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Meio Ambiente, escola, moradores e ambientalistas se juntam pela nascente do Piedadinha; encontro aconteceu domingo

PIEDADINHA
UNE BAIRRO
E RESGATA
ASSOCIAÇÃO
Uma professora, ambientalis-
tas da AAMA, rotarianos, pais 
e alunos da escola Prof. Alzira 
Valle Rolemberg se reuniram 
domingo (20) na nascente do 
Córrego Piedadinha e decidi-
ram pedir ajuda à Secretaria 
do Meio Ambiente para o 
plantio de árvores nativas no 
próximo dia 3 de dezembro e 
reorganizar a Associação dos 
Moradores.  CIDADES  Pág.5

RIO PRETO

Saúde solicita uso de máscara 
em ônibus e locais fechados
A Secretaria de Saúde de Rio Preto voltou a recomendar desde ontem o uso de máscara em locais fechados, com grande frequên-
cia de pessoas ou onde haja aglomeração. O local que a Secretaria de Saúde mais enfatiza a necessidade da peça é nos ônibus do 
transporte coletivo. O motivo é o crescente número de novos exames positivos para a Covid-19. CIDADES   Pág.3

CÉU ABERTO

Projeto quer 
aparelhos 
adaptados 
em academias
Rio Preto poderá ter brin-
quedos e equipamentos com 
acessibilidade destinados às 
pessoas com deficiências. A 
proposta é do vereador Ros-
sini Diniz (PL).A proposta 
vai ser votada em regime 
de urgência na sessão desta 
terça-feira (22) da Câma-
ra Municipal. Quando um 
projeto entra em regime de 
urgência, as duas votações 
ocorrem na mesma sessão. 
POLÍTICA  Pág.3

Levantamento feito pelo Centro de 
Estudos Econômicos da Associação 
Comercial e Empresarial de Rio 
Preto (ACIRP) com 45 empresários 
mostra que 71,11% estão otimistas 
com a Black Friday, dia 25 de no-
vembro. Outros 22,22% vêm a data 
com indiferença e outros 6,67% estão 
pessimistas. Em 2021, a data ainda 
enfrentava a pandemia. 
CIDADES  Pág 2

Os microempreendedores individuais e as 
microempresas são os mais otimistas com a data

BLACK FRIDAY 
DEIXA 71% DOS 
EMPRESÁRIOS 
DE RIO PRETO 
OTIMISTAS, DIZ 
PESQUISA 
DA ACIRP

11 ANOS

Motorista 
sem CNH 
atropela e 
mata menina
Uma menina, de 11 anos, 
morreu às 21h35 deste do-
mingo, 20, no Hospital de 
Base de Rio Preto, onde deu 
entrada logo após ser atro-
pelada na tarde do mesmo 
dia. O acidente aconteceu 
no bairro Colina do Sul, em 
Bady Bassitt, e o autor foi 
um jovem, de 18 anos, que 
não é habilitado. Quando a 
PM chegou, encontrou o ra-
paz esperando a vítima ser 
socorrida. CIDADES Pág.4

Mirassol sobe 
mais de 100 
posições no 
ranking da CBF

ESPORTES  Pág.B6

PROJETOS

Sessão deixa 
fora emendas 
impostivas e 
mais cadeiras
Os dois assuntos que mais 
provocam discussão na 
cidade não estão na ordem 
do dia dos projetos que se-
rão votados na Câmara de 
Rio Preto na sessão desta 
terça-feira (22). O aumento 
de 17 para 23 vereadores 
para a legislatura que co-
meça em janeiro de 2025 e 
o que institui as Emendas 
Impositivas. Ambos ainda 
dependem de uma segunda 
votação. POLÍTICA  Pág.3

Prefeitura 
tem inscrições 
a residência 
médica

CIDADES  Pág.3

Castramóvel 
estará até 
dezembro no 
Santo Antonio

CIDADES  Pág.3

JANTAR LANÇA 
MODA SOLIDÁRIA
Uma coleção de moda exclu-
siva será apresentada hoje no 
jantar anual da holding Val-
quírias World, em um evento 
para selar uma parceria de 
moda solidária e sustentável. 
CIDADES Pág.5

Claudio Sartor

Arquivo PESSOAL

Arquivo Cláudio LAHOS
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Orçamento 2023
O deputado Hélio Leite 

(União-PA) apresentou, nesta 
segunda-feira (21), seu relató-
rio da receita do Orçamento 
2023. A receita primária total 
bruta do Brasil para 2023 está 
prevista em mais de R$ 2,25 
trilhões. O relatório das re-
ceitas orçamentárias deve ser 
analisado e votado pela Co-
missão Mista de Orçamento 
(CMO) na quarta-feira (23).

“No nosso Relatório de 
Receita do projeto da Lei 
Orçamentária Anual 2023 
[PLN 32/2022], as receitas 
orçamentárias foram manti-
das, conforme encaminhado 
pelo Poder Executivo em 31 
de agosto. A elaboração da 
proposta orçamentária, por 
prudência, ateve-se ao cená-
rio conhecido hoje, porque o 
próximo ano será o primeiro 
de um novo governo. Concor-
damos com essa premissa, 
visto que há ainda muitas 
incertezas quanto às medidas 
que afetarão a arrecadação no 
próximo exercício”, afirma o 
relator.

Acirp mostra que 71% dos empresários 
estão otimistas com a Black Friday

PESQUISA INÉDITA

Levantamento feito pelo 
Centro de Estudos Econômicos 
da Associação Comercial e Em-
presarial de Rio Preto (ACIRP) 
com 45 empresários mostra 
que 71,11% estão otimistas 
com a Black Friday, dia 25 de 
novembro. Outros 22,22% vêm 
a data com indiferente e outros 
6,67% estão pessimistas. Em 
2021, a data ainda enfrentava 
a pandemia. 

O humor dos comercian-
tes e prestadores de serviços 
em relação ao faturamento 
também não é o mesmo entre 
todos os ouvidos pela Acirp. 
A grande maioria, 40% deles, 
acredita que o faturamento 

Os microempreendedo-
res individuais e as em-
presas de grande porte 
esperam boas vendas

Da REPORTAGEM
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vai aumentar em 5%. Outros 
33,33%, esperam um cresci-
mento de 11% a 15% nas ven-
das. Apenas 6,67% acreditam 
em vendas cresçam entre 16% 
a 20% em relação a 2021. Ape-
nas 8,89% dos entrevistados 
acreditam em crescimento 
superior a 21%. 

