SOCIAL
#DIÁRIODOBOB 

MAIS DETALHES
As negociações seguem com a direção da FOX americana para 
montar a FOXNEWS brasileira (tipo CNN). O grupo de investi-
dores é liderado pelo Luciano Hang. Quem assina o comunica-
do é o próprio Augusto Nunes. 
No mesmo canal da Oeste, terão programas o Caio Copolla, o 
Silvio Navarro, a Cristina Graml e outros demitidos da Pan.

EDINHO JÁ SABE
Dentro do TCU ganha corpo a ideia de se empurrar a privati-
zação do Porto de Santos para 2023. O tempo para a licitação 
sair neste ano é pequeno demais. Além disso, o entendimento é 
que a realização do leilão já sob um novo governo reduziria as 
chances de uma eventual judicialização. 

BALAIO DE GATOS 
Diretamente da fonte originária com assinatura de Augusto Nu-
nes segue o andor. Se a direção da Jovem Pan está apavorada com 
a reação dos seus ouvintes e espectadores, ficará mais apavorada 
ainda com a estreia no canal da Oeste no YouTube do verdadeiro 
Pingos nos IS. A bancada será formada pelo próprio Augusto, 
Ana Paula e pelo Fiúza, e a apresentadora será a Paula Leal. O 
programa começa em, no máximo, 10 dias. O nome provisório é 
“De Olho nos Fatos”. Logo o programa será exibido também por 
um canal de TV aberta e por uma rede de emissoras de rádio.

SÓ FALTAVA ESSA 
Ouvi ontem nos bastidores da TV Record aqui de Rio Preto, 
depois do sorteio do Saúde Cap, programa que apresento todos 
os domingos das 10h às 11h, uma entrevista ao vivo na CNN, 
onde a infectologista do Instituto Emílio Ribas, Rosana Richt-
mann, disse que é possível falar em uma nova onda de Covid-19 
diante do aumento no número de casos, no Brasil e no mundo. 
“Vemos uma maior procura no pronto-socorro, nos consultó-
rios, nas farmácias. Tudo leva a crer que estamos tendo uma 
repercussão do que está acontecendo no resto do mundo.

ESTOU VOLTANDO
Depois de cumprir um licenciamento ético, exigência do estatu-
to da Associação Comercial e Empresarial para diretores envol-
vidos em pleitos eleitorais partidários, voltamos ontem a par-
ticipar das reuniões semanais sob a égide do presidente Kelvin 
Kaiser. Na ACIRP o termo privilégio é substituído integridade.

CADEIRA ELÉTRICA 
O governador eleito de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas 
(Republicanos), antecipou alguns nomes que devem fazer parte 
de sua equipe, que chamou de “time de craques”. A lista dos pré-
-convocados tem o perfil técnico prometido durante sua campa-
nha eleitoral. Entre as dicas de sua provável equipe de governo, 
o ex-ministro da Infraestrutura do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) incluiu: Guilherme Afif Domingos, Jorge Lima, Eleuses 
Paiva e Rafael Benini. Podem observar que o compromisso que 
nós fizemos de ter aí um perfil técnico é o que vai ser mantido. 

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

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Faça o que for necessário para ser feliz. 

Mas não  se esqueça que a felicidade 
é um sentimento simples, você pode 

encontrá-la e deixá-la ir embora por não 
perceber sua simplicidade. Sorria beba 

muitá água e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

A médica radiologista Dra. Angela Cristina Jalles, sempre 
elegantérrima, foi aniversariante do último dia 31 de outu-
bro. Ela é esposa do empresário e engenheiro Luiz Fernan-
do Jalles. Da coluna, nosso parabéns e muitas felicidades

Fábio Borges e Maria Claudia Penchiari em clima do mara-
vilhoso evento ChoppFest 2022 – Rotary Club SJRP Palácio 
das Águas. Foto de Luizinho Bueno
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DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

PRÓXIMO SÁBADO, dia 12, no Automóvel Clube, tem 
Boate de Casal com super animação da cantora Beth & Cia. 
Imperdível!

COMEÇA AMANHÃ, em Votuporanga, a 5ª edição da 
DECOR SHOW 2022, Feira de móveis, decoração, paisagismo, 
autos e náutico a varejo. O badalado evento vai até domingo, 
dia 13, no CSVG -  Ilha do Pescador, com 57 expositores – 09 Es-
tado do Brasil. Além de praça de alimentação. Entrada gratuita.

O CLIMA NATALINO começa a tomar conta do Shopping 
Iguatemi Rio Preto. No próximo dia 12, o empreendimento inau-
gura sua decoração “Ceia dos Ursos”, e realiza o evento de aber-
tura da temporada, com a chegada oficial do Papai Noel, a partir 
das 17h. Uma grande festa com surpresas para toda a família.

FIQUE POR DENTRO. O Riopreto Shopping informa que, 
devido aos fatos ocorridos nas rodovias do Brasil e dificuldade 
de transporte das estruturas e equipamentos necessários para 
a montagem da decoração de Natal em tempo hábil, a Abertura 
da Campanha de Natal 2022, que aconteceria no domingo pas-
sasdo, foi adiada para o próximo sábado, dia 12, às 14h.

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

 Tour na obra
No último sábado, a TARRAF trouxe uma novidade: convidou 
investidores e futuros moradores para um “tour” pela obra de 
seu novo projeto de alto padrão, o Quintessa by Tarraf, que 
será entregue no primeiro semestre do ano que vem. Mais 
uma ideia para inovar e se aproximar ainda mais dos clientes, 
liderada pelos empresários e engenheiros Olavo Tarraf e Ola-
vo Tarraf Filho, que nesta terça-feira, dia 8, vale lembrar, con-
correm ao “Prêmio Líderes Regionais”, oferecido pelo LIDE.

 Fique por Dentro
Com a presença de empresários do ramo imobiliário e alguns 
convidados, a Hdauff (J. Hawilla) lançou dias atrás a venda 
das unidades do Hotel Hilton Garden Inn, um dos empreendi-
mentos mais aguardados no mercado imobiliário de Rio Preto 
e região. A novidade foi apresentada em um meeting para cor-
retores na Central Square Georgina Business Park. Estrutura-
do como condo-hotel, os quartos serão vendidos para investi-
dores que desejam ter retorno financeiro e renda da operação 
Hilton. A previsão de inauguração é fevereiro de 2023.

 Uma big festa com show
O LIDE Noroeste Paulista chega aos finalistas do Prêmio 
Líderes 2022, após registrar mais de 16 mil votos na es-
colha popular promovida em seu site. Foram selecionados 
os três nomes mais votados de cada uma das categorias: 
Melhor Empresa em Agronegócio, Franchising, Indústria, 
Inovação, Práticas Sustentáveis, Serviços, Terceiro Setor e 
Varejo; Personalidade do Ano; Empreendedor(a) Jovem 
do Ano; Empresária do Ano; Empresário do Ano; e Empre-
sa do Ano. A escolha dos vencedores será feita por meio de 
votação secreta, entre os membros dos Comitês de Gestão 
do grupo, e os campeões só serão revelados nesta terça-fei-
ra, dia 8, no Villa Conte Buffet. A consagração dos melho-
res do ano deve reunir cerca de 400 convidados, em uma 
grande festa que contará com a apresentação especial do 
grupo Inimigos da HP.

 Contagem regressiva
O empresário de eventos, Hugo Pastel e Joyce de Lima Ri-
beiro estão em contagem regressiva. Nasce nesta semana, 
a primeira filha do casalzinho, que será registrada com o 
nome de Maria Luisa. É só alegria para os avós e familiares.

henriforne@gmail.com

Thaís Mazzer, 
e o genro, o 

empresário e 
anfitrião Alex 
Pereira, em 
coquetel de 
lançamento 

da nova cole-
ção da Scala.

Foto Luizinho 
Bueno

A empresária 
Sueli Noronha 

Kaiser em noite 
festiva do Prê-

mio Acirp 2022. 
Foto de Luizinho 

Bueno
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM
São José do Rio Preto, 07 de novembro de 2022 
Edital de Publicação 
Renúncia
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, instituído 
através da Lei Municipal nº 10.530/2009, e suas alterações, 
órgão colegiado de caráter permanente, propositivo e fiscalizador, 
tem por objetivos acompanhar, avaliar e monitorar as políticas 
públicas e ações do governo municipal dirigidas às mulheres, bem 
como apontar e formular as diretrizes da política municipal para a 
promoção da igualdade de gênero e o combate a qualquer forma de 
discriminação contra a mulher,  no uso de suas atribuições legais, 
torna público o pedido de renúncia das conselheiras titulares deste 
Conselho, Priscila Bernardes Aires Pedrosa, representante da  
Sociedade Civil, no seguimento Movimentos de Bairro, do Coletivo 
Juntas e Ariane Antônio dos Santos, representante da  Sociedade 
Civil, no seguimento Movimento Negro, do coletivo União das Negras 
e Negros pela Igualdade – UNEGRO, conforme solicitação das 
mesmas, encaminhadas à mesa diretora.

Maria Aparecida Cury
Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
Pregão Eletrônico nº 216/2022 – Proc. nº 11.843/2022 – Contrato 
PRE/0077/22
Assunto: Recurso Administrativo em razão de penalidade aplicada
Recorrente: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 
– CNPJ 61.600.839/0001-55 - DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 1- Não se trata de “defesa prévia”, 
mas de recurso administrativo nos termos do que dispõe o Inciso I, do 
artigo 109 da Lei nº 8666/93; 2- O recurso foi protocolado no prazo 
legal e deve ser conhecido; 3- Nos termos do disposto no § 4º do inciso 
I, do art. 109, da Lei 8666/93, encaminho o recurso ao Sr. Prefeito, 
Autoridade Superior, pois não vislumbro nenhum argumento novo 
lançado pela recorrente que possa ilidir os fundamentos da decisão 
prolatada, a qual fica mantida; 4- Diante da não reconsideração da 
decisão, encaminho os autos devidamente instruído para deliberação 
do Sr. Prefeito, que é a Autoridade Superior. DESPACHO DO SR. 
PREFEITO MUNICIPAL: Analisando os autos bem como as razões 
recursais, as informações prestadas pela Secretária de Administração 
e o Parecer Jurídico de lavra da Procuradoria Geral do Município (fls. 
444/445), acolho e ratifico integralmente a decisão do Sr. Secretário 
Municipal de Administração, utilizando os argumentos neles expostos 
como razões de decidir e nego provimento ao recurso. Publique-se 
por extrato para que surta os devidos efeitos legais. Às formalidades 
legais. Prefeito Edinho Araújo
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 543/2022 – Processo n.º 
15.596/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de botina de unna em 
atendimento as unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 14/09/2022, sendo adjudicado 
o item à empresa declarada vencedora:  HOSPEC HOSPITALAR 
LTDA (item 2). O item 1 restou 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 – Aldenis A. Borim - Secretário Municipal do 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO 
E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 554/2022 – Processo 14.664/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços com 
fornecimento de materiais para manutenção em piscinas municipais. 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Sessão pública realizada on 
line com início dia 29/09/2022, sendo declarada vencedora a empresa 
ADRIANO APARECIDO SILVA (item 1). Houve manifestação de 
intenção de recurso pela empresa ANDERSON FRANCISCO S J RIO 
PRETO ME. (apresentou as razões recursais). Foram apresentadas 
contra razões. A pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão 
do Pregão. O processo foi encaminhado ao Sr. Secretário Municipal 
de Esportes e Lazer que ratificou a decisão da pregoeira, negando 
provimento ao recurso. Celia Candida Faria - Pregoeira.
ADJUDICO o pregão à empresa ADRIANO APARECIDO SILVA (item 
1) e HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
qualquer irregularidade. Fabio Ferreira Dias Marcondes - Secretário 
Municipal de Esportes e Lazer. O inteiro teor encontra-se a disposição 
dos interessados no Portal de Compras e nos autos do processo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 645/2022 – Processo n.º 
15.392/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de ferragens diversas em 
atendimento a Fabrica de Artefatos e demais serviços. Secretaria 
Municipal de Serviços Gerais. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 03/11/2022, sendo adjudicados os itens à empresa 
declarada vencedora:  INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA. ME (itens 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14). 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 – Ulisses Ramalho de Almeida - Secretário 
Municipal de Serviços Gerais.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 611/2022 
– PROCESSO Nº 14.916/2022. 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de postos de 
trabalho terceirizados de auxiliar de serviços rurais e supervisor 
de exploração agrícola para execução, manutenção e suporte nas 
áreas de produção rural da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 09/11/2022 às 11h30 para continuidade 
dos trabalhos – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira. 

02 02 03 05

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 648/2022 
– PROCESSO Nº 15.395/2022. 
Objeto 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.  Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 09/11/2022 às 09:00h. para continuidade dos 
trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 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 686/2022, 
processo 15.747/2022 objetivando Aquisição com instalação 
de lixeira subterrânea para depósito de resíduos sólidos para a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de 
Turismo O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 24/11/2022. 
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.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA EPP
Ref. Tomada de Preços nº 08/2022 – Processo nº 11151/2022
 Tendo em vista que não obstante as reiteradas cobranças realizadas, 
inclusive com notificação informal via e-mail, com promessas 
de regularização na prestação do serviço do objeto contratado, 
prestação de serviço com fornecimento de materiais para reforma/
readequação da EM Maria Faria de Vasconcelos (Rua Felipe 
Abraão Maluf, 460 Ouro Verde), de acordo com as especificações 
dos serviços no certame, bem como cronograma físico financeiro 
apresentado que não foi cumprido até a presente data, na forma 
pactuada no edital licitatório e no contrato, conforme vistoria 
realizada pela equipe e Engenheiro Fiscal da Obra. Considerando 
que esse atraso na prestação do serviço poderá ocasionar prejuízos 
ao andamento da unidade escolar, prejudicando com isso aspectos 
de segurança da unidade. De ordem da Secretária Municipal de 
Educação, fica derradeiramente essa empresa, NOTIFICADA a 
regularizar a prestação do serviço, bem como adequar a execução 
dos serviços dentro do cronograma físico financeiro já pactuado, 
frisando que o não atendimento desta notificação acarretará a 
aplicação das penalidades previstas contrato, 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 (cinco) 
dias úteis para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. Fabiana Zanquetta de 
Azevedo – Secretária Municipal da Educação.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: PRATI DONADUZZI CIA LTDA
EMPENHOS 20552/22, 20592/22 E 20624/22
CONTRATADA: VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES 
LTDA
EMPENHO 21687/22
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇAO 
E EXPORTAÇAO LTDA
EMPENHO 20634/22
CONTRATADA: MEDILAR IMPORTAÇAO E DISTRIBUIÇAO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
EMPENHOS 20616/22, 18289/22 E 20667/22
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
EMPENHO 19916/22
CONTRATADA: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
EMPENHO 20602/22 
CONTRATADA: INOVAMED HOSPITALAR
EMPENHOS 18261/22
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA
EMPENHOS 18258/22 E 22909/22
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
EMPENHO 15255/22
CONTRATADA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
EMPENHO 22335/22
CONTRATADA: BOM IMPRESSO EIRELI
EMPENHO 21690/22
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
DESPACHO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Despacho de Dispensa e Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade nº 29/22
Contratada: Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda
Objeto: Aquisição de fonte de alimentação para equipamento de 
ultrassonografia pertencente ao Hospital Dia -DAE: ART. 25, I da LF 
8666/93. SMS
EXTRATO 
15º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 317/21 – Contrato: PRE/0092/21
Contratada: Mapfre Seguros Gerais S.A
Nos termos do art. 65 § 1º, da Lei 8666/93 fica acrescido na ordem 
de 0,139204% do valor inicial do contrato supramencionado. SMA – 
Adilson Vedroni
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 28/19; Contrato: DIL/0037/19
Contratada: B.One Administradora de Bens Proprios Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 
meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 97/19; Contrato: DIL/0040/21
Contratada: Bispado de Rio Preto
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 

meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMH – 
Manoel de Jesus Gonçalves
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2022
ATA Nº 0872/22
CONTRATADA: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares –Valor Unitários – 
Item 13– R$0,37– SMS –Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2022
ATA Nº 0875/22
CONTRATADA: TRIOMED COMERCIO, REPRESENTAÇÕES 
E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares –Valor Unitários – 
Item 8– R$97,00– SMS –Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 584/2022
ATA Nº 0876/22
CONTRATADA: SUPREME COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura –Valor Unitários – 
Item 20– R$119,99– SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes –Prazo 
de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 584/2022
ATA Nº 0877/22
CONTRATADA: LAIS FERNANDA SILVA GONÇALVES
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura –Valores Unitários 
– Item 5– R$83,50; Item 18– R$87,50– SMEL – Fabio Ferreira Dias 
Marcondes –Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 584/2022
ATA Nº 0878/22
CONTRATADA: FERNANDO ROGERIO MARTIN ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura –Valores Unitários – 
Item 1– R$15,02; Item 2– R$3,94; Item 4– R$17,99; Item 7– R$5,18; 
Item 8– R$9,18; Item 9– R$1,50; Item 10– R$1,50; Item 12– R$1,60; 
Item 13– R$45,90 SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes –Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 584/2022
ATA Nº 0879/22
CONTRATADA: GABRIEL SELEM SILVA 46757607832
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura –Valores Unitários – 
Item 3– R$6,90; Item 6– R$1,89; Item 11– R$2,70; Item 14– R$3,28; 
Item 15– R$5,39; Item 16– R$7,49; Item 17– R$6,79- SMEL – Fabio 
Ferreira Dias Marcondes –Prazo de vigência: 12 meses.    