Nesse caso, eles também 
acreditam que o ticket médio 
(valor de cada compra) será de 

GASTOS DE 

R$ 265
É A ESTIMATIVA DOS
empresários em rela-
ção ao valor do ticket 
médio nas compras 
desta Black Friday

Aparelhos 
adaptados em 
academias ao 
céu aberto

Rio Preto poderá ter 
brinquedos e equipamen-
tos com acessibilidade 
destinados às pessoas 
com deficiências. 

A proposta apresenta-
da é do vereador Rossini 
Diniz (PL). 

Urgência
A proposta vai ser vo-

tada em regime de urgên-
cia na sessão desta ter-
ça-feira (22) da Câmara 
Municipal. 

Quando um projeto 
entra em regime de urgên-
cia, as duas votações ocor-
rem na mesma sessão. 

Mudanças
O artigo mais impor-

tante do projeto diz que 
“os playgrounds e acade-
mias instalados em espa-
ços públicos, como praças, 
parques, áreas de lazer, 
creches e escolas públicas 
municipais deverão con-
ter ao menos 5% de cada 
brinquedo e equipamento 
em modelos adaptados 
para utilização por pesso-
as com deficiência, inclu-
sive visual, ou mobilidade 
reduzida.” 

Outro artigo do projeto 
diz que “os brinquedos e 
equipamentos” precisam 
ser “adaptados e sinali-
zados” para que o púbico 
alvo identifique o equipa-
mento. 

Referências
Para indicar que a pro-

posta é legal, Rossini cita 
uma série de decisões de 
tribunais superiores que 
garantem a legalidade e 
constitucionalidade do 
texto.

R$ 265,50. 

Micros 
Os microempreendedores 

individuais e as microem-
presas são os mais otimistas 
com a data. Para 72,73% dos 
microempreendedores, reina o 
otimismo. São 63,63% os que 
acreditam que as vendas cres-
çam 10% em relação ao ano 
anterior. Eles esperam vendas 

medias de R$ 257,21. Já 90% 
das microempresas estão oti-
mistas e 80% delas acreditam 
em um faturamento superior 
em 10%. No caso delas, as 
vendas médias esperadas são 
de R$ 167,50. 

O otimismo das empresas 
de pequeno porte é menor. São 
50% delas que acreditam na 
data e esperam faturar 80% a 
mais com ticket médio de R$ 

419,23. As empresas de grande 
porte estão otimistas. Entre 
elas, 66,67% acreditam na 
data e esperam crescimento de 
100% nas vendas. Mas o ticket 
médio é o menor: R$ 166,66. 

O levantamento foi feito 
por Wagner Antonio Jacometi, 
diretor do Centro de Estudos 
Econômicos da Acirp e pelo 
economista responsável, Ad-
nan Kalil Jebailey Junior.

Acirp mostra que 71% dos empresários estão otimistas com a Black Friday

Sessão deixa projetos polêmicos  de fora
Os dois assuntos que mais 

provocam discussão na cidade 
não estão na ordem do dia dos 
projetos que serão votados 
na Câmara de Rio Preto na 
sessão desta terça-feira (22). 
O aumento de 17 para 23 ve-
readores para a legislatura que 
começa em janeiro de 2025 e 
o que instit as Emendas Im-
positivas. 

Serão discutidos três vetos 
do prefeito a projetos que já 
foram aprovados em sessões 
anteriores. O prefeito vetou 

Lei Complementar do vere-
ador Elso Drigo Filho, que 
dá o nome do “Prof. Dr. Aziz 
Ab’Saber” ao Centro Integrado 
de Educação, Ciência e Cultura 
(CIECC). 

O segundo veto é ao proje-
to do vereador Robson Ricci 
(Republicanos) que determina 
que toda a receita aferida com 
multas ambientais seja para 
implementação de políticas 
municipais de meio ambiente 
e urbanismo. E o terceiro veto 
ao projeto do vereador Paulo 

Pauléra que altera o Estatuto 
dos Servidores Públicos Civis 
do Município, das Autarquias, 
Empresas e Fundações Públi-
cas Municipais. 

Projetos 
Serão votados um projeto 

de Lei Complementar enviado 
pelo Executivo para alterar o 
Código de Obras e Edificações 
em Rio Preto e dois projetos 
de Lei. O primeiro do vereador 
Paulo Pauléra (PP) que regula-
menta a preferência de entrada 

de caminhões betoneiras nos 
Condomínios e Associação de 
Moradores em bairro residen-
ciais fechados. 

O segundo é do vereador 
Anderson Branco (PL) que 
declara o Instituto Social, 
Cultural, Educacional e Bene-
ficente Vida Nova, de utilidade 
pública. 

Urgências 
Serão votados dois projetos 

em regime de urgência.
 Nesse caso, tanto a vo-

CÂMARA HOJE

tação pela legalidade como 
a do mérito são na mesma 
sessão. Rossini Diniz (PL) que 
dá acessibilidade de pessoas 
com deficiência ou mobilida-
de reduzida a brinquedos e 
equipamentos de academia 
em espaços abertos, creches 
e escolas públicas municipais 
e um projeto de Resolução do 
vereador Diego Mahfouz Faria 
Lima, o professor Nora 10, que 
pede a Institui a Rede de Ideias 
Legislativas na Câmara de Rio 
Preto.

ELEIÇÕES 2022

TRE-SP multa Rodrigo 
Garcia por uso da máquina 
pública na campanha

Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo decidiu multar o 
governador Rodrigo Garcia por 
visitar prédios públicos e usar 
eventos para fazer campanha, 
conduta que é vedada pela lei 
eleitoral. 

O colegiado acolheu em 
parte uma representação da 
coligação Juntos por São Paulo 
(Federação Brasil da Esperan-
ça - Fé Brasil (PT/PC DO B/
PV) / PSB / Federação PSOL 
REDE (PSOL/REDE) / AGIR) 
contra o governador candidato 
à reeleição. 

A decisão, por quatro votos 
a dois, determinou a aplicação 
de multas nos valores de R$ 
21.282,00 e R$ 5.320,50 a 
Garcia e ao candidato a vice-
-governador em sua chapa, 
Eugênio Zuliani, respectiva-
mente. A representação pedia 
ainda a cassação dos registros 
de candidatura, o que foi nega-
do pelo Tribunal. 

De acordo com a tese ven-

cedora, apresentada pelo juiz 
Afonso Celso da Silva, ficou 
demonstrado nas alegações da 
coligação representante o uso 
da máquina pública por parte 
do governador, em benefício 
de sua candidatura. 

Ele teria visitado prédios 
estaduais, tais como hospital, 
ambulatório, escola e quartel 
da Polícia Militar e utilizado 
esses eventos como atos de 
campanha eleitoral, veiculan-
do fotos e vídeos captados nos 
locais em suas redes sociais.

Da REPORTAGEM

HOMENAGEM

Deputado Motta recebe 
amanhã título de 
Cidadão Catanduvense

O deputado federal Luiz 
Carlos Motta (PL) recebe nesta 
quarta-feira (23) na Câmara 
Municipal de Catanduva, o tí-
tulo de Cidadão Catanduvense 
em uma cerimônia que será 
realizada pelo presidente, ve-
reador Gleison Begalli Rocha. 
A proposta do vereador Onofre 
Baraldi, que já deixou a Casa, 
foi aprovada por unanimidade.

Motta fala da sua relação 
com Catanduva: “Agradeço 
muito à Câmara de Catanduva, 
principalmente ao meu amigo 
e ex-vereador Onofre Baraldi, 
pela homenagem. Tenho muito 
carinho por essa cidade e sua 
população. É sempre muito 
gratificante ver nosso trabalho 
reconhecido. Vou continuar 
trabalhando pelo desenvolvi-
mento de Catanduva e de toda 
a região”. 

A homenagem será reali-
zada presencial, no plenário 
da Câmara de Catanduva, a 
partir das 19h15. Também será 

possível acompanhar ao vivo 
pelo Facebook e Youtube da 
Câmara.

 Motta, como é conhecido, 
é o primeiro deputado fede-
ral pelo estado de São Paulo 
a eleito para representar os 
comerciários. Recebeu na pri-
meira eleição, mais de 75 mil 
votos e foi reeleito em 2022 
com 104.701 votos. Atua na 
Câmara do Deputados, lide-
rando as principais pautas de 
interesse dos brasileiros e dos 
comérciários.

Da REPORTAGEM

Arquivo Cláudio LAHOS

DivulgaçãoDivulgação
A única mudança de seu 

relatório, acrescenta Hélio 
Leite, foi acatar emendas 
para restabelecer a receita 
da Condecine, a Contribuição 
para o Desenvolvimento da 
Indústria Cinematográfica 
Nacional, no valor de R$ 1,2 
bilhão.

Na mensagem que en-
caminhou o Orçamento de 
2023, o governo federal 
explicou que não previu a 
receita porque a ideia era 
extinguir o tributo, pago pelo 
próprio setor. O deputado 
Alessandro Molon (PSB-RJ) 
foi autor de uma das seis 
emendas que pedem a volta 
da contribuição na previsão 
orçamentária. Segundo ele, 
o tributo existe desde 1966 
e é uma importante fonte 
para as atividades cinema-
tográficas.

Hélio Leite disse que pre-
feriu não mexer nos demais 
itens da proposta, mesmo 
que alguns parâmetros ma-
croeconômicos pudessem ser 
atualizados.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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CIDADES

Saúde volta a recomendar uso de 
máscara em ônibus e local fechado

RIO PRETO

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto voltou a recomendar 
desde ontem, 21, o uso de más-
cara em locais fechados, com 
grande frequência de pessoas 
ou onde haja aglomeração. 

O local que a Secretaria de 
Saúde mais enfatiza a necessi-
dade da peça é nos ônibus do 
transporte coletivo. O motivo 
é o crescente número de no-
vos exames positivos para a 
Covid-19. 

Continua em vigor o decre-
to que prevê a exigência para o 
uso de máscaras em farmácias 
e serviços de saúde da rede 

Aproximadamente 200 
mil pessoas não retor-
naram às UBSs para to-
mar as doses de reforço

Da REPORTAGEM
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Secretaria recomenda volta do uso das máscaras no transporte coletivo e locais fechados

Continua em vigor o 
decreto que prevê a 
exigência para o uso 
de máscaras em far-
mácias e serviços de 
saúde da rede públi-
ca e particular.

pública e particular. 
As pessoas que ainda não se 

vacinaram ou estão com as do-
ses em atraso devem procurar 
uma unidade de saúde para a 
atualização das vacinas. 

A divulgação do próximo 
boletim de acompanhamento 
da Covid em Rio Preto está 
prevista para 1º de dezembro. 

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, aumentou o 
número de casos registrados 
diariamente na rede pública 
municipal. Por outro lado, o 
número de internações ainda 
se mantém. 

Novo surto?
Diante do recrudescimento 

do surto da doença e do apa-
recimento de novas variantes, 
como a ômicron, por exemplo, 
a Secretaria tem convocado as 
pessoas que tomaram uma ou 
duas doses da vacina a toma-
rem as doses de reforço. 

Segundo a coordenadora da 
Vigilância de Saúde, Andreia 
Negri, aproximadamente 200 

mil pessoas (40% dos mora-
dores) não retornaram para 
tomar as doses de reforço. 
Cerca de 9 mil pessoas sequer 
voltaram para tomar a segun-
da dose. 

A vacina continua à dispo-
sição nas 28 Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) entre 7h30 e 
16h30.

Balcão 
Itinerante 
está no CRAS 
Centro hoje

O Balcão de Empregos 
Itinerante da Prefeitura 
de Rio Preto está aten-
dendo no CRAS Centro 
terça-feira (22). O micro-
-ônibus está estacionan-
do na rua João Teixeira, 
260, na Vila Santa Cruz, 
das 9h30 às 16h. 

As vagas são para en-
fermeiro, atendente, au-
xiliar administrativo, as-
sistente administrativo, 
comprador, auxiliar de 
farmácia, assistente fis-
cal, farmacêutico, repo-
sitor, operador de caixa, 
empacotador, açougueiro 
e balconista. Também há 
oportunidade para pro-
gramas Jovem Aprendiz 
e de Estágio. 

Nesta terça-feira, ha-
verá oficinas para geração 
de renda. Pela manhã, 
será sobre preparo de 
assados e, à tarde, de 
design de sobrancelha. 
As oficinas já estão com 
as vagas preenchidas pe-
los usuários do próprio 
CRAS. 

Nos dois dias, o Bal-
cão vai realizar cadastro e 
atualização dos candida-
tos no sistema de vagas e 
direcionar para oportuni-
dades, além de imprimir 
currículos gratuitamente.

Da REPORTAGEM

ATÉ DIA 30

Prefeitura de Rio Preto abre 
inscrições para residência médica

As inscrições para o pro-
cesso seletivo do Programa de 
Residência Médica da Prefeitu-
ra de Rio Preto estão abertas. 
O período é de 21 a 30 de no-
vembro. O Programa oferece 
10 vagas para a residência em 
Medicina de Família e Comu-
nidade e outras quatro vagas 
para a residência em Medicina 
de Emergência para ingresso 
em 2023. Para participar, é 
necessário ter graduação em 
medicina ou concluir o curso 
até a data da matrícula do 
programa pretendido. 