JULGAMENTO
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo São 
José do Rio Preto – EMURB, RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 87 
do Ato Normativo n.º 01/2018, e pelo Decreto n.º 17.163 de 24 
de setembro de 2014, considerando o apurado na instrução do 
Processo Administrativo Disciplinar nº. 012/2022 e nos fundamentos 
constantes no Art., 148 do Ato Normativo n.º 01/2018 e demais 
disposições legais correlatas, RESOLVE: acolher o Relatório Final 
da Comissão Processante, considerando as razões expostas na 
citada manifestação jurídica e determinar face ao princípio da 
proporcionalidade e razoabilidade considerando que o conjunto 
probatório acostado cconsiderando avaliação do caso em tela, resta 
translucido que se trata de matéria de direito, vinculado ao princípio 
da legalidade, sendo sanada as respectivas irreguraridades,  decide 
pela Absolvição do servidor E. da S. M., uma vez que sanadas as 
condições incapacitantes e estando o mesmo APTO ao exercício 
regular de suas funções, conforme atestado por avaliação psicológica 
válida, arquivando-se o presente processo, com as anotações de 
estilo.
Restitua-se o processo à Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar para Arquivo e encaminhe-se cópia da respectiva decisão 
ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS para ciência desta 
decisão ao Funcionário, abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para apresentar Recurso Administrativo e respectivas anotações e 
demais providências.
Publique-se. Arquive-se.
São José do Rio Preto, 07/11/2022
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
Diretor Presidente
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.096 DE 24 DE OUTUBRO DE 2022
HOMOLOGA, os processos de Avaliação de Estágio Probatório dos 
servidores abaixo elencados, declarando-os estáveis no serviço 
público, conforme artigo 41 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei 
Complementar nº 132/2001 e parágrafo 1º do artigo 58 do Decreto nº 
12.336/2004, de acordo com os efeitos especificados:
EFEITOS 11/09/2022
NOME                                                                                   
CARGO
SARA JANE NOBOA 
PEB-1
EFEITOS 20/09/2022
NOME                                                                                   
CARGO
LUCIA HELENA PINHEIRO BIANQUI 
PEB-1
PORTARIA N.º 37.110 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MATHEUS DE OLIVEIRA 
GUIDUCE, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, 
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 05 de dezembro de 2022.
PORTARIA N.º 37.115 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022
REVOGA, a Portaria n.º 37.086 de 14 de outubro de 2022, para 
todos os efeitos.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.118 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, LYHARA DE PAULA ASSUNCAO para substituir o(a) servidor(a) KATIUSCIA VERA – 
ocupante da função de confiança gratificada – INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, nos termos do 
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença prêmio, de 07/11/2022 
a 25/11/2022, sendo remunerado apenas pelos dias úteis trabalhados.
MANOEL DE JESUS GONÇALVES
Secretário Municipal de Habitação

LEI Nº 14.260
DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022.
Institui, no Município de São José do Rio Preto, o “Dia Municipal do Agente de Proteção da Infância e da 
Juventude”, a ser comemorado anualmente no dia 20 de maio.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído no Município de São José do Rio Preto o Dia Municipal do Agente de Proteção da 
Infância e da Juventude, a ser comemorado, anualmente, no dia 20 de maio.
Art. 2º No decorrer do Dia Municipal do Agente de Proteção da Infância e da Juventude, serão promovidas 
homenagens à referida classe, cabendo à Presidência da Câmara Municipal de São José do Rio Preto 
realizar Solenidade em homenagem à data comemorativa instituída por esta Lei, com a mesma finalidade.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 3 de novembro de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma data e local de costume e, 
pela Imprensa Local. 
Autógrafo nº 15.826/2022
Projeto de Lei nº 154/2022
Autoria da propositura: Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto

LEI COMPLEMENTAR Nº 696
DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022.
Dispõe sobre a alteração da nomenclatura e atribuições relacionadas à estrutura da Guarda Municipal, 
conforme disposições da Lei Complementar nº 685, de 13 de junho de 2022 e modifica, onde couber, 
a Lei Complementar nº 331, de 30 de dezembro de 2010 e suas alterações, conforme estabelece, e dá 
outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O cargo de provimento em comissão contido na estrutura administrativa atinente à Guarda 
Municipal de São José do Rio Preto, conforme disciplina dada pela Lei Complementar nº 685, de 13 de 
junho de 2022, e denominado como: “Diretor da Guarda Municipal”, de livre nomeação e exoneração pelo 
Prefeito Municipal, terá a sua nomenclatura alterada para: Comandante da Guarda Municipal, mantido 
o mesmo padrão remuneratório atual (C.A. 101.3), conforme representado na tabela objeto do Anexo I 
desta Lei Complementar, e terá as seguintes atribuições:
I - exercer a direção, em plano estratégico da execução, do Plano de Ação Governamental, mediante a 
avaliação permanente das diretrizes políticas direcionadas ao órgão que integra e, em especial, dirigir a 
Guarda Municipal de São José do Rio Preto, tecnicamente, operacionalmente e disciplinarmente; 
II - promover ajustes de direcionamento da execução das políticas públicas, planejar medidas e decidir 
sobre o momento e a forma de execução das ações de sua unidade, orientando e coordenando condutas 
para os organismos subordinados, e, em especial: planejar, coordenar e fiscalizar todos os serviços que 
estiverem sob a égide de competência da Guarda Municipal;
III - decidir sobre os meios de cumprimento das finalidades de sua unidade de modo a atingir a máxima 
eficácia das políticas públicas e, em especial, cumprir e fazer cumprir as decisões provindas do Chefe do 
Executivo ou do Secretário da Pasta, bem como, de ofício, as determinações legais;
IV - promover o acompanhamento e a interlocução com as demais unidades de execução, bem como 
com os níveis superiores de direção;
V - supervisionar, coordenar e dirigir todas as atividades administrativas das unidades da Secretaria, 
levando em conta a orientação estabelecida pelo Secretário da Pasta; 
VI - relacionar-se, pessoalmente, com os Assessores e o Secretário no tratamento dos assuntos 
administrativos referentes à pasta, ressalvadas as competências privativas de cada órgão ou unidade e 
seus responsáveis; 
VII - analisar, quando determinado, ou diante da sua órbita própria de competência, qualquer matéria 
levada a exame e decisão do Secretário; 
VIII - resolver os problemas gerenciais da unidade e propor ajustes e revisões de condutas para o 
atingimento das metas, inclusive mediante expedição de orientações de serviços em seu âmbito de 
atuação para aprimoramento das ações a cargo de sua unidade executiva, sem prejuízo de outras 
atribuições que lhe forem competidas;
IX - propor e aplicar penalidades cabíveis aos Guardas Municipais de acordo com a Legislação e as 
normas regulamentares existentes;
X - presidir as reuniões por ele convocadas; 
XI - manter relacionamento de cooperação mútua com todos os órgãos públicos; 
XII - propor medidas de interesse da Guarda Municipal; 
XIII - ministrar instrução profissional aos Guardas Municipais, bem como fiscalizar o cumprimento do 
programa de instrução, a ser seguido pelos demais instrutores; 
XIV - proceder a mudanças no plano operacional quando a situação exigir; 
XV - ter iniciativa necessária ao exercício do comando e usá-la sob sua inteira responsabilidade; 
XVI – imprimir, a todos os seus atos, máxima correção, pontualidade e justiça; 
XVII - procurar conhecer seus comandados com o máximo critério; 
XVIII - organizar o horário e a escala de serviço da Guarda Municipal de São José do Rio Preto; 
XIX - atender as ponderações justas de todos os seus subordinados, quando feitas em termos, e que 
forem de sua competência; 
XX – publicar, em Boletim Interno da Guarda Municipal, notas referentes a atos e fatos relativos aos seus 
comandados e que devam constar de suas folhas de alterações; 
XXI - despachar ou informar os requerimentos, consultas, queixas, pedidos e reconsiderações de seus 
subordinados;
XXII - enviar ao Gabinete do Prefeito, mensalmente, através de seu respectivo Secretário, o relatório das 
atividades da Guarda Municipal;
XXIII - estabelecer as Normas Gerais de Ação (N.G.A.) da Guarda Municipal; 
XXIV - coordenar com os demais componentes da Guarda Municipal, todas as medidas que se relacionem 
com a informação, visando ao bem comum;
XXV - planejar e organizar, com base nos manuais existentes e programa, toda a instrução da Guarda 
Municipal;
XXVI - elaborar planos de cerco nas diversas áreas do Município.
Art. 2º Será exigido como requisito para o ocupante do Cargo de Comandante da Guarda Municipal, 
formação profissional preferencialmente adequada, com graduação em nível superior compatível com o 
exercício do referido cargo de provimento em comissão.
Art. 3º O art. 4º da Lei Complementar nº 331, de 30 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art. 4º Compete ao Comandante da Guarda Municipal:
I - exercer a direção, em plano estratégico da execução, do Plano de Ação Governamental, mediante a 
avaliação permanente das diretrizes políticas direcionadas ao órgão que integra e, em especial, dirigir a 
Guarda Municipal de São José do Rio Preto, tecnicamente, operacionalmente e disciplinarmente; 
II - promover ajustes de direcionamento da execução das políticas públicas, planejar medidas e decidir 
sobre o momento e a forma de execução das ações de sua unidade, orientando e coordenando condutas 
para os organismos subordinados, e, em especial: planejar, coordenar e fiscalizar todos os serviços que 
estiverem sob a égide de competência da Guarda Municipal;
III - decidir sobre os meios de cumprimento das finalidades de sua unidade de modo a atingir a máxima 
eficácia das políticas públicas e, em especial, cumprir e fazer cumprir as decisões provindas, do Chefe do 
Executivo ou do Secretário da Pasta, bem como, de ofício, as determinações legais;
IV - promover o acompanhamento e a interlocução com as demais unidades de execução, bem como 
com os níveis superiores de direção;
V - supervisionar, coordenar e dirigir todas as atividades administrativas das unidades da Secretaria, 
levando em conta a orientação estabelecida pelo Secretário da Pasta; 
VI - relacionar-se, pessoalmente, com os Assessores e o Secretário no tratamento dos assuntos 
administrativos referentes à pasta, ressalvadas as competências privativas de cada órgão ou unidade e 
seus responsáveis; 
VII - analisar, quando determinado, ou diante da sua órbita própria de competência, qualquer matéria 
levada a exame e decisão do Secretário; 
VIII - resolver os problemas gerenciais da unidade e propor ajustes e revisões de condutas para o 
atingimento das metas, inclusive mediante expedição de orientações de serviços em seu âmbito de 
atuação para aprimoramento das ações a cargo de sua unidade executiva, sem prejuízo de outras 
atribuições que lhe forem competidas;
IX - propor e aplicar penalidades cabíveis aos Guardas Municipais de acordo com a Legislação e as 
normas regulamentares existentes;
X - presidir as reuniões por ele convocadas; 
XI - manter relacionamento de cooperação mútua com todos os órgãos públicos; 
XII - propor medidas de interesse da Guarda Municipal; 
XIII - ministrar instrução profissional aos Guardas Municipais, bem como fiscalizar o cumprimento do 
programa de instrução, a ser seguido pelos demais instrutores; 
XIV - proceder a mudanças no plano operacional quando a situação exigir; 
XV - ter iniciativa necessária ao exercício do comando e usá-la sob sua inteira responsabilidade; 
XVI – imprimir, a todos os seus atos, máxima correção, pontualidade e justiça; 
XVII - procurar conhecer seus comandados com o máximo critério; 
XVIII - organizar o horário e a escala de serviço da Guarda Municipal de São José do Rio Preto; 
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XIX - atender as ponderações justas de todos os seus subordinados, quando feitas em termos, e que 
forem de sua competência; 
XX – publicar, em Boletim Interno da Guarda Municipal, notas referentes a atos e fatos relativos aos seus 
comandados e que devam constar de suas folhas de alterações; 
XXI - despachar ou informar os requerimentos, consultas, queixas, pedidos e reconsiderações de seus 
subordinados;
XXII - enviar ao Gabinete do Prefeito, mensalmente, através de seu respectivo Secretário, o relatório das 
atividades da Guarda Municipal;
XXIII - estabelecer as Normas Gerais de Ação (N.G.A.) da Guarda Municipal; 
XXIV - coordenar com os demais componentes da Guarda Municipal, todas as medidas que se relacionem 
com a informação, visando ao bem comum;
XXV - planejar e organizar, com base nos manuais existentes e programa, toda a instrução da Guarda 
Municipal;
XXVI - elaborar planos de cerco nas diversas áreas do Município.” (NR)
Art. 4º O cargo de provimento em comissão contido na estrutura administrativa atinente à Guarda 
Municipal de São José do Rio Preto, conforme disciplina dada pela Lei Complementar nº 685, de 13 de 
junho de 2022, e denominado como: “Assessor Ampla Assistência I”, de livre nomeação e exoneração 
pelo Prefeito Municipal, terá a sua nomenclatura alterada para: Subcomandante da Guarda Municipal, 
mantido o mesmo padrão remuneratório (C.A. 102.2), conforme representado na tabela objeto do Anexo 
I desta Lei Complementar, e terá as seguintes atribuições:
I - assessorar o Comandante e substituí-lo em suas ausências ou impedimentos;
II - supervisionar seus subordinados, procurando manter o bom andamento do serviços da Guarda 
Municipal de São José do Rio Preto;
III - acompanhar, manter atualizada e controlar a documentação relacionada aos serviços executados 
pelos Guardas Municipais;
IV - ordenar e controlar a elaboração das escalas de serviço dos Guardas Municipais;
V - manter a regularidade e controle sobre os livros de partes, os mapas, as relações e as publicações do 
Boletim Interno, em conformidade com as Normas Gerais de Ação;
VI - organizar e manter atualizada a relação nominal dos componentes da Guarda Municipal, com 
os dados pessoais destes, destinando uma via do expediente ao Comandante da Guarda Municipal, 
determinando a anexação da outra ao livro de partes do controlador; 
VII - apresentar sugestões para o aperfeiçoamento dos trabalhos realizados pela Guarda Municipal;
VIII - monitorar os Inspetores e Subinspetores nas instruções;
IX - supervisionar o Inspetor, o Subinspetor e as Classes Distintas na preparação dos meios auxiliares 
de Instrução;
X - cientificar-se sobre a entrada e da saída de materiais relativos à Guarda Municipal de São José do 
Rio Preto, auxiliando a Autoridade Superior acerca da conservação do patrimônio e materiais utilizados 
pela Guarda Municipal;
XI - tomar contato com toda a documentação oriunda de seus subordinados e as encaminhadas à Guarda 
Municipal de São José do Rio Preto, decidindo as de sua competência e opinando em relação às que 
dependerem de decisões superiores; 
XII - relacionar e organizar o arquivo e toda documentação de instrução para facilitar consultas e 
inspeções;
XIII - cumprir e fazer cumprir as Normas Gerais de Ação, o Regimento Interno e os demais Regulamentos 
da Guarda Municipal.
Art. 5º Será exigido como requisito para o ocupante do Cargo de Subcomandante da Guarda Municipal, 
formação profissional, preferencialmente adequada, com graduação em nível superior compatível com o 
exercício do referido cargo de provimento em comissão.
Art. 6º A Lei Complementar nº 331, de 30 de dezembro de 2010, passa a vigorar acrescida do art. 4º-A, 
que terá a seguinte redação:
“Art. 4º-A. Ao Subcomandante da Guarda Municipal compete:
I - assessorar o Comandante e substituí-lo em suas ausências ou impedimentos;
II - supervisionar seus subordinados, procurando manter o bom andamento do serviços da Guarda 
Municipal de São José do Rio Preto;
III - acompanhar, manter atualizado e controlar a documentação relacionada aos serviços executados 
pelos Guardas Municipais;
IV - ordenar e controlar a elaboração das escalas de serviço dos Guardas Municipais;
V - manter a regularidade e controle sobre os livros de partes, os mapas, as relações e as publicações do 
Boletim Interno, em conformidade com as Normas Gerais de Ação;
VI - organizar e manter atualizada a relação nominal dos componentes da Guarda Municipal, com 
os dados pessoais destes, destinando uma via do expediente ao Comandante da Guarda Municipal, 
determinando a anexação da outra ao livro de partes do controlador; 
VII - apresentar sugestões para o aperfeiçoamento dos trabalhos realizados pela Guarda Municipal;
VIII - monitorar os Inspetores e Subinspetores nas instruções;
IX - supervisionar o Inspetor, o Subinspetor e as Classes Distintas na preparação dos meios auxiliares 
de Instrução;
X - cientificar-se sobre a entrada e da saída de materiais relativos à Guarda Municipal de São José do 
Rio Preto, auxiliando a Autoridade Superior, acerca da conservação do patrimônio e materiais utilizados 
pela Guarda Municipal;
XI - tomar contato com toda a documentação oriunda de seus subordinados e as encaminhadas à Guarda 
Municipal de São José do Rio Preto, decidindo as de sua competência e opinando em relação as que 
dependerem de decisões superiores; 
XII - relacionar e organizar o arquivo e toda documentação de instrução para facilitar consultas e 
inspeções;
XIII - cumprir e fazer cumprir as Normas Gerais de Ação, o Regimento Interno e os demais Regulamentos 
da Guarda Municipal.” 
Art. 7º A estrutura funcional e organizacional da Guarda Municipal, prevista na Lei Complementar nº 331, 
de 30 de dezembro de 2010, fica adaptada, no que couber, à realidade prevista nesta Lei Complementar.
Art. 8º As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão por conta das 
dotações próprias do orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 3 de novembro de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e 
local de costume e, pela Imprensa Local.ANEXO I

CARGO EM COMISSÃO REFERÊNCIA QUANTIDADE VENCIMENTO

Comandante da Guarda Municipal CA. 101.3 01 R$ 7.867,28

Subcomandante da Guarda Municipal CA. 102.2 01 R$ 5.931,57

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto
P O R T A R I A    Nº 480/2022
De 08 de novembro de 2022
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José Do Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de suas atribuições legais;
Art. 1º - DESIGNA a servidora LUDMILA ANDRADE SERNAGIOTTO DE SOUZA,  titular de cargo 
efetivo de Agente Previdenciário, para exercer a atividade especial de PRESIDENTE da Comissão de 
Licitações da RIOPRETOPREV, e os servidores BRUNO SANTANA COSTA e WILCLEM DE LAZARI 
ARAUJO nas funções de MEMBROS, com fulcro com fulcro no § 1º, do art. 11 da Lei Complementar nº 
382/13, com redação dada pela Lei Complementar nº 566/2018 e Lei Complementar nº 695/22, fazendo 
jus à retribuição remuneratória correspondente.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de 
novembro de 2022, revogando-se a Portaria nº 460, de 09 de julho de 2022.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 08 de novembro de 2022.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afixação, no local de costume, na data supra e, em seguida, arquivada no 
l ivro de Portarias da RIOPRETOPREV.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto
P O R T A R I A   Nº 481
De 08 de novembro de 2022
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José Do Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de suas atribuições legais, 
DETERMINA:
Art. 1º – DESIGNA, o servidor RAFAEL HENRIQUE LOPES PEREIRA, para exercer a atividade 
especial de PRESIDENTE da Seção de Controle Interno e Ouvidoria, com fulcro no § 1º, do art. 11 da 
Lei Complementar nº 382/13, com redação dada pela Lei Complementar nº 566/2018 e Lei Complementar 
nº 695/22, retroagindo os efeitos a partir 01 de novembro de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 08 de novembro de 2022.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afixação, no local de costume, na data supra e, em seguida, publicada na 
imprensa oficial e arquivada no l ivro de Portarias da RIOPRETOPREV.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Pret
P O R T A R I A   Nº 482
De 07 de novembro de 2022
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José Do Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de suas atribuições legais, 
DETERMINA:
Art. 1º – DESIGNA, o servidor RAPHAEL MENDES, para exercer a Função de Gerente de Pagamento 
de Benefícios Previdenciários, da Coordenadoria Administrativa, criada pelo art. 3º, da Lei Complementar 
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382/2013, retroagindo os efeitos a partir 01 de novembro de 2022.
Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 07 de novembro de 2022.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afixação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, publicada na imprensa oficial e arquivada 
no l ivro de Portarias da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO 
60/2019/9912475420
INEXIGIBILIDADE nº 05/2019 – PROCESSO SeMAE nº 132/2019
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS
Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços postais.
Valor: R$74.333,00 Prazo: 12 meses  Data da 
Assinatura: 26.10.2022.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSOS
CONCORRÊNCIA nº 04/2022 – PROC. nº 86/2022
Objeto:” Prestação de serviços de engenharia e manutenção 
eletromecânica preventiva, preditiva e corretiva do sistema público 
de abastecimento de água e esgoto do município de São José 
do Rio Preto - SP, incluindo-se o fornecimento de mão-de-obra 
especializada, ferramentas, equipamentos e materiais
Recorrentes: CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS 
ELETROMECANICAS EIRELI;
SIGNARTEC COMERCIAL TECNICA LTDA e 
VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA 
Acolho a manifestação do órgão técnico bem como o parecer 
Jurídico, a fim de DAR PROVIMENTO aos recursos interpostos a fim 
de reformar a decisão decorrida e habilitar as empresas CARRARO 
ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI, 
SIGNARTEC COMERCIAL TECNICA LTDA e VECTOR SISTEMAS 
DE AUTOMACAO LTDA a permanecerem no certame. 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
Tendo em vista a decisão dos recursos fica designada a data de 
abertura das propostas comerciais para o dia 09.11.2022 as 9h00 
no mesmo local.
S.J.R.Preto, 07.11.2022 -Sonia Maria Franco da Silva Gomes – 
Presidente da CL
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 – 
PROCESSO SICOM 3387/2022
Objeto: aquisição de materiais brutos de aço carbono e galvanizado 
para desenvolvimento de estruturas mecânicas e manutenções 
eletromecânicas do SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 03.11.2022, sendo adjudicado 
o objeto à vencedora LICITA COMÉRCIO DE AÇOS E METAIS 
LTDA - EPP para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas– Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
84/2022 – PROCESSO SICOM 3387/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, 
não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 04.11.2022 – Nicanor Batista Júnior – 
Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2022 – 
PROCESSO SICOM 3388/2022
Objeto: Aquisição de 04 (quatro) SoftStarter e 3 (três) Inversores de 
frequência trifásicos para as Estações Elevatórias de Esgoto EEE do 
SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 01.11.2022 com continuação 
nos dias 03.11.2022 e 04.11.2022, sendo adjudicado o objeto às 
vencedoras DOUGLAS S DE AMORIM ME para o item 4 e K9 
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA para o item 2. Os itens 1 e 3 foram 
declarados FRACASSADOS. A  íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
85/2022 – PROCESSO SICOM 3388/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, 
não vislumbrando qualquer irregularidade” 
São José do Rio Preto, 04.11.2022 – Nicanor Batista Júnior – 
Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 138 de 03/11/2022 – RESOLVE: Art. 1.º- 
Designar a servidora ROBERTA GRESPAN CARDOZO, matrícula 
nº 725, ocupante do cargo de Agente Administrativo, para a função 
de ouvidora, criada pela Lei Complementar Municipal nº 692 de 
31 de agosto de 2022, artigo 135, que incluiu ao art. 7º, §1º, da lei 
complementar 266 de 06 de outubro de 2008, o inciso IX, fazendo 
jus a gratificação correspondente ao valor da Referência FG. 3 do 
Anexo VI da lei complementar 692 de 31 de outubro de 2022. Art. 
2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2022.
S.J. Rio Preto, 07.11.2022 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.

PORTARIA INTERSECRETARIAL 03/2022
KATIA REGINA PENTEADO CASEMIRO, Secretária Municipal 
do Meio Ambiente e Urbanismo, ADRIANA ROMANO, Secretaria 
Municipal do Trabalho e Emprego, HELENA MARANGONI, Secretaria 
Municipal de Assistencia Social, JORGE LUIS DE SOUZA, Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios do Turismo, 
ULISSES RAMALHO, Secretaria Municipal de Serviços Gerais, 
baseados no artigo 73º, incisos I e II da Lei Orgânica do Município 
e nas Lei 6499/1996 que trata do Regulamento de Limpeza Urbana 
do Município, Lei Complementar 504/2016 e alterações contidas 
na Lei Complementar 650/2021 e Lei Complementar 651/2021, as 
Secretarias abaixo elencadas veem propor a presente Portaria que 
trata SOBRE AS NORMAS DE UTILIZAÇÃO DA ÁGUA SERVIDA E 
DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS NA AREA CENTRAL.
DO OBJETO
Considerando a Portaria Intersecretarial 02/2022 de 17/03/2022 
que firma o termo de colaboração entre as Secretaria de Trabalho 
e Emprego, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios 
do Turismo, Secretaria da Assistencia Social, Secretaria do Meio 
Ambiente e Urbanismo e atuando como interveniente a  EMURB 
- Empresa Municipal de Urbanismo, bem como  Entidades e 
Organizações Sociais Civis parceiras do Município que tratam de 
capacitação e  coleta seletiva, sob a supervisão, acompanhamento e 
fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 
e da Secretaria Municipal de Serviços Gerais naquilo que lhe 
competem,  com a intenção de definir proposta de trabalho para a 
coleta seletiva de resíduos recicláveis na área central e trabalho de 
conscientização sobre o modo correto de armazenamento e descarte 
dos resíduos nos estabelecimentos comerciais e residências da área 
central.
Considerando que o convenio descrito no Art. 2º visa oferecer 
oportunidade de trabalho e renda para população em vulnerabilidade 
social e de pessoas em situação de rua.
Fica definida como área de atuação das Entidades ou Organizações 
Sociais e Civis parceiras do Município, sob o acompanhamento da 
EMURB a seguinte localização: Trecho compreendido entre as Ruas 
Pedro Amaral até a Rua Marechal Deodoro, trecho entre as Ruas 
Antonio de Godoy e Coronel Spínola de Castro, incluído as Praças 
Dom José Marcondes e Rui Barbosa e o Mercado Municipal.
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 1º - Conforme diretrizes e objetivos mencionados no Art. 66 da 
Lei Complementar nº 651/2021, e o estabelecido nos Art. 2º, 3º e 
4º do Regulamento de Limpeza Urbana do Município de São José 
do Rio Preto, aprovado na Lei Municipal nº 6499/1996 a orientação, 
capacitação, coleta e a destinação do resíduo reciclável serão 
realizadas pelas Entidades e Organizações  Sociais Civis parceiras 
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do Município as suas expensas, em horário previamente determinado, 
cabendo a EMURB o acompanhamento deste trabalho. Caberá a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo a supervisão 
e orientação da forma correta de coleta e destinação dos resíduos 
coletados.
Art. 2º - Caberá a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego firmar 
convenio com as Entidades e ou Organizações Sociais Civis para 
que o trabalho de coleta e orientação de responsabilidade social e 
ambiental seja realizado, conforme termos do convenio 03/2022 e 
04/2022, firmado entre as partes através do Programa de Geração 
de Renda e Educação para o Trabalho.
Art. 3º - Caberá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Negócios do Turismo, gestora do Quadrilátero Central, através de 
contrato de prestação de serviços de zeladoria e manutenção firmado 
com a EMURB firmar parceria nos termos da portaria intersecretarial 
02/2022 de 18 de março de 2022 com a Secretaria Municipal do 
Trabalho e Emprego para fomentar essa atividade, através do 
trabalho de conscientização dos moradores, usuários e empresários 
locais para adesão a iniciativa ora apresentada. 
Art. 4º - Caberá aos empresários e moradores instalados na área 
delimitada firmarem termo de cooperação (ANEXO II) para garantir 
o cumprimento das exigências e orientações enunciadas, ficando 
sujeitas a eventuais sanções aplicáveis nos termos das respectivas 
Legislações.
Art. 5º - Caberá a administração pública disponibilizar local adequado 
para o armazenamento temporário do material reciclável coletado 
para posterior destinação pelas Entidades ou Organizações Sociais 
Civis conveniadas pelo Município.
DA AREA DELIMITADA
Art. 6º - Nos termos desta portaria, fica definida como área de 
atuação das Entidades ou Organizações Sociais Civis conveniadas 
com o Município o seguinte trecho:
Entre as Ruas Pedro Amaral e Rua Marechal Deodoro e trecho entre 
as Ruas Antonio de Godoy e Coronel Spínola de Castro, incluído as 
Praças Dom José Marcondes e Rui Barbosa e o Mercado Municipal.
DIAS E HORARIOS DAS COLETAS
Art. 7º - As coletas do resíduo reciclável serão realizadas de 
segunda-feira a sexta-feira, em 2 (dois) períodos; entre as 9:00 horas 
e 11:00 horas e entre as 15:00 horas e 17:00 horas, aos sábados 
entre as 11:00 hs e 12:00 hs, exceto domingos e feriados
Parágrafo Único: Os dias e horários constantes no caput deste 
artigo poderão ser alterados de acordo com a demanda, datas 
especiais ou horários estendidos do comercio, cabendo a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Negócios do Turismo proceder 
a comunicação prévia dessas alterações aos estabelecimentos 
comerciais, residências da área delimitada e as Entidades ou 
Organizações Sociais Civis conveniadas com o Município.
DA FORMA DE ACONDIONAMENTO E DESCARTE DOS 
RESIDUOS
Art. 8º - Conforme o Art. 2º, 3º e 4º do Regulamento de Limpeza 
Urbana do Município de São José do Rio Preto, aprovado  na Lei 
Municipal nº 6499/1996, os resíduos recicláveis não poderão ser 
colocados no lado externo dos estabelecimentos e edifícios, devendo 
serem armazenados no interior dos imóveis, ficando as Entidades 
ou Organizações Sociais Civis conveniados com o Município 
responsáveis pela coleta no próprio local nos dias e horários 
estabelecidos no artigo 7º .
Art. 9º - Conforme o Art. 2º, 3º e 4º do Regulamento de Limpeza 
Urbana do Município de São José do Rio Preto, aprovado na Lei 
Municipal nº 6499/1996, os resíduos recicláveis deverão obedecer 
a forma e condição para serem coletados, conforme orientações que 
serão repassadas por Entidade ou Organização Social conveniada 
aos empresários e responsáveis pelos imóveis residenciais da área 
delimitada.
Art. 10º - Não será coletado pelas Entidades ou Organizações 
Sociais Civis conveniadas com o Município, em hipótese alguma, lixo 
orgânico ou úmido, ficando esse material sujeito a norma especifica 
definida no Artigo 16º do Regulamento de Limpeza Urbana do 
Município, nos termos da Lei 6499/1996, que deverá obedecer às 
seguintes especificações e condições:
I - Deverá ser acondicionado em sacos de lixo resistentes, de até 100 
litros, sendo o mínimo admitido sacos de lixo de 20 litros;
II – Vidro e material cortante deverá ser acondicionado em recipiente 
adequado;
III – Não será recolhido moveis, galhos de arvores, restos de 
construção ou outros materiais;
IV – Os resíduos orgânicos e úmidos deverão ser descartados 
diretamente nos coletores (caçambas) disponíveis nos pontos da 
área delimitada, constantes do ANEXO I, sendo vedada o descarte 
em frente aos estabelecimentos comerciais e imóveis residências 
fora dos horários estabelecidos. 
Parágrafo 1º: A coleta dos resíduos não recicláveis gerados na área 
delimitada será realizada pela empresa responsável pela coleta de 
resíduos no município entre às 18hs00 e 19hs30, ficando, portanto, 
estabelecido que as empresas e seus responsáveis e os edifícios 
residenciais na área delimitada deverão OBRIGATORIAMENTE fazer 
o descarte do lixo entre 17hs30 e 18hs00. Todos os resíduos recicláveis 
deverão permanecer armazenados no interior do estabelecimento ou 
imóvel e, ser entregue as Entidades ou Organizações Sociais Civis 
conveniadas com o Município para que tenha a destinação correta.
Parágrafo 2º: Os dias e horários constantes no caput deste artigo 
poderão ser alterados de acordo com a demanda, datas especiais 
ou horários estendidos do comercio, cabendo a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Negócios do Turismo, após 
anuência da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo proceder 
a comunicação prévia dessas alterações aos estabelecimentos 
comerciais, residências da área delimitada e as Entidades ou 
Organizações Sociais Civis conveniadas com o Município.
DA ÁGUA SERVIDA E VARRIÇÃO EM ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS E RESIDENCIAS
Art. 11º - Em hipótese alguma o produto da varrição das áreas 
internas e externas dos estabelecimentos comerciais e residências 
poderão ser depositados em passeios, sarjetas, ralos, caixa 
publicas receptoras de águas pluviais, leitos das vias e logradouros 
públicos, conforme disposto nos artigos 39º ao 41º da Lei 6499/1996 
- Regulamento de Limpeza Urbana do Município e artigo 2º da Lei 
Complementar 504/2016 alterada pela Lei Complementar 650/2021 e 
demais normas constantes na Lei Complementar 650/2021.
Art. 12º - É vedado lançar, direta ou indiretamente em vias públicas 
papel picado, confete, serpentina, serragem ou similares nos termos 
do artigo 42º da Lei 6499/1996 - Regulamento de Limpeza Urbana 
do Município e demais normas constantes da Lei Complementar 
650/2021. 
DAS PENALIDADES 
 Art. 13º - O não cumprimento do mencionado nesta portaria estará 
sujeita as penalidades contidas nas legislações pertinentes e as 
definidas no Regulamento de Limpeza Urbana do Munícipio, a saber: 
I - Anexo I – Tabela C, Lei 6499/1996:
II - Anexo I – Tabela 3, Lei 6499/1996 e artigo 2º do Decreto 17.542 
de 25 de maio de 2016 e Lei Complementar 504/2016 alterada pela 
Lei Complementar 650/2021;
III - Anexo I – Tabela 3, Lei 6499/1996 e do inciso II do artigo 2º do 
Decreto 17.542 de 25 de maio de 2016 e Lei Complementar 504/2016 
alterada pela Lei Complementar 650/2021;
Parágrafo 1º - As multas serão aplicadas nos termos das leis 
mencionadas nesta Portaria, sem prejuízo na imposição das sanções 
previstas na legislação pertinente e demais aplicáveis, sendo que os 
valores cobrados e não pagos estão sujeitos a cobrança pela dívida 
ativa, conforme Lei Complementar 588/2019.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14º - Será de responsabilidade das Entidades ou Organizações 
Sociais Civis conveniadas com o Município a disponibilização de 
pessoal capacitado para o trabalho de conscientização ambiental, 
coleta e destinação dos resíduos recicláveis coletados, bem como 
a confecção e entrega dos materiais explicativos e a visita aos 
estabelecimentos comerciais e residências na área delimitada nesta 
portaria.
Art. 15º - Caberá aos estabelecimentos comerciais e residenciais 

firmarem termo de cooperação para o fiel cumprimento dessa portaria. 
Art. 16º - Caberá as Entidades ou Organizações Sociais Civis 
conveniadas com o Município realizarem visitas para sensibilização, 
treinamento e capacitação dos responsáveis pelos estabelecimentos 
comerciais e residenciais visando orientar sobre o correto meio de 
armazenamento, descarte do material reciclável e a sua destinação.  
Art. 17º - Caberá a Secretaria Municipal de Serviços Gerais e a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, no que lhe 
couberem, a fiscalização das legislações mencionadas nesta portaria.
Art. 18º - Caberá as Secretarias Municipais elencadas nessa Portaria 
oferecer os meios disponíveis de logística, capacitação, remuneração 
e local de armazenamento temporário para o fiel cumprimento dos 
termos propostos nessa portaria e os convenios firmados entre o 
Município e as Entidades ou Organizações Sociais Civis 
Art. 19º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
KATIA REGINA PENTEADO CASEMIRO 
Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo
ADRIANA ROMANO
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego 
HELENA MARANGONI
Secretaria Municipal de Assistencia Social 
JORGE LUIS DE SOUZA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios do 
Turismo 
ULISSES RAMALHO
Secretário Municipal de Serviços Gerais