Interessados devem aces-
sar o página da Secretaria de 
Saúde e preencher a ficha de 
inscrição, informando dados 
pessoais, institucionais, ende-
reço e telefone. Ao concluir, o 
participante deve recolher a 
taxa de inscrição no valor de 
R$ 500 e enviar o comprovan-

te de pagamento à Comissão 
de Residência Médica (CO-
REME), pelo e-mail: coreme@
riopreto.sp.gov.br. 

O edital e as inscrições 
estão disponíveis na página 
da Secretaria de Saúde: ht-
tps://saude.riopreto.sp.gov.
br/transparencia/.

Programa de Residência Médica abre inscriçõesCastramóvel da Zoonoses está no bairro Santo Antonio

O Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) está com 
o castramóvel na Escola de 
Competências Deputado Ro-
berto Rollemberg (ECO Santo 
Antonio), de 21 de novembro 
a 7 de dezembro. No período, 
a equipe do serviço promoverá 
campanha de castração em 
cães e gatos de moradores do 
bairro Santo Antonio. A esti-
mativa é castrar 170 animais 
nesta etapa. 

A campanha de castração 
faz parte de um conjunto de 
ações desenvolvidas na área de 
abrangência do Santo Antonio 
no último quadrimestre deste 
ano, com ênfase na prevenção 
e combate à leishmaniose ca-
nina e à esporotricose felina. 

Investigações
Entre os meses de setem-

bro e novembro, a equipe 
do CCZ realizou inquéritos e 
investigações sorológicas para 
diagnóstico da leishmaniose 
visceral canina, vacinação 
antirrábica, investigações de 
esporotricose felina, feira de 
educação em saúde ambiental, 
entre outras ações. 

Os animais que serão sub-
metidos ao procedimento já 
estavam cadastrados no sis-

ATÉ 7 DE DEZEMBRO

Castramóvel da Zoonoses 
está no Santo Antonio

tema de castração municipal. 
Todas as vagas foram preen-
chidas e os tutores avisados do 
agendamento. Os moradores 
não cadastrados podem com-
parecer ao castramóvel e regis-
trar o interesse na castração de 
seus animais. 

Castração de cães e gatos 
O proprietário/tutor pode fa-
zer o cadastro neste serviço de 
quatro maneiras: pessoalmen-
te na sede da antiga Dibea (no 
prédio onde funciona o Centro 
de Controle de Zoonoses); 
pessoalmente no Poupatem-
po (Rua Antônio de Godoy, 
3.033, atrás da Prefeitura) ou 
na Prefeitura Regional Nor-
te (Shopping Cidade Norte) 
ou via e-mail (faleconosco.
bemestaranimal@riopreto.
sp.gov.br). 

Documentos
Desse último modo, o ci-

dadão receberá as instruções 
de como proceder. Para se 
cadastrar, o animal deve ser 
originário da cidade e o pro-
prietário/tutor precisa residir 
em Rio Preto. 

Os documentos necessá-
rios são RG, CPF e compro-
vante de residência no nome 
do cadastrante.

EDSON BAFFI

Agentes de Saúde cadastram 
moradores de novo residencial

Com a entrega das chaves 
das 768 moradias do Resi-
dencial Edson Baffi, realizada 
no último sábado, os agentes 
de saúde estão percorrendo as 
casas para incluir os morado-
res no cadastro nacional e-SUS 
– site do Ministério da Saúde 
que reúne as informações da 
Atenção Primária em nível 
nacional. Os agentes estão 

uniformizados, com camiseta 
azul-clara e calça azul-mari-
nho e crachá de identificação. 
O cadastro solicita dados como 
nome, data de nascimento, 
RG, CPF e questões de saúde. 

Não são solicitados dados 
bancários. 

Com o cadastro e o número 
de PFJ, os munícipes podem 
ser atendidos nas unidades de 
saúde do município.

Saúde cadastra moradores do Residencial Edson Baffi
O cadastro é neces-
sário para atendi-
mento nas unidades 
de saúde; agentes 
estão uniformizados 
e identificados

Interessados devem 
acessar o página da 
Secretaria de Saúde 
e preencher a ficha 
de inscrição; prazo 
é até dia 30

Começa 
semana de 
prevenção a 
arboviroses

Começou nesta segun-
da-feira, 21/11, a Semana 
Estadual de Mobilização 
Contra as Arboviroses. O 
objetivo é conscientizar 
a sociedade sobre a im-
portância das ações de 
prevenção e combate ao 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela. 

Em Rio Preto, a pro-
gramação terá ações co-
letivas de intensificação 
do controle vetorial e 
atividades de eliminação 
de criadouros. As ações 
serão realizadas nas uni-
dades de saúde, escolas 
e feiras livres. Veja pro-
gramação completa no 
Portal DHoje Interior.

Da REPORTAGEM
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Uma menina, de 11 anos, 
morreu às 21h35 deste domin-
go, 20, no Hospital de Base de 
Rio Preto, onde deu entrada 
logo após ser atropelada na 
tarde do mesmo dia. O aciden-
te aconteceu no bairro Colina 
do Sul, em Bady Bassitt, e o 
autor foi um jovem, de 18 anos, 
que não é habilitado. 

Quando a Polícia Militar 
chegou no local, às 17h20, 
encontrou o rapaz esperan-
do a vítima ser socorrida. 
Ele não aparentava sinais de 
embriaguez e a VW Saveiro, 
que dirigia, foi apreendida 
administrativamente por estar 
rebaixada de forma irregular.

Para a PM, o motorista 
alegou que a criança tentou 
atravessar a rua e não conse-
guiu frear a tempo. 

Rafaela Silva Alves foi intu-
bada pelos socorristas e levada 
para o HB, onde não resistiu 
à gravidade dos ferimentos e 
veio a óbito. 

O motorista vai responder 
por homicídio culposo na di-
reção de veículo automotor. 
As investigações do caso serão 
feitas pelo 5º DP.

Motorista sem CNH atropela 
e mata menina de 11 anos

TRAGÉDIA

Quando a Polícia Mili-
tar chegou no local, às 
17h20, encontrou o ra-
paz esperando a vítima 
ser socorrida

Homem é 
executado 
com tiros 
na cabeça

Estácio Arede Filho, 
de 37 anos, foi encontrado 
morto, com várias perfu-
rações de arma de fogo 
na cabeça, por volta das 
4h10 deste domingo, 20, 
no cruzamento da avenida 
dos Estudantes com a rua 
Benedito Tavares, na Vila 
Aeroporto, em Rio Preto. 