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ENTREGA E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS GERADOS NAS DEPENDENCIAS 
DO ESTABELECIMENTO/EDIFICIO A SEREM ENTREGUES 
PARA AS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
CONVENIADAS NO MUNICIPIO.
As Secretarias Municipais de Assistencia Social, Meio Ambiente e 
Urbanismo, Trabalho e Emprego, Desenvolvimento Econômico e 
Negócios do Turismo com a interveniência da EMURB – Empresa 
Municipal de Urbanismo, baseadas na Portaria 02/2022,  e as 
Entidades e Organizações da Sociedade Civil conveniadas com 
o Município aqui denominados como COMPROMITENTES e  
Empresa/Condomínio  (razão/social) ______________________
____________________________________________________ 
nome fantasia, __________________________________________
___________________, inscrita no CNPJ sob nº ______________
_________________________, endereço ____________________
______________________________________________neste ato 
representado pelo(a) ____________________________________
_________________RG: , __________________________, CPF 
__________________________________________-- denominado 
como COMPROMISSÁRIO, assinam o presente termo com as 
seguintes cláusulas:
1 – Todo o material reciclável gerado no interior do estabelecimento/
edifício do COMPROMISSÁRIO deverá ser entregue as Entidades e 
Organizações da Sociedade Civil respeitadas as orientações dessas, 
para que tenham a destinação correta.
2 – As Entidades ou Organizações da Sociedade Civil conveniadas 
com o Município farão a coleta do material conforme cronograma 
previamente definido, sendo estabelecido:
Segunda a Sexta-feira: Entre as 9:00 hs e 11:00 hs e 15:00 hs e 
17:00 hs
Sábados: Entre as 11:00 e 12:00 hs
Domingos e feriados: Não haverá coleta.
3- O compromissário deverá manter sob sua guarda todo o material a 
ser coletado, não podendo descartar fora dos horários estabelecidos 
ou ser entregue para outra entidade ou coletor, pessoa física ou 
jurídica.
4 – Os COMPROMITENTES deverão fornecer todas as instruções 
e orientações necessárias para o correto descarte do material a ser 
recolhido, exceto recipientes de acondicionamento no interior do seu 
estabelecimento ou edifício.
5 – Os COMPROMITENTES em hipótese alguma irão recolher 
qualquer outro tipo de material, tais como lixo orgânico ou úmido, 
materiais de construção, móveis e utensílios, restos de material ou 
de podas de árvores. 
6 – COMPROMIMENTES E COMPROMISSÁRIOS ajustam em seguir 
fielmente as cláusulas e condições estabelecidas na PORTARIA 
INTERSECRETARIAL 03/2022 que faz parte integrante do presente 
termo. 
E por estarem firmes e ajustados, assim o presente termo.
São Jose do Rio Preto, ___/_____________________/2022
COMPROMISSÁRIO                                                                                                       COMPROMITENTE

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EDITAL DE HABILITAÇÃO PARA COMÉRCIO INTERESTADUAL 
Nº 02/2022
Data: 07 de novembro de 2022.
Habilita o estabelecimento abaixo relacionado para a realização de 
comércio interestadual de produtos de origem animal utilizando o 
selo de inspeção SISBI.  
Considerando a Lei Complementar Municipal nº 633, de 24 de 
setembro de 2020, que prevê em seu Artigo 2º a solicitação de adesão 
ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal 
(SISBI-POA), com o objetivo de reconhecimento da equivalência 
do Serviço de Inspeção Municipal, para realização do comércio 
interestadual.
Considerando a Portaria SDA nº 667, de 10 de outubro de 2022, do 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, que reconhece 
a equivalência do Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M. de São 
José do Rio Preto para adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção 
de Produtos de Origem Animal - SISBI-POA do Sistema Unificado de 
Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA.
Considerando a Instrução Normativa SMAA nº 06, de 03 de novembro 
de 2022, que estabelece normas para que os estabelecimentos 
registrados junto ao Serviço de Inspeção Municipal sejam habilitados 
para comercialização interestadual integrando o SISBI-POA.
Artigo 1º - Fica, na forma da legislação vigente, habilitado para a 
realização de comércio interestadual de produtos de origem animal, 
integrado ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal - SISBI-POA do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária – SUASA, o estabelecimento: 

Nº DE 
REGISTRO 

S.I.M.
RAZÃO SOCIAL Nº CNPJ

1003
MELBEE COMÉRCIO 

DE MEL E PRODUTOS 
APÍCOLAS LTDA

21.465.960/0001-05

§ 1º - A autorização para comércio interestadual é válida por tempo 
indeterminado.
§ 2º - A validade da habilitação pode ser consultada através de acesso 
público no sitio do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, 
https://sistemasweb.agricultura.gov.br/sgsi/login
Artigo 2º - Este Edital de Habilitação para Comércio Interestadual 
- SISBI-POA será publicado por afixação na mesma data e local de 
costume, em Diário Oficial do Município e arquivado nesta Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto/SP, 07 de novembro de 2022.
IZALCO NUREMBERG PENHA DOS SANTOS
COORDENADOR EXEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS – NII
DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EDITAL DE HABILITAÇÃO PARA COMÉRCIO INTERESTADUAL 
Nº 01/2022
Data: 07 de novembro de 2022.
Habilita o estabelecimento abaixo relacionado para a realização de 
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comércio interestadual de produtos de origem animal utilizando o 
selo de inspeção SISBI.  
Considerando a Lei Complementar Municipal nº 633, de 24 de 
setembro de 2020, que prevê em seu Artigo 2º a solicitação de adesão 
ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal 
(SISBI-POA), com o objetivo de reconhecimento da equivalência 
do Serviço de Inspeção Municipal, para realização do comércio 
interestadual.
Considerando a Portaria SDA nº 667, de 10 de outubro de 2022, do 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, que reconhece 
a equivalência do Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M. de São 
José do Rio Preto para adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção 
de Produtos de Origem Animal - SISBI-POA do Sistema Unificado de 
Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA.
Considerando a Instrução Normativa SMAA nº 06, de 03 de novembro 
de 2022, que estabelece normas para que os estabelecimentos 
registrados junto ao Serviço de Inspeção Municipal sejam habilitados 
para comercialização interestadual integrando o SISBI-POA.
Artigo 1º - Fica, na forma da legislação vigente, habilitado para a 
realização de comércio interestadual de produtos de origem animal, 
integrado ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal - SISBI-POA do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária – SUASA, o estabelecimento: 

Nº DE 
REGISTRO 

S.I.M.
RAZÃO SOCIAL Nº CNPJ

1001 MUNHOZ, FELTRIN & CIA 
LTDA 58.462.151/0001-41

§ 1º - A autorização para comércio interestadual é válida por tempo 
indeterminado.
§ 2º - A validade da habilitação pode ser consultada através de acesso 
público no sitio do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, 
https://sistemasweb.agricultura.gov.br/sgsi/login
Artigo 2º - Este Edital de Habilitação para Comércio Interestadual 
- SISBI-POA será publicado por afixação na mesma data e local de 
costume, em Diário Oficial do Município e arquivado nesta Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto/SP, 07 de novembro de 2022.
IZALCO NUREMBERG PENHA DOS SANTOS
COORDENADOR EXEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS – NII
DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 33/2022 – SMA
FICAM os candidatos abaixo elencados, habilitados no CONCURSO 
PÚBLICO - EDITAL N.º 02/2019, para preenchimento dos cargos 
de Farmacêutico, Médico Pediatra e Técnico de Enfermagem, 
devido aos não comparecimentos de candidatos convocados em 
Editais anteriores, cientificados que terão 30 (trinta) dias corridos, 
a partir da publicação deste, para apresentarem toda documentação 
exigida no Edital do Concurso conforme relação de documentos 
adiante elencados, de forma que a Administração Pública possa aferir 
o preenchimento de todas as condições para posterior nomeação.
Se os candidatos não entregarem toda a documentação exigida 
dentro do prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal da 
Secretaria Municipal de Administração, localizada na Av. Alberto 
Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço Municipal, decairão do direito à 
nomeação.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
Apresentar os documentos na ordem da relação e originais para 
atestar a autenticidade:
1) 01 (uma) foto 3x4 recente (conf. item 13.3 do Edital Normativo);
2) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) Não será aceita a CNH;
3) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia);
4) Comprovante de endereço (cópia);
5) Carteira Profissional – 01 cópia das páginas onde constam a foto, 
os dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, 
FGTS e Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em 
branco (de todas as Carteiras de Trabalho) e Declarações de 
órgãos públicos (ref. Registros de Trabalho exercidos anteriormente, 
se houver); ou print da Carteira Profissional Digital – Acessar: www.
gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital.
6) PIS/PASEP - Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao 
Banco do Brasil, solicitar que sejam feitas as pesquisas do PIS 
e do PASEP atualizadas, (apresentar os documentos que serão 
fornecidos pelos dois bancos, mesmo não constando número 
de inscrição);
7) Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;
8) Certificado de Reservista (cópia);
9) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
10) Apresentar a consulta efetuada no site do eSocial: 
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso 
conste pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) 
esta deve ser sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega 
da documentação.
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos 
e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando 
universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
13) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo, 
elencados no Quadro do item 2.1, Capítulo 2 do Edital Normativo 
(cópia); 
14) Pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site do 
Tribunal de Contas (www.tce.sp.gov.br/siscaanet) para a verificação 
de acúmulos.
14) Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem 
ativos e que não constem a Data da Demissão/Exoneração nas 
respectivas pesquisas, apresentar a publicação da exoneração ou 
documento comprobatório do desligamento;
15) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com 
a devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e 
declarando sob as penas da lei:
15.1) Declaração de possuir ou não cargo, emprego ou função 
pública, de acordo com a Constituição Federal (em caso positivo, 
juntar documento comprobatório); 
15.2) Declaração de possuir ou não vínculo privado (em caso positivo, 
apresentar também a Declaração de horário da empresa);
15.3) Declaração de não ter sido demitido(a) do serviço público 
Federal, Estadual ou Municipal em consequência de Processo 
Administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);
15.4) Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio 
ou cópia completa da última Declaração do Imposto de Renda com 
Recibo de Entrega;
15.5) Declaração de ser ou não beneficiário(a) de aposentadoria 
pública, em caso positivo, apresentar comprovante;
15.6) Declaração da(s) cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 
(cinco) anos;
16) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas pelos 
órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu no período 
de abrangência. Em caso positivo,apresentar a Certidão de Objeto 
e pé.
Obs: Podem ser expedidas via Internet: 
16.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar 
Secretaria de Segurança Pública);
16.2) Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na 
obtenção da Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão 
competente).
17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual - das 
cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados 
onde reside e residiu no período de abrangência. Em caso positivo, 
apresentar Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio Preto 

17 17 18 19

- SP: 
17.1) Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo, 
no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão 
de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitas de 
Execuções Criminais - Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 
3036 – Centro. 
Caso o nome consultado tenha data de nascimento anterior a 
01/01/1969: 
Deverá encaminhar o protocolo do pedido, junto do RG, ao e-mail: 
riopreto@tjsp.jus.br;
17.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.
jus.br - Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – 
Chácara Municipal.
18) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido de RG, CPF e comprovante 
de endereço no nome do(a) convocado(a) (originais e cópias) e 
também documento referente à abertura de conta, que deverá 
retirado no SEESMT, para abertura de Conta Salário vinculada ao 
CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Apresentar 
cópia do comprovante de abertura da conta salário constando 
CPF e CNPJ desta Prefeitura;
19) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e 
preencher:
Autodeclaração de Raça    - Apresentar no ato de entrega da 
documentação e
Formulário de Anamnese - Levar no Exame Médico Admissional, 
juntamente com a Carteira de vacinação (cópia). 
A  realização  do  Exame Médico deverá  ser dentro do prazo 
estipulado neste Edital e seu agendamento através do link 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/?apl=AGENDAMENTOS_
SERVICOS&chave=2094 ou pelo Aplicativo oficial da Prefeitura de 
São José do Rio Preto (Prefeitura de Rio Preto), disponível nas 
lojas de aplicativos.
Para os candidatos com deficiência, apresentar documentação 
conforme item 5.16.1 (Para o exame médico, o candidato com 
deficiência deverá apresentar documento de identidade original 
e Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo 
de até 12 (doze) meses anteriores à referida avaliação, atestando 
a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
– CID, a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o 
carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão, 
bem como apresentar os exames necessários para comprovação da 
deficiência declarada). Local do Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto 
Andaló, 3030, térreo do Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128
20) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO julgar necessários.
OBS.:  NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.
CANDIDATOS CONVOCADOS:
FARMACÊUTICO – LC 593/19 

Clas Nome

8 FERNANDA XAVIER GOMES DA SILVA MELLO

MÉDICO PEDIATRA – LC 593/19
Clas Nome

19 NATALIA GOMES SERRANO LIONEL

20 MARINA FLAVIA FORTUNATO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM – LC 593/19 
Clas Nome

45 BENEISER JOSE SOARES MARTINS

46 CRISPINIANA ALVES DOS SANTOS

47 THAIS SANTOS DE CASTRO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
Prazo para protocolo da documentação:
Edital de Convocação: 33/2022         Publicado: 08/11/2022           
Término: 08/12/2022
O atendimento para entrega da documentação para nomeação e 
posse será feito somente mediante agendamento na Coordenadoria 
de Pessoal pelo Telefone (17) 3203-1337;
Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser 
entregues a qualquer momento, dentro do prazo estipulado, 
observado o disposto no item anterior.
São José do Rio Preto, 07 de novembro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 34/2022 – SMA
FICAM os candidatos abaixo elencados, habilitados no PROCESSO 
SELETIVO PÚBLICO - EDITAL N.º 03/2019, para preenchimento 
dos empregos de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS e 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, devido a indeferimentos 
e não comparecimentos dos candidatos convocados em Editais 
anteriores, cientificados que terão 30 (trinta) dias corridos, a partir 
da publicação deste, para apresentarem toda documentação exigida 
no Edital do Processo Seletivo conforme relação de documentos 
adiante elencados, de forma que a Administração Pública possa aferir 
o preenchimento de todas as condições para posterior contratação.
Se os candidatos não entregarem toda a documentação exigida 
dentro do prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal da 
Secretaria Municipal de Administração, localizada na Av. Alberto 
Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço Municipal, decairão do direito à 
contratação.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS: 
Apresentar os documentos na ordem da relação e originais para 
atestar a autenticidade:
1) 01 (uma) foto 3x4 recente (conf. item 13.3 do Edital Normativo);
2) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) Não será aceita a CNH;
3) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia);
4) Comprovante de endereço (cópia);
5) PIS/PASEP - Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao 
Banco do Brasil, solicitar que sejam feitas as pesquisas do PIS 
e do PASEP atualizadas, (trazer os documentos que serão 
fornecidos pelos dois bancos, mesmo não constando número 
de inscrição);
6) Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;
7) Certificado de Reservista (cópia);
8) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
9) Apresentar a consulta efetuada no site do eSocial: consultacadastral.
inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste pendência no 
resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser sanada, 
conforme campo “orientação”, até a entrega da documentação.
10) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos 
e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando 
universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
11) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
12) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do emprego, 
elencados no Quadro do item 2.1, Capítulo 2 do Edital Normativo: 
Ensino médio completo, reconhecido por órgão competente (Carimbo 
de registro, publicação do GDAE ou equivalente) (Cópia). Para os 
empregos de Agente Comunitário de Saúde também apresentar 
Declaração de próprio punho ou digitada, com a devida qualificação 
pessoal (Nome, RG, CPF e endereço), declarando sob as penas da 
lei, de residir na região da divisão geográfica do município desde a 
data de publicação do Edital do Processo Seletivo.
13) Pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site do 
Tribunal de Contas (www.tce.sp.gov.br/siscaanet) para a verificação 
de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem 
ativos e que não constem a Data da Demissão/Exoneração nas 
respectivas pesquisas, apresentar a publicação da exoneração ou 
documento comprobatório do desligamento;

14) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com 
a devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e 
declarando sob as penas da lei:
14.1) Declaração de possuir ou não cargo, emprego ou função 
pública, de acordo com a Constituição Federal (em caso positivo, 
juntar documento comprobatório);
14.2) Declaração de possuir ou não vínculo privado (em caso positivo, 
apresentar também a Declaração de horário da empresa);
14.3) Declaração de não ter sido demitido(a) do serviço público 
Federal, Estadual ou Municipal em consequência de Processo 
Administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);
14.4) Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio 
ou cópia completa da última Declaração do Imposto de Renda com 
Recibo de Entrega;
14.5) Declaração de ser ou não beneficiário(a) de aposentadoria 
pública, em caso positivo, apresentar comprovante;
14.6) Declaração da(s) cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 
(cinco) anos; 
15) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas pelos 
órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu no período 
de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidas via Internet: 
15.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar 
Secretaria de Segurança Pública);
15.2) Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na 
obtenção da Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão 
competente).
16) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual - das 
cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados 
onde reside e residiu no período de abrangência. Em caso positivo, 
trazer Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto 
- SP: 
16.1) Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo, 
no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão 
de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitas de 
Execuções Criminais - Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 
3036 – Centro. 
Caso o nome consultado tenha data de nascimento anterior a 
01/01/1969: 
Deverá encaminhar o protocolo do pedido, junto do RG, ao e-mail: 
riopreto@tjsp.jus.br;
16.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.
jus.br - Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – 
Chácara Municipal.
17) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido de RG, CPF e comprovante 
de endereço no nome do(a) convocado(a) (originais e cópias) e 
também documento referente à abertura de conta, que deverá 
retirado no SEESMT, para abertura de Conta Salário vinculada ao 
CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Apresentar 
cópia do comprovante de abertura da conta salário constando 
CPF e CNPJ desta Prefeitura;
18) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e 
preencher:
Autodeclaração de Raça    - Apresentar no ato de entrega da 
documentação e
Formulário de Anamnese - Levar no Exame Médico Admissional, 
juntamente com a Carteira de vacinação (cópia). 
A  realização  do  Exame Médico deverá  ser dentro do prazo 
estipulado neste Edital e seu agendamento através do link 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/?apl=AGENDAMENTOS_
SERVICOS&chave=2094 ou pelo Aplicativo oficial da Prefeitura de 
São José do Rio Preto (Prefeitura de Rio Preto), disponível nas 
lojas de aplicativos.
Para os candidatos com deficiência, apresentar documentação 
conforme item 5.16.1 (Para o exame médico, o candidato com 
deficiência deverá apresentar documento de identidade original 
e Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo 
de até 12 (doze) meses anteriores à referida avaliação, atestando 
a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
– CID, a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o 
carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão, 
bem como apresentar os exames necessários para comprovação da 
deficiência declarada). Local do Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto 
Andaló, 3030, térreo do Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128
19) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO julgar necessários.
OBS.:  NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.
CANDIDATOS CONVOCADOS:
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – LC 413/14 c.c. LC 593/19

Clas Nome

93 PRICILA QUELI MARCONDES DO NASCIMENTO LEVATTI

94 ADEILTON JUNIO SANTOS

95 SANY YARA CARDOSO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - BOSQUE LC 593/19
Clas Nome

5 VALQUIRIA PEREIRA DA SILVA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CEU - LC 413/14 c.c. LC 
593/19

Clas Nome

14 LEANDRO PABLO DA SILVA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CIDADE DA CRIANÇA - LC 
413/14 c.c. LC 593/19

Clas Nome

17 SARA GALLEGO VICENTE

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REPRESA - LC 593/19
Clas Nome

2 ALEX SANDRO RIBEIRO CORREIA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - TALHADO - LC 413/14 c.c. 
LC 593/19

Clas Nome

16 ELIANE CRISTINA DA SILVA DE SOUSA MACHADO

17 KATHIA DE BARROS MENDES PEIXOTO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
Prazo para protocolo da documentação:
Edital de Convocação: 34/2022         Publicado: 08/11/2022           
Término: 08/12/2022
O atendimento para entrega da documentação para contratação será 
feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal 
pelo Telefone (17) 3203-1337;
Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser 
entregues a qualquer momento, dentro do prazo estipulado, 
observado o disposto no item anterior.
São José do Rio Preto, 07 de novembro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO DO 2º PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA 
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São José do Rio Preto, terça-feira, 08 de novembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
INTERNA DE AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONFORME PORTARIA SME Nº 279/2022

CLASSIF. CANDIDATO MATRÍCULA
CONCURSO 

DE 
INGRESSO

CLASSIFICAÇÃO 
NO CONCURSO 
DE INGRESSO

1º Valternei Ronda 14124 01/1998 11

2º Joana D´Arc da Silva 
Almeida 15028 01/1998 140

3º Rackel de Freitas Ferreira 
Castro 58292 01/2010 518

4º Andreia Cristina Soler 61389 01/2012 75
5º Jadhe Yara Silva 61596 01/2012 95

6º Luciana Fernanda Ciconi 
Florido 61905 01/2012 203

7º Cibele de Fátima Bernecule 
Galdino 62057 01/2012 243

8º Ana Carolina de Araújo 
Bueno 63256 01/2012 537

9º Carla Yumi Nishimura 61455 01/2012 545

10º Tomaz Noboru Ushijima 
Júnior 67662 02/2015 301

11º Juliana Fonseca Mendonça 67635 02/2015 319
12º Daniele Cardoso Mori 67627 02/2015 329
13º Fabrícia Cristina Corrêa 67601 02/2015 356
14º Carla Mariel Batista 67625 02/2015 366
15º Maéli Duran Tomé Lisboa 67610 02/2015 377

16º Dennys Santiago dos 
Santos Pedro 72438 04/2019 81

17º Ana Carolina de Andrade 72420 04/2019 114
18º Raphael Bezerra da Silva 72607 04/2019 151

19º Carolina Maria Nascimento 
da Silva 72597 04/2019 159

20º Luiz Carlos Miyamoto 72616 04/2019 218

São José do Rio Preto, 07 de novembro de 2022.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Secretária Municipal de Educação
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RETIFICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE PEB I
Processos Seletivos nº 01/2021
Fica designado o dia 09 de novembro de 2022, no horário abaixo determinado, para os 
candidatos adiante relacionados a comparecerem à Secretaria Municipal de Educação, localizada na 
Rua General Glicério, nº 3947, Vila Imperial, nesta cidade, para sessão de assinatura de contrato 
por prazo determinado. O não comparecimento no horário estabelecido implicará na escolha de 
vagas remanescentes. O não comparecimento à sessão no dia estabelecido ensejará a desistência 
do candidato.
No caso de isolamento domiciliar referente a COVID, vigente na data de assinatura do contrato, 
deverá enviar e-mail: coordenadoriadepessoal@riopreto.sp.gov.br  com cópia do atestado anexado, 
até o dia da assinatura do contrato, para análise e adoção de medidas necessárias. 
Dos ocupantes de cargos ou empregos
Os candidatos que necessitam se desligar e/ou afastar de outros órgãos públicos e/ou vínculos 
privados, deverão apresentar o requerimento e/ou protocolo de desligamento e/ou afastamento, na 
data da assinatura do contrato, atentando-se que, para os vínculos privados e empregos públicos 
(Celetistas), a data de saída deve ser anterior ao dia da assinatura do contrato e para os cargos 
públicos, a data de saída poderá ser até o dia da assinatura do contrato. Posteriormente, aqueles que 
apresentarem apenas o requerimento e/ou protocolo na data da assinatura do contrato, terão até 30 
(trinta) dias corridos para apresentarem a Publicação da Portaria de Exoneração e/ou Afastamento ou 
documento oficial correspondente.
Ag. Op. PEB I – Horário 8:30

Nome Class.
LETICIA MENEZES DA SILVA PRADO 713

MARIANA LEVA FORNERETO 717
São José do Rio Preto, 04 de novembro de 2022
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA SME Nº 253/2022 DE 26 DE AGOSTO DE 2022 
DESIGNA, CLAUDIA BECHUATE ALVES, PEB I, na substituição da função Coordenador Pedagógico, 
na EM Chapeuzinho Vermelho, nos termos do artigo 23, §1º, da LC 138/2001 e do artigo 1º, §2º, da LC 
nº 340/2011, que altera o artigo 20 da LC nº 138/2001, enquanto dure o período de licença saúde de 
Annamaria Aparecida Garcia dos Santos Cunha Rizzi, retroagindo a 25/08/2022 até 23/09/2022.
PORTARIA SME Nº 254/2022 DE 08 DE SETEMBRO DE 2022 
DISPENSA, GUILHERME APARECIDO DE SOUZA, Coordenador Pedagógico, na substituição da função 
Supervisão de Ensino, na Secretaria Municipal de Educação, cessando os efeitos da Portaria SME nº 
197/2022, retroagindo a 06/09/2022.
PORTARIA SME Nº 260/2022 DE 09 DE SETEMBRO DE 2022 
DESIGNA, SUELI APARECIDA PRADO, PEB I, na substituição da função Diretor de Escola, na EM Irmã 
Dulce, nos termos do artigo 23, §1º, da LC 138/2001 e do artigo 1º, §2º, da LC nº 340/2011, que altera 
o artigo 20 da LC nº 138/2001, em continuidade aos afastamentos legais de Darlyn Araquely Miranda, a 
partir de 01/09/2022 até 10/09/2022.
PORTARIA SME Nº 263/2022 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 
DISPENSA, IVONE GARBELLINI ANSELMO, PEB I, da função Assistente de Direção, na EM Cenobelino 
de Barros Serra Dr., cessando os efeitos da Portaria SME nº 013/2022, a partir de 04/10/2022.
PORTARIA SME Nº 269/2022 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 
DESIGNA, GEISINARA FERNANDA BUSQUETI DIAS, PEB I, na substituição da função Diretor de 
Escola, na EM Irmã Martha Maria, nos termos do artigo 23, §1º, da LC 138/2001 e do artigo 1º, §2º, da 
LC nº 340/2011, que altera o artigo 20 da LC nº 138/2001, enquanto dure o período de licença prêmio de 
Márcia Regina Sant’Ana Rodrigues, a partir de 03/10/2022 até 07/11/2022.
PORTARIA SME Nº 271/2022 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 
DISPENSA, SILVIA LIMA SOARES, PEB I, da função Professor de Atendimento Educacional Especial, na 
Gerência de Educação Especial, cessando os efeitos da Portaria SME nº 091/2022, a partir de 03/10/2022.
PORTARIA SME Nº 273/2022 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 
DESIGNA, ANNE CAROLINE MORENO, PEB I, na substituição da função Coordenador Pedagógico, 
na EM Halim Atique Prof. Dr., nos termos do artigo 23, §1º, da LC 138/2001 e do artigo 1º, §2º, da LC 
nº 340/2011, que altera o artigo 20 da LC nº 138/2001, enquanto dure o período de licença prêmio de 
Marcela Lopes de Santana, a partir de 11/10/2022 até 16/11/2022.
PORTARIA SME Nº 276/2022 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 
DISPENSA, SILVANA MARIA MARTINELLI SCRIGNOLI, PEB I, na substituição da função Coordenador 
Pedagógico, na EM Sítio do Pica Pau Amarelo, cessando os efeitos da Portaria SME nº 123/2022, a partir 
de 04/11/2022.
PORTARIA SME Nº 281/2022 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 
DESIGNA, EVELYNE GISLENE PEREIRA BILLAR, PEB I, na função Assistente de Direção, na EM 
Cenobelino de Barros Serra Dr., nos termos do artigo 21, da LC 138/2001 e do artigo 1º, §2º, da LC nº 
340/2011, que altera o artigo 20 da LC nº 138/2001, a partir de 03/11/2022 até 31/12/2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VAGAS POTENCIAIS REFERENTES AO 2º PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA INTERNA DE 
AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONFORME PORTARIA SME Nº 279/2022

VAGAS POTENCIAIS QUANT.
EM A BELA ADORMECIDA 1

EM ADELÍCIO TEODORO 1

EM AGOSTINHO BRANDI PROF 1

EM ALBERTO JOSÉ ISMAEL PROF. 1

EM ANTÔNIO TEIXEIRA MARQUES 1

 EM CARLOS MILANESI ENG. 1

EM CELESTE MARIA DE ALMEIDA GOUVEIA 1

EM ELVIRA DE GUZZI RIBEIRO PROFª. 1

EM EURIDES GARCIA GARCIA 1

EM FLÁVIO SCRIGNOLI 1

EM IRMÃ MARTHA MARIA 1

EM ISRAEL CESTARI 1

EM LETÍCIA DI LORENZO ARROYO 1

 EM LOURIVAL PIRES FRAGA 1

EM MICHEL PEDRO SAWAYA PROF. 1

EM MÔNICA E CEBOLINHA 1

EM NEUZA CASTRO BUZZINI 1

EM PANTERA COR DE ROSA 1

EM PRÍNCIPE ENCANTADO 1
Conforme Art. 7º A indicação das Unidades Escolares pretendidas será feita em formulário disponível no 
site https://digital.educacao.riopreto.br com até 03 (três) indicações.
Data de indicação: 09/11/2022. 
São José do Rio Preto, 07 de novembro de 2022.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – PROTOCOLOS DEFERIDOS (31/10 a 04/11/2022)
PROTOCOLO REQUERENTE

12146-22-SJP-ALV ALBERTO DOS SANTOS VALENTIN

11185-22-SJP-HAB ALEXANDRE MATHEUS RAIMUNDO

10028-22-SJP-ALV ALEXANDRE MIGUEL SANTOS LOPES

7178-22-SJP-ALV ANA CRISTINA CARNEIRO VILLANOVA VIDAL

11425-22-SJP-HAB ANA MARIA CARPES PRANKE

11423-22-SJP-ALV ANA MARIA CARPES PRANKE

12266-22-SJP-VIA ANA MARIA CARPES PRANKE

12264-22-SJP-VIA ANA MARIA CARPES PRANKE

12262-22-SJP-VIA ANA MARIA CARPES PRANKE

12259-22-SJP-VIA ANA MARIA CARPES PRANKE

12258-22-SJP-VIA ANA MARIA CARPES PRANKE

12256-22-SJP-VIA ANA MARIA CARPES PRANKE

11441-22-SJP-ALV ANDRESSA DUARTE BRAGA DOMINGOS

1662-22-SJP-ALV ANGELA MIRANDA COSTA FRANÇA

11906-22-SJP-HAB ANTONIO GABRIEL RIBEIRO CURY

11904-22-SJP-ALV ANTONIO GABRIEL RIBEIRO CURY

11905-22-SJP-ACE ANTONIO GABRIEL RIBEIRO CURY

12271-22-SJP-VIA ANTONIO MONTELEONE

11163-22-SJP-HAB ARMENIO DA SILVA ALCANTARA

12414-22-SJP-ALV ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO (APAE)

11352-22-SJP-EDI ASSOCIAÇÃO LITERÁRIA E EDUCATIVA SANTO ANDRÉ

11351-22-SJP-EDI ASSOCIAÇÃO LITERÁRIA E EDUCATIVA SANTO ANDRÉ

11349-22-SJP-EDI ASSOCIAÇÃO LITERÁRIA E EDUCATIVA SANTO ANDRÉ

12332-22-SJP-ALV AUGUSTO CESAR VECHIATO DE CARVALHO

12152-22-SJP-ALV BÁRBARA XAVIER YJIDIO

9384-22-SJP-HAB BIANCA GUILHERME GOMES

12335-22-SJP-ALV BIANCA PAULA BARBOSA DOS SANTOS

8835-22-SJP-ALV BRUNNO JOSE MASSON ALVES

11382-22-SJP-VIA CALIL EDUARDO FERES BUCATER

10447-22-SJP-ALV CAMILA NUNES GOMES

11212-22-SJP-HAB CARLOS JOSÉ SIQUEIRA

11211-22-SJP-ALV CARLOS JOSÉ SIQUEIRA

10678-22-SJP-HAB CARLOS ROBERTO MARIANO DOS REIS

2905-22-SJP-HAB CARMEN LÚCIA DA SILVA MARINHO

2903-22-SJP-ALV CARMEN LÚCIA DA SILVA MARINHO

11120-22-SJP-ALV CHARLENE SILVA MOURA

11941-22-SJP-HAB CHRISTOPHE GOMES DE OLIVEIRA

12217-22-SJP-VIA CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA

11450-22-SJP-ALV CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA

9617-22-SJP-ALV CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA

12160-22-SJP-HAB CLEBER JESUS AMARAL

10269-22-SJP-ACE COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA

11451-22-SJP-HAB CRISTINA PIOVEZAN SOARES

12404-22-SJP-SUB DAMARIS DOS SANTOS MARTINS

11858-22-SJP-HAB DANIEL NOGUEIRA DE ALCANTARA

9991-22-SJP-HAB DAVI PERPETUO DOS SANTOS CORREA

10777-22-SJP-VIA DIEGO LOPES DOS PASSOS

12122-22-SJP-ACE DROGARIA PLE LTDA

11458-22-SJP-VIA DUARTE FAVA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

12376-22-SJP-ACE E.V.S AGROPECUÁRIA E PAR...