A Polícia Militar fez a 
preservação do local do 
crime até a chegada do 
Samu. A médica consta-
tou o óbito e verificou que 
havia diversos ferimentos 
no crânio da vítima.

Peritos do Instituto de 
Criminalística apreende-
ram vestígios de cápsulas 
deflagradas de calibre 
9 mm. Além disso, fo-
ram confiscados óculos 
de grau, celular, chave 
de motocicleta e RG de 
Arede.

O corpo foi levado para 
o Instituto Médico Legal 
(IML), onde passou por 
autópsia. 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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Compra de Iphone 
acaba em golpe

Uma moradora de 
condomínio de alto pa-
drão, na Região Leste 
de Rio Preto, perdeu 
R$ 3.870,00 ao tentar 
comprar um Iphone. Ela 
procurou a Central de 
Flagrantes, na tarde deste 
domingo, 20, para de-
nunciar o estelionato.

Segundo a vítima, 
de 46 anos, após ver o 
anúncio no Instagram, 
de uma suposta empresa 
especializada na venda 
de celulares, com sede na 
Bahia, passou a negociar 
pelo WhatsApp. O valor 
de R$ 8.600,00 a prazo 
foi fechado com desconto 
para R$ 7.740,00. Logo 
após ter enviado o PIX 
para uma conta pessoa 
física, a vítima foi blo-
queada.

ACIDENTES

Estradas da região registram duas mortes
Duas pessoas morreram 
em dois acidentes na BR-
153, na região de Rio Pre-
to, na madrugada deste 
domingo, 20. 
O primeiro acidente envol-
veu três veículos e ocorreu 
à 1h30, no km 87, trecho 
de Mirassol. Um Fiat Siena 

colidiu frontalmente com um 
VW T Cross. Logo em seguida, 
um Renault Sandero bateu na 
traseira do T Cross. 
O condutor do Siena, um ho-
mem de 54 anos, morreu no 
local. Ele era de Bady Bassitt.
O motorista do T Cross foi en-
caminhado em estado mode-

rado para o Hospital de Base.
Já o condutor do Sandero não 
teve ferimentos. Não havia 
passageiro em nenhum dos 
veículos.
 O outro acidente ocorreu às 
3h10, no km 34, nas proxi-
midades de Nova Granada. O 
motorista de um caminhão, 

com 31 anos, perdeu o 
controle e tombou às mar-
gens da rodovia. O cami-
nhão estava carregado de 
telhas. O caminhoneiro 
morreu na hora. Ele era de 
Tubarão-SC.  Não houve 
interdição da rodovia em 
nenhum dos acidentes. 

O primeiro acidente envolveu três veículos em Mirassol; o segundo nas proximidades de Nova Granada

Deic investiga o caso

Maquinista para trem ao ver 
corpo sobre trilhos em Rio Preto

FERROVIA

O 2º DP de Rio Preto vai 
investigar um caso registrado 
no Plantão Policial como morte 
suspeita. A vítima, Yuri Mar-
ques, de 29 anos, foi encon-
trada sem vida sobre trilhos 
nas imediações da Vila Boa 

Esperança, na madrugada 
deste domingo, 20. 

Para a Polícia Militar, o 
maquinista, de 38 anos, disse 
que ao passar com a composi-
ção ferroviária na área urbana 
da cidade notou o cadáver nos 
trilhos e freou o trem.

Em seguida, a testemunha 
ligou no 190. Uma equipe do 
Samu foi acionada e a médica 
constatou o óbito.

Junto ao corpo do jovem 
foram apreendidos um celu-
lar, CNH e carteira. Peritos 
do Instituto de Criminalística 
estiveram no local.

O carro de uma funerária 
levou o cadáver para autópsia 
no Instituto Médico Legal 
(IML) rio-pretense.

O carro de uma fu-
nerária levou o ca-
dáver para autópsia 
no Instituto Médico 
Legal (IML) rio-pre-
tense; caso segue 
investigado pelo 2º 
Distrito Policial Maquinista para trem ao perceber corpo sobre os trilhos

Um motorista, de 34 anos, 
dirigiu com um guarda civil 
municipal pendurado na porta 
do seu caminhão por vários 
quarteirões, no Jardim Jéssica, 
em Rio Preto, na noite deste 
domingo, 20. Antes de ser 
preso em flagrante, ele ‘surtou’ 
e invadiu a pé várias residên-
cias e até uma ambulância do 
Samu.

Uma enfermeira socorrista 
foi quem acionou a GCM, após 
o caminhoneiro ter entrado 
na viatura enquanto prestava 
atendimento a um paciente.

Populares disseram aos 
guardas que o acusado pas-
sou a tarde ingerindo bebida 
alcoólica enquanto esperava 
autorização para descarregar 
uma carga de alho em um hi-
permercado do bairro.

Após surtar, passou a cor-
rer pela rua tentando entrar 
em casas, tendo sido retirado 

SURTOU

Caminhoneiro bêbado 
dirige com guarda
pendurado na porta

à força de pelo menos um 
imóvel.

O caminhoneiro já estava 
dentro do veículo quando o 
guarda se aproximou da cabine 
e tentou fazer com que abrisse 
a porta. Enquanto conversava 
com o indiciado, ele ligou o 
veículo e passou a transitar em 
zigue-zague.

Sem poder descer ou pular, 
o guarda ficou pendurado en-
quanto o motorista ignorava 
ordens de parada. Apenas 
quando o motor falhou é que 
o gcm conseguiu desembarcar.

Ao ser retirado da cabine, 
o caminhoneiro demonstrou 
muita agressividade, tentando 
agredir os guardas. O disparo 
de arma de eletrochoque não 
surtiu nenhum efeito nele, que 
foi algemado.

Na delegacia, teve a prisão 
por embriaguez ao volante, 
desobediência, resistência e 
desacato confirmada, sendo 
levado à carceragem da Deic.