12378-22-SJP-ACE E.V.S AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÃO S/A

11882-22-SJP-HAB EDISON JOSÉ BRANDT

11403-22-SJP-HAB EDSMILTON MEDEIROS

11400-22-SJP-ALV EDSMILTON MEDEIROS

6791-22-SJP-HAB EDWANDERSON RICARDO DE OLIVEIRA

11867-22-SJP-VIA ELISABETE RODRIGUES COITINHO SANTOS

11841-22-SJP-ALV ELISABETE RODRIGUES COITINHO SANTOS

10877-22-SJP-SUB ELSA MARIA MARABEIS, JOSÉ CIDINEI MARABEIS

8417-22-SJP-HAB ELTON FERNANDO STORTE DA SILVA

8416-22-SJP-ALV ELTON FERNANDO STORTE DA SILVA

11001-22-SJP-ALV ERIVALDO BRITO NEVE

12418-22-SJP-VIA EVANDRO TORRES

12325-22-SJP-VIA FABIO TUZI SUZUKI

10143-22-SJP-ALV FELIPE SERGIO DE SOUZA LACERDA

12327-22-SJP-VIA FLORINDA ZANCHETTA BENITO
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6358-22-SJP-HAB GABRIELA LETÍCIA SANTOS DE BRITO

12234-22-SJP-VIA GABRIELA LETÍCIA SANTOS DE BRITO

10666-22-SJP-HAB GERALDO GONÇALVES

10667-22-SJP-LCO GERALDO GONÇALVES

10665-22-SJP-ALV GERALDO GONÇALVES

4335-22-SJP-HAB GERSON BELLINI

11852-22-SJP-HAB GILBERTO BUTINHON

12352-22-SJP-ALV GONÇALO MATIAS DE SOUZA

4718-22-SJP-ALV GRAZIELA APARECIDA DOS SANTOS, 
FAUSTO ROBERTO FERREIRA, ANDREIA 
CRISTINA DOS SANTOS, RIVAIR VIEIRA 
NETO

9838-22-SJP-HAB GUILHERME DE SOUZA TONELLI, TATIANE 
CRISTINA ROMÃO TONELLI

11701-22-SJP-ALV GUSTAVO ROMANO

8694-22-SJP-HAB HELOÍSA MARIA ALIBERTI DA SILVA

12339-22-SJP-VIA HENRIQUE CUCOLICCHIO CAOBIANCO

5532-22-SJP-ALV IZAURA BELTRAMINI BIANCHI, LEONICE 
BELTRAMINI DE MORAES, IRENE 
BELTRAMINI BATTISTA, MALVINA 
BELTRAMINI ARAUJO, MARIA LUIZA 
BELTRAMINI BERTI

9565-22-SJP-HAB JAQUELINE CHIAPARINI FURLAN REGIANI

9547-22-SJP-HAB JAQUELINE CHIAPARINI FURLAN REGIANI

11489-22-SJP-ALV JEAN ROBSON SILVA DOS SANTOS

12199-22-SJP-VIA JESUS DONIZETE SERAFIM

12195-22-SJP-VIA JESUS DONIZETE SERAFIM

10885-22-SJP-HAB JOÃO DE DEUS

10884-22-SJP-ALV JOÃO DE DEUS

10320-22-SJP-ALV JOAO ERNESTO GUARIENTO KAISER

9910-22-SJP-VIA JOÃO PAULO BRANCO PERES

11776-22-SJP-HAB JOÃO VICTOR GASPARINI

9505-22-SJP-ACE JOSE CARLOS BORGES

9626-22-SJP-HAB JOSÉ CARLOS MARQUES DOS SANTOS

9837-22-SJP-EDI JOSÉ FONSECA JUNIOR

11308-22-SJP-HAB JOSÉ ROBERTO NUNES, MARIA HELENA 
FIGUEIREDO NUNES

11253-22-SJP-ALV JOSÉ ROBERTO NUNES, MARIA HELENA 
FIGUEIREDO NUNES

11519-22-SJP-VIA JOSÉ ROBERTO NUNES, MARIA HELENA 
FIGUEIREDO NUNES

11521-22-SJP-VIA JOSÉ ROBERTO NUNES, MARIA HELENA 
FIGUEIREDO NUNES

12253-22-SJP-VIA JUAN CARLOS YUGAR TOLEDO

12226-22-SJP-VIA JUMI PARTICIPAÇÕES LTDA.

12223-22-SJP-VIA JUMI PARTICIPAÇÕES LTDA.

10874-22-SJP-EDI KARINA DE MENDONÇA SANT’ANNA

8937-22-SJP-ACE LABORCLIN RIO PRETO LIMITADA

3736-22-SJP-HAB LAERTE BUSTOS MORENO

11422-22-SJP-ALV LAILA DI PATRIZI

11736-22-SJP-ALV LEANDRO AUGUSTO KROEHN BATISTA

11262-22-SJP-ALV LIARA ALEXIA FRUTUOSO

11529-22-SJP-ALV LIVIA DE SOUZA DOIMO

12318-22-SJP-VIA LUIS ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA

11472-22-SJP-ALV LUÍS DOS SANTOS MOLINA, PAMELLA 
DOMINGOS MOLINA

1048-22-SJP-HAB LUIZ CARLOS FERNANDES

1047-22-SJP-ALV LUIZ CARLOS FERNANDES

12314-22-SJP-VIA LUIZ CELSO LIMA DE OLIVEIRA, VALCIR 
DONIZETI LIMA DE OLIVEIRA

11623-22-SJP-VIA MARCIA CRISTINA PEREIRA AUGUSTO

11581-22-SJP-ALV MARCIA CRISTINA PEREIRA AUGUSTO

12041-22-SJP-VIA MARCIO RICARDO ALVES GOUVEIA

12031-22-SJP-HAB MARCIO SOARES MORAIS

11643-22-SJP-HAB MARCOS ANTÔNIO MIGUEL

10809-22-SJP-ALV MARIA APARECIDA DA SILVA

9573-22-SJP-HAB MATEUS HENRIQUE DIAS MORIEL

11890-22-SJP-ALV MRV LXXXV INCORPORAÇÕES LTDA

12060-22-SJP-VIA NATALIA LARISSA VALENTIM CAMACHO

10588-22-SJP-ALV NELSON IOCA

12175-22-SJP-ALV NÚBIA MARTINI

6570-22-SJP-ALV OSMAR FERREIRA DA SILVA, FERNANDO 
FERREIRA DA SILVA, MAFALDA ZICHINELLI 
DA SILVA (ESPÓLIO)

12004-22-SJP-ALV OSMAR SAES JUNIOR

12460-22-SJP-VIA PRISCILA ALVES PEREIRA

7754-22-SJP-HAB RAFAEL DE OLIVEIRA GUIDUCE

11591-22-SJP-ALV RAFAEL TORRES VIANA, PAULA RABASSI 
TORRES

11226-22-SJP-ALV REGIANE MARTINS NASCIMENTO

12368-22-SJP-ACE RENATA MAZZA RODRIGUES ALVES LTDA

11735-22-SJP-ALV RENATO GOMES MONTEIRO, LUCIANA DE 
OLIVEIRA MONTEIRO

12246-22-SJP-ALV RENE DA COSTA BRANDÃO, DANIELA 
QUIRINO DA SILVA BRANDÃO

11268-22-SJP-HAB RICARDO PANHAN

11732-22-SJP-HAB RIO PRETO COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA

11729-22-SJP-VIA RIO PRETO COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA

23 23 24 28

11833-22-SJP-ALV ROBSON BUENO DO PRADO, HELLEN 
CRISTINA DO PRADO

11940-22-SJP-HAB RODOLPHO DE FREITAS, VIVIAN 
CAROLINA PINTO DE FREITAS

11908-22-SJP-ALV RODRIGO ALVES AMORIM

11820-22-SJP-EDI ROSA DE LOURDES SALGADO SILVA

12135-22-SJP-ALV ROSANGELA TOMICHE MARCOS

7692-22-SJP-HAB ROSICLER GARCIA RODRIGUES

7620-22-SJP-HAB ROZANGELA SOARES ALVES

11243-22-SJP-ACE RP COMERCIO E MANUTENCAO DE 
ELETRO ELETRONICOS LTDA

12357-22-SJP-VIA SANDRA EL HASSAN

8213-22-SJP-ALV SARAH VIRGINIA FILETTI

12137-22-SJP-HAB SIDNEI SILVA DE BRITO

3639-22-SJP-APR SJP BILD DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIÁRIO 83 SPE LTDA

11569-22-SJP-HAB SOLANGE ROCHA CARLOS

12290-22-SJP-ALV SUZANA LOPES FACHINETI

11700-22-SJP-ALV T DA S SANTOS CURSOS E TREINAMENTO 
PROFISSIONAL ME

7546-22-SJP-HAB TAIMARA APARECIDA ROMANIN DE BRITO

12252-22-SJP-VIA TARRAF, FILHOS & CIA LTDA.

9183-22-SJP-ALV TEMM PARTICIPAÇOES LTDA

11595-22-SJP-VIA THAIS COLLETTI REMOND MANFRIN

9197-22-SJP-HAB THIAGO HENRIQUE FERNANDER

10501-22-SJP-HAB THIAGO RAMOS PEREIRA, ANA PAULA 
SOUSA QUEIROZ PEREIRA

11072-22-SJP-ALV TIAGO RODRIGUES DOS REIS ZEBIANI

11213-22-SJP-HAB UNIGRASS AMBIENTAL LTDA

11554-22-SJP-HAB UNIGRASS AMBIENTAL LTDA

12424-22-SJP-VIA VALDECI ROSA

1639-22-SJP-AUT VALDECI ROSA

10919-22-SJP-HAB VALDINEI JOSÉ CICONI

10918-22-SJP-ALV VALDINEI JOSÉ CICONI

11522-22-SJP-VIA VALMIR FONTANA, SILMARA VIAN 
FONTANA

11490-22-SJP-ALV VALQUIRIA FERREIRA DAS NEVES ABE

12232-22-SJP-VIA VERA LUCIA ROSALEM

12233-22-SJP-VIA VERA LUCIA ROSALEM LEITE

10916-22-SJP-HAB VINICIUS VENZI FERREIRA, MICHELE 
ANTONIA DA SILVA FERREIRA

12198-22-SJP-ALV WAGNER CALDEIRA DA SILVA, LUCINEIA 
DE FIGUEIREDO BARROS DA SILVA

12242-22-SJP-VIA WAGNER ROBERTO FERNANDES

11919-22-SJP-ALV WELLINGTON FERREIRA JULIO

12109-22-SJP-SUB WILSON DA SILVA SILVERIO JUNIOR, KATE 
MARIANA DE OLIVEIRA SILVERIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – PROTOCOLOS 
INDEFERIDOS (31/10 A 04/11/2022)

PROTOCOLO REQUERENTE

11881-22-SJP-VIA ALICE FERREIRA DE MORAIS

5743-22-SJP-AUT ANA LOPES ALVES

5778-22-SJP-ACE ARTHUR LUNDGREN TECIDOS ...

11899-22-SJP-COP
ASSOCIAÇÃO LITERÁRIA E EDUCATIVA 
SANTO ANDRÉ

11363-22-SJP-COP
ASSOCIAÇÃO LITERÁRIA E EDUCATIVA 
SANTO ANDRÉ

11900-22-SJP-COP
ASSOCIAÇÃO LITERÁRIA E EDUCATIVA 
SANTO ANDRÉ

11902-22-SJP-COP
ASSOCIAÇÃO LITERÁRIA E EDUCATIVA 
SANTO ANDRÉ

11903-22-SJP-COP
ASSOCIAÇÃO LITERÁRIA E EDUCATIVA 
SANTO ANDRÉ

11963-22-SJP-COP
ASSOCIAÇÃO LITERÁRIA E EDUCATIVA 
SANTO ANDRÉ

11966-22-SJP-COP
ASSOCIAÇÃO LITERÁRIA E EDUCATIVA 
SANTO ANDRÉ

11968-22-SJP-COP
ASSOCIAÇÃO LITERÁRIA E EDUCATIVA 
SANTO ANDRÉ

11971-22-SJP-COP
ASSOCIAÇÃO LITERÁRIA E EDUCATIVA 
SANTO ANDRÉ

12287-22-SJP-ACE AUTO POSTO BEIRA DO RIO ...

12154-22-SJP-ACE BENSAÚDE PLANO DE ASSIST...

6680-22-SJP-LCO CARMEN LÚCIA DA SILVA MA...

11227-22-SJP-VIA CHARLENE SILVA MOURA

11674-22-SJP-COP CLEIA AGUIAR GONÇALVES G...

11672-22-SJP-COP CLEIA AGUIAR GONÇALVES G...

8357-22-SJP-ALV CLOVIS DOS SANTOS PENHA

12467-22-SJP-APL CTNI SCHMITT EMPREENDIME...

12238-22-SJP-VIA DAMARIS DOS SANTOS MARTI...

11628-22-SJP-HAB DATORE ADMINISTRAÇÃO E E...

11631-22-SJP-HAB DATORE ADMINISTRAÇÃO E E...

12474-22-SJP-INF EDSON TARRAF JUNIOR

11824-22-SJP-BAI ELTHON JOSE VIANA AGIZ

12078-22-SJP-EDI FAJ NEGOCIOS IMOBILIARIO...

11102-22-SJP-HAB FELIPE PERETI NARDO, ANA...

10469-22-SJP-ALV FERNANDO ANTONIO ARCO HO...

10470-22-SJP-HAB FERNANDO ANTONIO ARCO HO...

12024-22-SJP-ACE GLOBAL CARE ASSISTENCIA ...

11139-22-SJP-BAI GRAZIELA GRIPE MARTINS P...

12462-22-SJP-ACE GUILHERME JOSE SOARES DE...

5919-22-SJP-ALV HENRIQUE CUCOLICCHIO CAO...

12159-22-SJP-COP HSA PARTICIPAÇÕES E EMPR...

12158-22-SJP-COP HSA PARTICIPAÇÕES E EMPR...

12320-22-SJP-BAI JÉSSICA ALVES DA SILVA G...

7841-22-SJP-ALV JOÃO APARECIDO PELISSONI...

11574-22-SJP-ALV JOÃO CEZARIN NESPOLO, HI...

11939-22-SJP-COP JOSÉ FLORES ZOCAL

7319-22-SJP-BAI JOSE ROBERTO JORGE

9255-22-SJP-ALV KIM MARTINELI SOUZA GONÇ...

12126-22-SJP-COP LARA MOREIRA DOMINGOS OL...

11571-22-SJP-ACE LUCILENE CRISTINA DE SOU...

12371-22-SJP-VIA MARCELO JOSE DA SILVA GU...

11219-22-SJP-ACE MARCIA H B ZEITUNE

11923-22-SJP-SUB MARIA LUIZA FUNES NAVARR...

11411-22-SJP-VIA MARLON GEROLIN

9182-22-SJP-ALV MARTA VALERIA DE FREITAS...

11660-22-SJP-COP MELISSA DE FREITAS VILAC...

11338-22-SJP-GER MIRELA FAVA

9969-22-SJP-HAB MIRELA FAVA FERNANDES, L...

12118-22-SJP-COP MRV ENGENHARIA E PARTICI...

12274-22-SJP-VIA NATALIA LARISSA VALENTIM...

12275-22-SJP-VIA NATALIA LARISSA VALENTIM...

12326-22-SJP-GER NELCY MODESTO DA SILVA G...

12662-22-SJP-GER NXP INVESTIMENTOS IMOBIL...

7435-22-SJP-ACE OSMAR RICARDI

11335-22-SJP-HAB PATRÍCIA PERPÉTUA MONTEI...

12482-22-SJP-ACE R.DOS SANTOS NOGUEIRA CE...

12131-22-SJP-ACE RADIO CENTRO AMÉRICA LTD...

12627-22-SJP-BIC REGINALDO TIN NARVAIS

12110-22-SJP-ACE RME EMPREENDIMENTOS IMOB...

12485-22-SJP-EDI ROGERIO MARCO SECCHES

11547-22-SJP-COP ROSANA APARECIDA JESUS M...

12016-22-SJP-COP SANDRA HADAD ABILEL

12012-22-SJP-COP SANDRA HADAD ABILEL

12010-22-SJP-COP SANDRA HADAD ABILEL

11750-22-SJP-ALV SUCCESPAR REAL ESTATE DE...

12433-22-SJP-VIA VINICIUS TIAGO MORENO PI...

10211-22-SJP-BAI WELIGTON ROBSON PENA DE ...

Secretaria Municipal de Obras
Notificação 6099/2022
Fica notificada, Sabrina Aparecida Ferrari Fortes Encerrada, 
compromissária do imóvel sito à Rua Silvana de Souza Nascimento, 
quadra 02, lote 11, Residencial Vila Verde, que em virtude de ter 
sido enviado a Notificação de Embargo nº 006099/2022, datada 
em 30/09/2022, assinada pelo agente fiscal de posturas Laerte 
de Campos, tratando de construção em desacordo com a Lei de 
Zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado (obra em fase de pintura, 
calçada não executada) em desacordo com a Lei de Zoneamento 
e Código de Obras e Edificações em vigor e/ou projeto aprovado, 
em desacordo com as Leis Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 
art. 352 e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela 
Empresa de Correios e Telégrafos o AR BR 78250629 9 BR acusando 
“não procurado” 
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e 
sujeita as penalidades previstas nas citadas leis. Caso a construção 
não seja paralisada de imediato e providenciada no prazo de 15 
(quinze) dias a eliminação da irregularidade que originou o presente 
EMBARGO, será aplicada a multa no valor de R$ 2.771,60 (dois mil, 
setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos) e medidas 
judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 07 de novembro de 2022.
Laerte de Campos
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Notificação 6259/2022
Fica notificado, Construtora Carvalho Pereira S/A, proprietário do 
imóvel sito à Alameda Urias Flausino, quadra G, lote 09, Morada 
Real, que em virtude de ter sido enviado a Notificação de Embargo 
nº 006259/2022, datada em 19/10/2022, assinada pelo agente 
fiscal de posturas Nazareno Marinho de Souza Junior, tratando 
de construção por falta de Alvará de Construção (obra em fase de 
cobertura) em desacordo com a Lei de Zoneamento e Código de 
Obras e Edificações em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo 
com as Leis Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei 
nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela Empresa de 
Correios e Telégrafos o AR BR 78250652 9 BR acusando “mudou-
se”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita 
as penalidades previstas nas citadas leis. Caso a construção não seja 
paralisada de imediato e providenciada no prazo de 15 (quinze) dias 
a eliminação da irregularidade que originou o presente EMBARGO, 
será aplicada a multa no valor de R$ 1385,80 (mil, trezentos e oitenta 
e cinco reais e oitenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para o 
caso.
São José do Rio Preto, 07 de novembro de 2022.
Nazareno Marinho de Souza Junior
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Notificação 03/2022
Fica notificado, Geraldo Aparecido da Silva, a RETIRAR A 
COBERTURA QUE INVADE O PASSEIO PÚBLICO, sito à Rua Adélia 
Goloni Scarpelli, nº 421, esquina com a Rua Joaquim L; Silva, bairro 
Solo Sogrado I, sendo que foi devolvido pela Empresa de Correios e 
Telégrafos o AR BR 78250676 7 BR acusando “endereço insuficiente” 
Informamos ainda que, caso a cobertura não seja retirada no 
prazo de 10 dias a contar da publicação desta notificação, serão 
tomadas as medidas judiciais cabíveis. Sem mais para o momento, 
permanecemos á disposição para quaisquer esclarecimentos. 
São José do Rio Preto, 07 de novembro de 2022.
Nazareno Marinho de Souza Junior
Agente Fiscal de Posturas - Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA



  |  B7DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, terça-feira, 08 de novembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
EDITAL SMTTS/Nº 166/2022.
Considerando que a Lei Municipal nº 9.563/2005 e o Edital SMTTS nº 156/2022 segue em anexo a nova 
lista de espera para obter a permissão para exercer a atividade de transportador escolar.  
RESOLVE:
Artigo 1º - Essa lista tem validade a partir de sua publicação até a data de 31/12/2023.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
São José do Rio Preto, 03 de novembro de 2022.
AMAURY HERNANDES
Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
ANEXO 

Colocação Data Nº. Protocolo Nome do interessado

1º 09/09/2022 2022000272391 LUCILENI REGINA MARTINELLI MAIA

2º 30/09/2022 2022000296888 CLEBER FERNANDES TAVARES DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
PORTARIA SMTTS/Nº 21/2022
Eng. Amaury Hernandes, Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, no uso de 
suas atribuições legais, e nos termos do inciso XV, § 1º, artigo 4º, da Lei Complementar Municipal 
nº 145/02. 
Considerando o interesse público, tendo em vista que os permissionários abaixo citados não manifestaram 
o interesse na renovação da permissão concedida a título precário para o exercício da atividade de 
transporte de passageiros por veículo de aluguel - táxi, infringindo o artigo 2º, §1, §2 nos termos da Lei 
Municipal nº. 8626/2002 e alterações.
 RESOLVE:
Artigo 1º - Declarar a extinção da permissão para a atividade de transporte de passageiros com veículo 
de aluguel - táxi, constante da relação abaixo:                       

PERMISSIONÁRIO ALVARÁ
MARLEI THEIS SCHUSTER CLAUDINO 9
ROBERVAL CLAUDINO 10
ROSEMBERG JUNIO CAVALHEIRO DE MEDEIROS 158
ZUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 88

Artigo 2º - Determinar para que seja oficiado ao DETRAN solicitando o bloqueio do licenciamento na 
categoria aluguel dos veículos vinculados aos respectivos alvarás extintos.
Artigo 3º -     Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.                                      
São José do Rio Preto, 03 de novembro de 2022.
AMAURY HERNANDES
Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
 PORTARIA SMTTS/Nº 22/2022.
O Eng. Amaury Hernandes, Secretário                         Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, 
no uso de suas atribuições legais, e nos termos do inciso XV, § 1º, artigo 4º, da Lei Complementar 
Municipal nº 145/02. 
Considerando que a Lei Municipal nº 8822/2002, com nova redação dada pelas Leis Municipais nº 
9722/2006 e 10198/2008, pelo seu artigo 5º, estabelece a extinção do alvará de permissão para a 
atividade de mototaxista neste Município após 30 (trinta) dias da data do vencimento: 
RESOLVE:
Artigo 1º - Declarar a extinção da permissão do mototaxista CARLOS HENRIQUE MICHELINO, 
Alvará 1312, que se encontra vencida, nos termos do Artigo 5º da Lei Municipal nº 8822/2002 e Alterações:
Artigo 2º - Determinar para que seja oficiado ao DETRAN solicitando o bloqueio do licenciamento na 
categoria aluguel das motocicletas vinculadas aos respectivos alvarás extintos.
Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
São José do Rio Preto, 03 de novembro de 2022.
AMAURY HERNANDES
Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Prefeitura 
Municipal de 
Monte 
Aprazível

LEI COMPLEMENTAR Nº 697
De 07 de novembro de 2022

 Insere o §5º no art. 1º da Lei Complementar nº 347, de 26 de agosto de 2011, que dispõe 
sobre a criação da GRADAD – Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, nos termos 
que especifica, a ser paga aos policiais militares que exercem atividade municipal delegada do 
Estado de São Paulo por meio de convênio celebrado com o Município de São José do Rio Preto.

 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo: usando das atribuições que me são conferidas por Lei,
 FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do § 6º, do artigo 44, da Lei 
Orgânica do Município, a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O art. 1º da Lei Complementar nº 347, de 26 de agosto de 2011, passa a vigorar acrescido de §5º, 
com a seguinte redação:

“Art. 1º  ...........................................................................................................

..........................................................................................................................

§5º A gratificação prevista no caput deste artigo tem natureza indenizatória, não possuindo 
caráter remuneratório para qualquer efeito.”

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotações 
próprias do orçamento do município, suplementadas, se necessário.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
07 de novembro de 2022.

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara

AUTÓGRAFO Nº 15.811/2022
Projeto de Lei Complementar nº 016/2022
Aprovado em 13/09/2022, na 47ª Sessão Ordinária.
Veto Total nº 048/22 rejeitado em 01/11/2022, na 54ª Sessão Ordinária.
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e
publicada no jornal oficial do Legislativo.

Professor Arnaldo de Freitas Vieira
                Diretor Geral                                                                                              

Autoria da propositura: 
Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”

rfg/

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP

EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO Nº 70/2022. CONTRATO 
Nº 23/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2022. Contratada: 
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. Objeto: Prestação de 
serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno 
– Câmara Municipal de São José do Rio Preto, conforme catálogo 
de serviços constantes da proposta comercial apresentada pela 
contratada. Data da assinatura: 07 de novembro de 2022. Vigência: 
08 de novembro de 2022 a 07 de novembro de 2023. Valor Global 
estimado: R$ 1.386.074,62 (um milhão, trezentos e oitenta e seis 
mil e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Recursos 
orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica e 3390.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – Pessoa Jurídica. Base Legal: Artigo 24, incisos 
VIII e XVI da Lei Federal n. 8.666/93. São José do Rio Preto, 07 de 
novembro de 2022. 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL  PROCESSO Nº 66/2022 
RESCISÃO AMIGÁVEL DO ADITIVO Nº 07/2022, REFERENTE AO CONTRATO Nº 04/2021
RESCISÃO Nº 02/2022. CONTRATADA: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. OBJETO: Prestação de 
serviços de informática à Câmara Municipal de SJRP/SP. Data da assinatura: 07 de novembro de 2022. Base Legal: 
artigo 79, II, da Lei nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 07 de novembro 2022.

 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 

RATIFICAÇÃO (Artigo 26 da Lei nº 8.666/93). DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 10/2022 Processo nº 70/2022 CONTRATADA: 
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. OBJETO: Prestação de 
serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno 
– Câmara Municipal de São José do Rio Preto, conforme catálogo 
de serviços constantes da Proposta Comercial apresentada pela 
empresa a ser contratada. RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei 
Federal nº 8.666/93, o ato da Comissão Permanente de Licitação, 
que declarou como dispensa de licitação a contratação dos serviços 
prestados pela EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, no valor 
global estimado de R$ 1.386.074,62 (um milhão, trezentos e oitenta 
e seis mil e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). São 
José do Rio Preto, 07 de novembro de 2022.
 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal De São José do Rio Preto.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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EXTRATO DE ADITIVO 
  
PROCESSO Nº 71/2022 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 24/2022 
CONTRATO Nº 20/2022 
Contratada: MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA 
Objeto: Alteração qualitativa ao Contrato nº 20/2022, que tem como objeto a aquisição e 
instalação de sistema de videowall no plenário da Câmara Municipal de São José do Rio 
Preto. 
Vigência: 04 de novembro de 2022 a 02 de fevereiro de 2023. Data da assinatura: 04 de 
novembro de 2022. Base Legal: Art. 65, inc. I, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93. 
São José do Rio Preto, 07 de novembro de 2022. Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
08 DE NOVEMBRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS

ORDEM DO DIA
VETOS

01 – Veto Total nº 28/22, ao autógrafo nº 15.718/22, originado do Projeto de 
Lei nº 293/2021, do Ver. João Paulo Rillo, que altera o art. 4º da Lei Municipal 
nº 10.205, de 5 de setembro de 2008, que dispõe sobre a criação do Fundo 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, para adequá-lo às disposições da 
Lei Estadual nº 3.201, de 23 de dezembro de 1981. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA) 

02 - Veto Total nº 47/22 ao Autógrafo nº 15.801/2022, originado do Projeto 
de Lei nº 087/2022, de autoria do Ver. Renato Pupo de Paula, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada a pessoas 
com transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias no município de 
São José do Rio Preto. (QUORUM MAIORIA ABSOLUTA) 

PROJETOS DE LEI
03 – 175/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT
Dispõe sobre o Programa Municipal “Rio Preto unido contra o Aedes 
aegypti”, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras 
providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

04 – 237/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT
Dispõe sobre Alvará de Funcionamento Provisório no Município de São 
José do Rio Preto – SP. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 

05 – 67/22 – VER. JULIO DONIZETE – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a proibição de colocação de vasos e recipientes que acumulem 
água nos cemitérios do Município de São José do Rio Preto.  (QUÓRUM: 
MAIORIA SIMPLES)

06 – 95/22 – VER. CEL. JEAN CHARLES O. D. SERBETO E 
OUTROS– 2ª DISC./VOT
Dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de Diplomas em Braille, 
para os alunos com deficiência visual nas instituições privadas de ensino 
médio e superior, no município de São José do Rio Preto-SP. (QUÓRUM: 
MAIORIA SIMPLES)

07 – 150/22 – VER. JULIO DONIZETE – 2ª DISC./VOT

“Declara de Utilidade Pública Municipal – AACB-Associação Assistencial 
Celebrando o Bem”. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

08 – 160/22 – VER. PAULO PAULÉRA – 1ª DISC./VOT 
Institui o programa de internação involuntária de dependentes químicos no 
município de São José do Rio Preto e dá outras providências, baseando-se 
na nova Lei 13.840/2019, que rege o tratamento involuntário de dependentes 
químicos. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

PROJETO DE RESOLUÇÃO

09 – 12/22 – VER. DIEGO MAHFOUZ FARIA LIMA – 1ª DISC./VOT
Institui a Rede de Ideias Legislativas na Câmara do Município de São José 
do Rio Preto. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
 Presidente da Câmara – 04/11/2022

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 
DA INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO
Processo Administrativo N° 
126/2022
Inexigibilidade N° 12/2022
Acolho a manifestação 
do Departamento Jurídico 
como razão de decidir, e 
com fundamento no artigo 
25, inciso III, da Lei Federal 
nº 8.666/93, cc. o artigo 26, 
do mesmo diploma legal 
RATIFICO a inexigibilidade 
de licitação tendo por 
objeto a contratação da 
empresa JEAN WILLIAM 
SILVA, inscrita no CNPJ: 
25.308.240/0001-89, para 
apresentação do cantor 
JEAN WILLIAM – TENOR no 
dia 02/11/2022 no CENTRO 
CULTURAL “ANA MARIA 
CENEVIVA BERARDO”, 
pelo valor global de 
R$ 12.000,00 (doze mil 
reais), convocando o 
representante legal para 
assinatura do contrato no 
prazo de até 05 (cinco) 
dias.
Publique-se, na forma de 
lei.
Monte Aprazível, 28 de 
outubro de 2022
Marcio Luiz Miguel – 

Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE 
APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS: 
06/2022
PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 
127/2022
OBJETO: Contratação 
de empresa para 
realização de obras de 
adequação em prédio 
público para instalação do 
“Poupatempo”.
Data da realização 
da Sessão Pública: 
25/11/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos 
envelopes: Prefeitura 
de Monte Aprazível 
- Setor Municipal de 
Licitação, localizado na 
Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra 
deverá ser acessado 
através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: 
Leis Federais: 8.666/93 
e 10.520/02.
Monte Aprazível, 07 de 
novembro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – 
Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – 
Presidente da COMUL.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 14/2022
PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 
111/2022
Acolhendo ao Parecer 
Jurídico, RATIFICO a 
Dispensa de Licitação nº 
14/2022, com base no art. 
24, II, da Lei nº 8.666/93, 
visando a contratação de 
empresa para prestação 
de serviço de mídia social, 
com planejamento, 
roteirização e copywriting, 
destinado a assistência 
social, para a empresa 
LUCAS ANTONIO PEREIRA 
RIBEIRO 42774601860, CNPJ: 
40.261.799/0001-94, pessoa 
jurídica de direito privado, 
com sede à Rua Alípio 
Bastos, 371, Centro, Monte 
Aprazível – SP, CEP: 15.150-
000, no VALOR GLOBAL 
R$ 15.600,00 (quinze mil e 
seiscentos reais).
Monte Aprazível, 07 de 
novembro de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL 
Prefeito Municipal



ESPORTES BRASILEIRÃO 1
O São Paulo entra em campo nesta 
terça-feira para enfrentar o Interna-
cional, às 21h30, no Morumbi. 

BRASILEIRÃO 2
O Palmeiras empatou em 1 a 1 com o 
Cuiabá neste fim de semana e manteve 
a invencibilidade fora de casa. 