Da REPORTAGEM

Várias viaturas da Polícia 
Militar de Rio Preto foram 
mobilizadas na noite deste do-
mingo, 20, para o atendimento 
a uma briga de casal no bairro 
Boa Vista, nas imediações de 
um bar. Um bebê autista, que 
estava no colo da mãe, caiu 
várias vezes durante troca 
de socos entre pai e mãe, se-
gundo relato de testemunhas. 
Quando a primeira guarnição 
chegou encontrou o homem, 
de 27 anos, e a mulher, de 32 

Casal briga e homem é 
preso após cuspir em PMs

anos, se agredindo. Ao ver os 
pms desembarcando o acusado 
partiu para cima deles, xingou 
e fez várias ameaças. Os po-
liciais solicitaram reforço e o 
suspeito resistiu à prisão, mas 
acabou sendo detido. Dentro 
do comportimento para pre-
sos, ele continuou a ofender e 
jurar a equipe de morte.

No Plantão, o casal voltou 
a brigar e a mulher defecou no 
shorts, espalhando fezes na 
sala de custódia.

COM BEBÊ NO COLO
Um morador do Jardim 

Vitória Régia, em Rio Pre-
to, levou um golpe de facão 
nas costas e foi ameaçado de 
morte com um revólver 38, 
na frente da filha, de 16 anos, 
às 13h20 deste domingo, 20.

No Plantão, ele contou que 
estava conversando com a 
adolescente na rua quando se 
aproximou um VW Gol, na cor 
azul, e o motorista desceu em-
punhando o facão numa mão e 
a arma de fogo na outra mão.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o acusado, conhecido 
apenas pelo primeiro nome, 
desferiu o golpe, que causou 
ferimento leve, e apontou o 
revólver para o rosto do de-
clarante, momento em que a 
menor se colocou na frente 

Homem é ameaçado de morte e leva 
golpe de facão na frente da filha

do pai para impedir que fosse 
baleado.

A vítima gritou para po-
pulares chamarem a polícia e 
o suspeito teria dito que “não 
vai dar em nada, eu sou da 
polícia”.

CRIMINALIDADE

 Com a aglomeração de pes-
soas, o autor falou “vou matar 
você preto macaco ainda essa 
noite” e fugiu.

O caso foi registrado como 
lesão corporal, ameaça e injúria 
e será investigado pelo 7º DP

Caso será ivnestigado pelo pelo Polícia Civil

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Arquivo Cláudio LAHOS

Divulgação/PRF
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COMO VAI SUA SAÚDE PSÍQUICA?!
No artigo da semana pas-

sada, iniciamos falando so-
bre os Cuidados Paliativos. 
Hoje daremos continuidade 
sobre esse tema falando so-
bre o apoio que os psicólogos 
e os cuidadores da pessoa em 
situação de morte iminente 
podem oferecer.

A maneira como falar 
para a pessoa que se des-
cobre doente, em primeiro 
impacto, pode parecer com 
um verdadeiro tsunami. Os 
processos psicológicos de ne-
gação logo entram em ação e 
podem produzir mais sofri-
mento ainda, pois perde-se 
tempo ao tentar encontrar 
saída ou solução para o caso. 

Estes processos podem 
gerar mais angustias ainda 
à pessoa e sua rede de apoio.

Profissionais da área da 
saúde em geral, recebem 
treino de comunicação de 
más notícias. Porem nem 
sempre a habilidade pes-
soal de cada um consegue 
transmitir à pessoa que está 
doente, sem que ultrapassem 
os limites que a levem a ter 
antecipadamente um des-
conforto em seu processo, 
a compreensão necessária 
para o enfrentamento de 
todo processo, seja ele curto 
ou a médio/longo prazo.

Ao se deparar com uma 
situação de descontinuida-
de de vida, a pessoa sofre e 
passa por processos físicos e 
psicológicos que, junto com 
seus parentes e familiares, 
amigos e toda rede de apoio 
em que se insere, juntam-se 
a esse processo sem saber 
muito o que fazer e como 
fazer.

Existem programas de 
treino de tais habilidades 
que estão sendo oferecidos 
para outras categorias de 
profissionais, como assis-
tentes sociais, enfermeiros, 
psicólogos, dentre outros, e 
até mesmo para cuidadores 
e familiares que lidam com 
essa temática dos cuidados 
paliativos e do fim da vida.

Uma das habilidades que 
o psicólogo pode oferecer e 
ajudar outros profissionais 
e também a rede de apoio 
da pessoa ter podem ser 
feitas mediante reuniões 
quinzenais para obtenção do 
apoio psicológico, escuta de 
questões que tem dúvidas no 
trato e também no que falar 
e como falar com a pessoa 
doente. 

Também pode incluir ha-
bilidades de gerenciamento 
de estresse e ferramentas 
para melhorar a dinâmica 
da equipe. “Muitas vezes, as 
equipes enfrentam dificulda-
des para navegar nos limites 
da competência profissional, 
ou quem faz o que funciona, 
o que pode levar à tensão”.

“Os psicólogos também 
podem criar ferramentas de 
avaliação que permitam aos 
profissionais de saúde iden-
tificar preocupações psicoló-
gicas e chamá-las conforme 
necessário”.

Alguns hospitais que pos-
suem uma equipe de trato 
em cuidados paliativos po-
dem oferecer uma “triagem 
de pacientes para sintomas 
sociais, psicológicos, emo-
cionais ou cognitivos”. Os 
médicos também podem 
receber uma supervisão de 
psicólogos na área dos cui-

dados paliativos, permitindo 
a educação sobre princípios 
psicológicos e melhores prá-
ticas a serem ofertadas a fim 
de confortar o paciente e aco-
lher seus parentes e amigos. 

Alguns comportamentos 
estressores podem aparecer 
no final da vida, mas todos 
os profissionais treinados 
podem ajudar os pacientes 
a tomarem decisões de fim 
de vida. 

Aqui podemos observar 
a “resiliência e prevenção de 
burnout entre profissionais 
de saúde — mesmo que seu 
trabalho não se aplique dire-
tamente a cuidados paliativos 
— fornecem insights críticos 
sobre habilidades necessá-
rias para ambientes de fim 
de vida”.

“Os educadores, também, 
têm uma oportunidade única 
de equipar a próxima geração 
de psicólogos, desde fami-
liarizá-los com o campo da 
psicologia de cuidados palia-
tivos até terapias de ensino 
que se aplicam a indivíduos 
que enfrentam doenças que 
limitam a vida”.

Até mesmo os psicólogos 
clínicos podem aconselhar 
tanto os paciente quanto 
sua rede de apoio no geren-
ciamento do estresse e com 
ferramentas que podem ser 
uteis no manejo dessas con-
tingencias que envolvem a 
todos.

Algumas delas seriam: 
gerenciar as incertezas pes-
soais e referentes ao processo 
de morte, a regulação das 
emoções tanto do paciente 
quanto dos mais próximos e 
melhorar as habilidades de 
comunicação entre todos, na 
tentativa de tornar o ambien-
te mais humanizado e com 
menor fator de dor e angustia 
para todos. 