O Grêmio Novorizontino 
está garantido na Série B 
do Campeonato Brasileiro 
de 2023. Na noite deste do-
mingo (6), o time de Novo 
Horizonte fez sua parte, 
venceu o Operário, em Ponta 
Grossa, por 3 a 0, chegando 
aos 44 pontos e encerrou a 
disputa na 16ª colocação, 
dois pontos na frente do 
CSA, de Alagoas, que foi 
derrotado pelo Cruzeiro (3 
a 2), no Mineirão. O volante 
Jhony Douglas, o atacante 
Ronaldo, de pênalti, e o la-
teral e capitão Paulinho, de 
cabeça, marcaram os gols do 

SÉRIE B

Novorizontino goleia o 
Operário e se garante 

Tigre do Vale.
“Dedicar essa manuten-

ção à diretoria do Novori-
zontino, toda sua torcida e a 
cidade de Novo Horizonte, 
pelo o que eles fazem pelo fu-
tebol. O Novorizontino não 
merecia ser rebaixado logo 
no seu primeiro ano, é muito 
difícil um clube que nunca 
disputou essa divisão nesse 
novo formato, é muito difícil 
o primeiro ano e o Novori-
zontino sofreu o que tinha 
que sofrer, que seja um gran-
de aprendizado para que no 
ano que vem, o clube venha 
muito forte e consiga fazer 
uma Série B muito melhor 
do que foi esse ano”, disse o 
técnico Mazola Júnior.

Da REPORTAGEM

Depois de anunciar os 
26 convocados da seleção 
brasileira para a Copa do 
Mundo do Catar, nesta se-
gunda-feira (7), no auditório 
da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), o técnico 
Tite foi questionado, em 
entrevista coletiva, sobre a 
presença de Daniel Alves na 
lista. O lateral-direito, de 39 
anos, atualmente defende o 
Pumas (México), mas não 
disputa uma partida oficial 
desde 24 de setembro e vem 
treinando com o time B do 
Barcelona (Espanha), atrás 
da melhor forma física. Ele 
é o jogador mais velho a ser 
chamado para defender o 
Brasil em um Mundial.

O veterano, que disputará 
o quarto Mundial da carrei-
ra, era dúvida, após ficar fora 
dos jogos contra Gana e Tu-
nísia, nos dias 23 e 27 de se-
tembro, os últimos antes da 
convocação desta segunda. 
Para começar a responder, 
Tite pediu ao preparador 
físico da seleção brasileira, 
Fábio Mahseredjian, que 
explicasse a ausência do 
lateral na ocasião, antes de 
justificar os papéis técnico e 
tático do jogador na equipe.

“O Dani não veio na con-
vocação de setembro por 
causa de problemas físicos 
diagnosticados pelo nosso 
fisiologista. Ele estava com 
baixos níveis de potência e 
força. Dissemos a ele que 
precisava melhorar esses ín-
dices. E ele respondeu: mis-
são dada é missão a ser cum-
prida. Ele mostrou grande 

Tite fala sobre Daniel 
e elogia nova geração

LISTA 

evolução. Quero agradecer 
à comissão do Rafa Marquez 
[técnico do Barcelona B], 
que nos mostrou números 
que deram segurança no as-
pecto físico, mostrando que 
o Dani Alves, que treina com 
eles desde 12 de outubro, é o 
mesmo que esteve conosco 
em 2022 e na Olimpíada [em 
Tóquio, no Japão, no ano 
passado]. No aspecto físico, 
ele se encontra apto”, escla-
receu Mahseredjian.

“As pessoas têm que en-
tender que os laterais na 
equipe brasileira, na medida 
que temos pontas, são late-
rais construtores. A quali-
dade técnica individual que 
o Dani Alves empresta nesse 
sentido é impressionante, 
sendo um articulador, um 
organizador. Não temos nele 
um jogador que vai e volta. 
Essa é a função dele”, com-
pletou Tite.

Na outra ponta, o téc-
nico brasileiro enalteceu a 
renovação do elenco que vai 
ao Catar, principalmente 
no setor ofensivo. Dos 26 
convocados, 16 disputarão 
uma Copa pela primeira vez, 
sendo sete atacantes (entre 
os nove chamados): Vinícius 
Júnior, Rodrygo, Raphinha, 
Richarlison, Pedro, Antony 
e Gabriel Martinelli. Os de-
mais estreantes são o golei-
ro Weverton, os zagueiros 
Bremer e Éder Militão, os 
laterais Alex Telles e Alex 
Sandro, os volantes Fabi-
nho e Bruno Guimarães e 
os meias Lucas Paquetá e 
Everton Ribeiro.

“Quero bater na tecla do 
equilíbrio. Isso é fundamen-
tal não só no esporte, mas na 
vida. Temos uma geração de 

Anúncio dos convocados aconteceu no auditório da CBF

AGÊNCIA BRASIL
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
LOTEAMENTO BOSQUE DOS IPÊS I – GUAPIAÇU 

 
Pela Promessa Particular de Venda e Compra de Lote Urbano e Outras Avenças, celebrado com a firma loteadora 

SPE NUNES FERREIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.085.664/0001-66, com 
sede na Rua Moras, 431, Vila Madalena em São Paulo - SP, e com a firma desenvolvedora 1007 BOSQUE DOS IPÊS 1 
GUAPIAÇU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 20.296.194/0001-21, com sede na 
avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira nº 2000, Loja 01 a 04 Torre “A”, Sala D-7 em São Jose Do Rio 
Preto/SP; 

- em 19 de janeiro de 2022, com PAULO RICARDO DA SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 
43026283-8 SSP/SP e CPF nº 358.968.458-55, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com JOSILAINE 
MARIA DO NASCIMENTO SILVA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 48191909-0 SSP/SP e CPF n° 
428.117.688-82, que residiam na Rua Projetada B, nº 176, Lot Monte Castelo, na cidade de Guapiaçu - SP, CEP 15110-
000, se comprometeram a adquirir o lote 01, da quadra A; 

- em 28 de dezembro de 2020, com ELIEL LOPES DOS SANTOS SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade 
RG nº 494168791 SSP/SP e CPF nº 401.180.168-22, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com JOSEANE 
AQUINO DE MELO SILVA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 48128677-9 SSP/SP e CPF n° 
415.777.098-61, que residiam na Rua Projetada E, nº 99, Lot Monte Castelo, na cidade de Guapiaçu - SP, CEP 15110-
000, se comprometeram a adquirir o lote 13, da quadra E; 

- em 25 de fevereiro de 2021, com JONAS JOSE PERES, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG 
nº 34139814-7 SSP/SP e CPF nº 340.014.748-67, que residia na Rua Valdemar T dos Santos, nº 314, C/2, Cid Kemel, na 
cidade de São Paulo/SP, CEP 08130-095, se comprometeu a adquirir o lote 09 da quadra J; 

 
- em 18 de janeiro de 2021, com HENRIQUE DOMINGUES DA SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade 

RG nº 55091235-6 SSP/SP e CPF nº 453.837.988-38, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com ANGELICA 
APARECIDA GOMES RIBEIRO SILVA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 54306159-0 SSP/SP e CPF 
nº 430.268.288-40, que residiam na Estancia Crt 074b, nº 619, Ch 1 Mod D, São Paulo, na cidade de Guapiaçu/SP, CEP 
15110-000, se comprometeram a adquirir o lote 39 da quadra J; 

 
- em 25 de janeiro de 2021, com DANATIELI RODRIGUES, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade 

RG nº 533199591 SSP/SP e CPF nº 439.033.438-70, que residia na Rua Olimpo Costa, nº 00024, Residencial São Marcos, 
na cidade de Guapiaçu/SP, CEP: 15110-000, se comprometeram a adquirir o lote 04 da quadra S; do loteamento BOSQUE 
DOS IPÊS I - GUAPIAÇU sito em Guapiaçu-SP, objeto do R.003/174.269 do 1º Registro de Imóveis da Comarca de São 
José do Rio Preto, sendo que todos os compromissários retros referidos atualmente se encontram em lugar ignorado. 

 
O preço dos lotes e condições de pagamento a prazo foram perfeitamente estabelecidos no referido contrato. 
Ocorre, entretanto, que o(s) notificado(s) não está(ão) cumprindo fielmente o contrato, como é de rigor, encontrando-

se em atraso com a liquidação das seguintes prestações, a saber: 
 
I. PAULO RICARDO DA SILVA, com 11 parcelas do plano de pagamento (02/2022 a 10/2022), mais os 

correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 6.685,17; 

II. ELIEL LOPES DOS SANTOS SILVA, com 11 parcelas do plano de pagamento (02/2022 a 10/202), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 4.511,42; 

III. JONAS JOSE PERES, com 12 parcelas do plano de pagamento (01/2022 a 10/2022), mais os correspondentes 
acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um débito de R$ 
6.501,40; 

IV. HENRIQUE DOMINGUES DA SILVA, com 18 parcelas do plano de pagamento (09/2021 a 10/2022), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 8.910,77; 

V. DANATIEL RODRIGUES, com 4 parcelas de plano de pagamento (07/2022 a 10/2022), mais os correspondentes 
acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um débito de R$ 
2.306,81; 

Nestas condições ficam os senhores(as) supramencionados NOTIFICADO(S) de que o não pagamento do débito 
supra, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente edital, acrescido das prestações que se vencerem 
no referido prazo, além dos juros complementares e das despesas desta notificação e respectivo edital, implicará na 
rescisão automática do contrato, nos termos do que dispõe a cláusula 8ª do contrato e o art. 32 da Lei 6.766, de 19/12/79. 

 
D4Sign bc21aaa6-d767-4a91-bc64-0cfa497cfb2f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

                               
 

Na hipótese de não purgação da mora, com a consequente rescisão automática do contrato, ficam desde já 
cientificados os notificados de que deverão entrar em contato com o departamento de contratos, pelo telefone/WhatsApp 
(17) 3354-1500, para verificação e recebimento de eventual valor de restituição parcial de parcelas pagas. 

Guapiaçu - SP, 31 de outubro de 2022 

SPE NUNES FERREIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 
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NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 
59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 13, parágrafo úni-
co, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar-ANS, notifica os consumidores abaixo relacionados, para regu-
larizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar desta data, no setor de 
atendimento ao cliente, localizado 1º andar do nosso prédio na Avenida Mur-
chid Homsi, 1275 - Vila Diniz - CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:
CPF: 220.628.058; contrato nº 53281, valor devido: R$ 182,64, referente 
às competências de 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 102. CPF: 070.347.918; contrato nº 61723, valor devido: R$ 
1.861,65, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 173. CPF: 465.360.968; contrato 
nº 65397, valor devido: R$ 395,17, referente às competências de 08/2022, 
09/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 141. 
CPF: 046.434.128; contrato nº 87327, valor devido: R$ 1.103,14, referente às 
competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 173. CPF: 582.182.648; contrato nº 103980, valor de-
vido: R$ 236,95, referente às competências de 08/2022, 09/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 141. CPF: 276.089.348; 
contrato nº 111098, valor devido: R$ 643,96, referente às competências de 
08/2022, 09/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 141. CPF: 834.695.911; contrato nº 130848, valor devido: R$ 629,81, 
referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 175. CPF: 600.194.088; contrato nº 130978, 
valor devido: R$ 720,43, referente às competências de 07/2022, 08/2022, 
09/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 227. 
CPF: 447.737.108; contrato nº 131419, valor devido: R$ 206,18, referente às 
competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 172. CPF: 421.405.078; contrato nº 131420, valor de-
vido: R$ 237,05, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 172. CPF: 603.354.868; 
contrato nº 132932, valor devido: R$ 74,96, referente às competências de 
07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 97. 
CPF: 469.425.668; contrato nº 133076, valor devido: R$ 235,88, referente às 
competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 175. CPF: 559.513.018; contrato nº 133276, valor de-
vido: R$ 204,65, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 175. 

Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo indicado 
acima, o contrato em referência estará rescindido de pleno direito con-
forme cláusula contratual em face do atraso no pagamento da taxa de 
mensal de manutenção, além da cobrança da dívida judicial ou extrajudi-
cialmente e da inclusão do seu nome nos cadastros do SCPC.

Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue (17) 3203-1418.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA OS CARGOS DE DI-
RETORIA EXECUTIVA E CONSELHO COMUNITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL E EDUCADORA DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA PARA 

O BIÊNIO 2023/2024 

LEANDRO JOSÉ VENDRAMIN, Presidente da ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
E EDUCADORA DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA, no desempenho 
dos deveres e uso de suas atribuições estatutárias, torna público o pro-
cesso de eleição para os cargos de direção e do conselho comunitário da 
associação e CONVOCA todos os associados, que estiverem em dia com 
suas obrigações estatutárias, a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL, que 
se realizará no dia 20 de dezembro de 2022, às 19:00 horas, na sede da en-
tidade, localizada na avenida Abrahão José de Lima, nº 460, loja 04, Centro, 
no município e cidade de Guapiaçu SP, para a eleição da nova diretoria 
desta associação, para o biênio 2023/2024, nos termos das prerrogativas do 
estatuto social. 

Guapiaçu, 01 de novembro de 2022.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCADORA
DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA

LEANDRO JOSÉ VENDRAMIN
RG nº 47.744.861

Presidente

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, 
faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. ANDERSON ÉRICO MARQUES e BEATRIZ DE SOUZA SILVA, 
sendo ELE filho de VERA LUCIA MARQUES e ELA filha de JEAN CLAYTON 
GOMES DA SILVA e de SILVANA FERREIRA DE SOUZA;
2. ROBSON CARLOS ZANINELI e JULIANA CAETANO DE CAR-
VALHO, sendo ELE filho de VALCIR ZANINELI e de APARECIDA MARCU-
ZO ZANINELI e ELA filha de GILDESAM BORGES DE CARVALHO e de 
ABIGAIL CAETANO DE CARVALHO;
3. WILSEF QUEIRÓZ PEDROSO e SIMONE BIGOTTO, sendo ELE 
filho de VILSON PEDROSO e de MARCLEIDES MARIA DE QUEIRÓZ e ELA 
filha de GERALDO ROBERTO BIGOTTO e de MARIA ANGELICA VENAN-
CIO BIGOTTO;
4. GEOVANE PRATES FERREIRA e IVANIRA BARROSO, sendo 
ELE filho de AGEVAN FERREIRA e de JENÍ DA CRUZ PRATES e ELA filha 
de OSORIO DONIZETI BARROSO e de LUZIA FERNANDES DOS SANTOS 
BARROSO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 05/11/2022

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, 
faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. JOÃO PEDRO DA SILVA e PRISCILA MELISSA COSTA, sendo 
ELE filho de DEVAIR DA SILVA e de LEILA MARCIA DA SILVA e ELA filha 
de ALEXANDRE DAVID DA COSTA e de MELISSA BERNARDO DOS REIS 
COSTA;
2. JOESLLEY DA SILVA e ISABELLE VICTÓRIA BUENO MATEUS, 
sendo ELE filho de JOÃO BATISTA LEANDRO DA SILVA e de MEIRE LUCIA 
DA SILVA e ELA filha de ALESSANDRO ARAUJO MATEUS e de GRACIELE 
BUENO MATEUS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 07/11/2022

Proclamas

CAD perde 
primeiro 
jogo da final 
do Paulistão

A equipe de basquete 
sobre rodas do CAD/
SMEL/VETNIL/LPIE 
de Rio Preto jogou a 
primeira partida da fina-
líssima do Campeonato 
Paulista neste domingo 
(06), em Rio Preto, e 
apesar de fazer um bom 
jogo acabou perdendo 
para o Magic Hands, por 
75 a 55.

O segundo jogo da 
final será no próximo 
sábado (12), em São 
Paulo. Os cestinhas do 
jogo foram Juninho, 
com 26 pontos, e Fei-
jão, que marcou 19. O 
técnico Tiago Baptista 
comentou sobre o jogo.

“Sabíamos que seria 
um jogo duro. É uma 
equipe muito agressiva 
defensivamente. Agora 
é aprimorar alguns as-
pectos durante a sema-
na e buscar vitória no 
segundo jogo do playoff 
em São Paulo”, afirmou.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Após vencer 
Araçatuba, 
meninas vão 
para final 

O time de basquete 
feminino do CAD/SMEL 
venceu na manhã deste 
domingo, 6, a equipe 
do Araçatuba, por 62 a 
38, no ginásio do Mon-
te Líbano, pela semifi-
nal da Liga Regional de 
Basquete Centro Oeste 
Paulista – LBC e está na 
final do torneio. A equi-
pe rio-pretense aguarda 
agora o adversário da 
final, mas antes tem um 
compromisso importan-
tíssimo.

Na quarta-feira, 9, 
as meninas do CAD têm 
outra decisão. Encaram 
Catanduva, no clube 
Monte Líbano, às 9 ho-
ras, pela finalíssima da 
Liga Arba (Associação 
Regional de Basketball 
de Rio Preto).

“Mais uma missão 
cumprida. Mais uma 
final. Agora é preparar 
para a disputa dos dois 
títulos”, afirmou o trei-
nador Marcus Gama.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

B8| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, terça-feira, 08 de novembro de 2022

atletas de alto nível, que es-
tão se convocando. Não sou 
‘eu’, eles estão buscando e 
o fazem na medida que têm 
versatilidade. Priorizamos 
atletas importantes no meio 
para frente, sem fugirmos à 
ideia de termos uma equipe 
equilibrada. Para vencermos 
em alto nível, precisamos de 

criação e gols. Temos uma 
parcela maior de atletas con-
vocados nesse sentido, mas a 
consistência defensiva gera 
o ponto de equilíbrio para 
vencermos”, comentou Tite, 
detalhando, em especial, a 
presença de Martinelli, o 
mais jovem da lista, com 21 
anos e três meses.

Lucas Figueiredo

Divulgação