Psicólogos podem explo-
rar a tomada de decisão de 
fim de vida com os pacientes, 
mesmo estes sendo jovens, 
pois trata-se de uma expe-
riência universal e que nin-
guém escapa a ela. Pode-se 
falar sobre a possibilidade 
de morte e morrer para ten-
tar alterar as consequências 
aversivas a tal experiência, 
colocando em questão suas 
decisões diárias, vontades, 
resoluções materiais de bens, 
dentre outros, observando o 
aqui e agora. 

“O interessante de falar 
com as pessoas sobre a morte 
é que você realmente não está 
falando sobre a morte; você 
está falando sobre como eles 
querem viver o resto de suas 
vidas”, e isto é o mote princi-
pal dos cuidados paliativos, 
pois não se trata de falar do 
morrer e sim aumentar sua 
qualidade de vida e do que 
querem realizar até o ultimo 
segundo de suas vidas!

Vale lembrar que o(a) 
terapeuta psicólogo(a), é o 
profissional que pode ofere-
cer um acolhimento completo 
e avaliar os sofrimentos psí-
quicos de cada pessoa de ma-
neira individual e única. Se 
você deseja saber mais sobre 
este assunto nos procure! Es-
tamos sempre à disposição!

*E-mail: psicorosebal-
lestero1967@gmail.com 
/ Siga em instagram: @
comportamentoskinne-
riano 

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLISTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 

Nascente une bairro e resgata associação
MEIO AMBIENTE

Uma professora, ambien-
talistas ligados à Associação 
doa Amigos dos Mananciais 
(AAMA), rotarianos, pais e alu-
nos da escola Prof. Alzira Valle 
Rolemberg se reuniram neste 
domingo (20) na nascente do 
Córrego Piedadinha e toma-
ram duas decisões importan-
tes: pedir ajuda à Secretaria do 
Meio Ambiente para o plantio 
de árvores nativas no local no 
próximo dia 3 de dezembro e 
reorganizar a Associação dos 
Moradores do Jardim Antunes 
e região. A nascente fica na 
Avenida Antônio Marcos de 
Oliveira, no Jardim Antunes. 

A mobilização no bairro co-

Eles programam um dia 
de campo, 3 de dezembro, 
para replantar e limpar a 
nascente do Córrego

Da REPORTAGEM
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meçou após a Secretaria Esta-
dual de Educação determinar 
que cada escola estadual tenha 
um plano de contingência para 
mitigar eventuais problemas 
que possam acontecer no co-
légio.

A professora de geografia, 
Sandra Zanatta Rodrigues Ga-
lavotti, ficou responsável pela 
tarefa. Ao discutir o assunto 
com pais e alunos, ela desco-
briu que todo o bairro e seu en-
trono têm problemas comuns 
que podem ser enfrentados e 
solucionados com organização 
e auxilio da Prefeitura. 

Numa primeira visita, sal-
tou aos olhos os problemas 
na nascente do Córrego Pie-
dadinha. 

A professora e alunos en-
contraram até mesmo ligação 
clandestina de esgoto. Ao ficar 
sabendo, o Serviço Municipal 
de Água e Esgoto (Semae) foi 
ao local, encontrou o vazamen-
to, resolveu esse problema, 
descobriu o responsável e 

multou uma oficina de autos 
nas proximidades.  

Durante as discussões do 
Plano de Contingência, e da 
reunião de domingo com pais e 
alunos, ficou claro que a região 
precisa manter um canal aber-
to com a Prefeitura. Muitos 
problemas podem ser resolvi-
dos mais facilmente com essa 
representação. Eles decidiram 
reorganizar a Associação dos 
Moradores do bairro. Ela está 
desativada e há 30 anos era ela 
quem fazia a interlocução para 
resolver os problemas. 

Meio Ambiente 
Os ambiental is tas  da 

AAMA Décio Mello, Paulo 
César de Jesus, Denise Rossa 
Feres, André Suzuki e Sirlei 
Vilella e a arquiteta Analia 
Cunha, representante Rotary, 
participaram da reunião. 

Para a ambientalista Sir-
lei Vilella, representante da 
AAMA no Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente 

(Condema), o evento do dia 3 
de dezembro é uma associação 
com a Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente da Prefeitura. 
O município prepara o su-
porte para as ações decididas 
pela comunidade na reunião 
ao lado do Córrego. As tra-
tativas estão sendo feitas e a 
ambientalista Sirlei diz que 
os técnicos e a direção da Se-
cretaria estão empenhados em 
proteger o local e a nascente. 

Secretaria 
No caso a nova Associação 

do Bairro é outra vertente do 
projeto e deve ser tratada com 
o secretário de Governo Jair 
Moretti. Além dos problemas, 
os moradores querem melho-
rias. Entre elas, a construção 
de uma academia a céu aberto 
e o prolongamento das pistas 
de caminhada e de ciclismo 
na Avenida. 

Hoje, elas são interrom-
pidas no cruzamento com o 
linhão da CPFL.

Meio Ambiente, escola, moradores e ambientalistas se juntam pela nascente do Piedadinha

Jantar hoje apresenta novo projeto
Uma coleção de moda ex-

clusiva será apresentada nesta 
terça-feira, 22 de novembro, 
na Quinta do Golfe, em Rio 
Preto. O jantar anual da hol-
ding de impacto social Valquí-
rias World, neste ano, promove 
um evento emblemático para 
selar uma parceria de moda 
solidária e sustentável. 

Amanda Oliveira, CEO e 
fundadora da instituição, em 
conjunto a Murau, renomada 
marca de roupas, irá apresen-
tar a coleção SOMOS LUZ. 

A meta é a captação de 
recursos para a instituição. O 
público vai assistir uma mostra 
das peças, com apresentação 
da ex-BBB Sarah Andrade. A 
sonoridade fica por conta de 
Seu Moço. 

A expectativa é de que a 
ação alcance o valor de R$ 1 

milhão, que será direcionado 
para os projetos sociais de 
2023. 

“A coleção Somos Luz é, 
sobretudo, inspirada em mu-
lheres, com toda a sua força fe-
minina, potência, diversidade 
e delicadeza”, conta Amanda 
Oliveira.  As estampas são em 
padrões maxi e micro com 
mistura de folhagens e florais 
delicados, que simbolizam o 
renascimento, feitas manual-
mente por mulheres da Favela 
Marte.  “Esta é uma criação 
que parte do nosso coração. 
Amanda e junto da nossa 
equipe, pensamos em todos 
os detalhes de forma criativa 
e afetuosa”, explica Gizely 
Sangaletti, diretora criativa 
da Murau. 

(Colaborou Daniela 
MANZANI)

VALQUÍRIAS WORLD E MURAU

 A coleção será vendida para todo o Brasil pelo e-commerce da marca

PROFESSOR

IFSP encerra inscrição 
para substituto

As inscrições para processo 
seletivo para Professor Subs-
tituto de Informática para o 
Câmpus Rio Preto do Instituto 
Federal terminam hoje. Os in-
teressados têm até às 16 horas 
de amanhã para se inscreve-
rem de forma exclusiva pelo 
endereço https://concurso-
publico.ifsp.edu.br, devendo o 
candidato anexar os documen-

tos citados no item 4.4 do Edi-
tal. A vaga possui regime de 
trabalho de 40 horas semanais 
com salário entre R$ 3.130,85 
e R$ 5.831,21 de acordo com 
a titulação do candidato. 
O processo seletivo conta com 
prova de desempenho didá-
tico-pedagógico, avaliação de 
títulos e experiência profis-
sional.

A PARTIR DE AMANHÃ

Campanha de Natal 
vai visitar 17 escolas

Do dia 23 de novembro, 
quarta-feira, até 13 de dezem-
bro, a equipe do Fundo Social 
de Solidariedade, sob o coman-
do da primeira-dama Maria 
Elza Araújo, vai percorrer 17 
escolas municipais com o ob-
jetivo de proporcionar aos seus 
alunos um feliz Natal. 

Trata-se da campanha Pre-
sentes de Coração para Co-

ração, da Prefeitura de Rio 
Preto, presenteando os alunos 
da rede pública com um tradi-
cional kit contendo brinquedo, 
livro e bombons. Ao todo, 
serão contempladas 4,4 mil 
crianças matriculadas nessas 
unidades. Nessa ação natalina, 
a Prefeitura sempre conta com 
a adesão de parceiros para 
rechear os kits

Claudio SartorClaudio Sartor

Fotos: Arquivo PESSOAL
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COISAS DA POLÍTICA
No futebol, apenas pra fechar a nota, costuma-se dizer que o 
empate também classifica. Quando os dois lados se divergem é 
sempre oportuno o bom senso.

WESTIN EM DOHA
A confreira colunista Cida Caran Westin, casada com Orvile, se 
sentiu homenageada, numa reportagem da Globo, quando uma 
de suas repórteres falava de CATAR. No alto da tela, do lado 
direito da repórter, estava creditado o nome do Hotel onde a 
seleção brasileira está concentrada, “The Westin Doha Hotel & 
Spa durante a Copa do Mundo no Catar de alto custo (R$ 3,5 
mil por dia) — considerando a opção mais barata disponível, 
de pagamento antecipado e sem direito a cancelamento. Há 
quartos com diárias que superam os R$ 10 mil. Só que o maior 
destaque é que, nos próximos meses, esse será o endereço da 
seleção brasileira de futebol.

EDINHO EQUILIBRADO
Saindo do texto bíblico, mas mantendo como tema a paciência de 
JÓ, o prefeito Edinho Araújo, convenhamos, no final da semana, 
foi instigado, incitado, desafiado por um “senhor de pouca ida-
de”, presente a cerimônia de entrega simbólica das chaves das 
768 casas que compõem o residencial Edson Baffi (zona Nor-
te de Rio Preto). Atiçado, o prefeito foi obrigado a usar a força 
comedida quando o rapaz tentou usurpar o microfone das suas 
mãos, em confronto que poderia ser pior. Edinho é, e sempre foi 
cordial e expert em fugir de encrencas. Houve o confronto, mas 
tudo terminou em paz, também pela compreensão do contendor 
ou contestador e do presidente da EMCOP Pedro Nimer.

COPA SEM CERVEJA 
Já pensou se fosse no Brasil? Bebida com álcool está proibida de 
ser vendida nos arredores dos estádios da Copa do Mundo no Ca-
tar patrocinada pela marca de cerveja Budweiser, que já anunciou 
que o campeão do torneio ganhara todo o estoque da bebida que 
está no país árabe. Se fosse por aqui a Copa ia virar uma cozinha.

PACIENCIA DE JÓ
A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A 
prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que 
ele “desviava-se do mal” e era um homem piedoso e correto 
que viveu na terra em sua geração. Segundo o texto bíblico, a 
família de Jó provavelmente era bastante unida, pois seus fi-
lhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquetes 
onde se confraternizavam.

ACREDITE SE QUISER
Enquanto aqui o calor tirava o pessoal da cama mais cedo no 
final da semana, o granizo se espalhou pelas rodovias de Ribei-
rão Preto e Jaboticabal, no final da semana. O granizo cobriu 
um trecho da Rodovia (SP-333), entre Serrana e Serra Azul. 
Por causa do gelo na pista, motorista foram obrigados a parar 
para acanequinha de gelo. O colunista coincidentemente estava 
passando por lá. Deu pra assustar! 

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
Se você está comprando coisas 

que não necessita, em breve 
estará vendendo oque você 

precisa. Sorria beba muitá água 
e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

O querido casal Gabriela e Paulo Chalella em badalado even-
to na city. Foto de Luizinho Bueno

A requisitada estilista Petrô Stival, na noite do seu aniversá-
rio, brinda a data com a querida filha, Patrícia Stival. Foto 
de Rodrigo Cruz

Saulo Ferreira Fontes e Dra. Luciana, Dra. Rosângela e Dr. 
Hélio, em Chopp Fest 2022, realizado pelo Rotary Club de São 
José do Rio Preto Palácio das Águas. Foto de Luizinho Bueno
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DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

UMA BEM MONTADA academia, o arquiteto Fabiano 
Hayasaki, acaba de construir em sua residência, no Condomí-
nio Débora Cristina. Agora é o ambiente preferido de Fabiano, ao 
lado da esposa Tânia, sempre cuidando da saúde física e mental.

HAPPY BIRTHDAY. A requisitada dermatologista Mi-
riam Delbem Bellon, ao lado do querido marido, o empresário 
Alaércio Bellon, resolveu passar a data do seu aniversário, 
domingo passado, dia 20, em Nova Iorque. Da coluna, para-
béns e muitas felicidades.

FESTEIRA NOTA DEZ, a empresária Regina Lucato 
reuniu amigos mais chegados e familiares com comes e be-
bes, no domingo passado, assistindo no Piper a abertura da 
Copa do Mundo 2022, no Catar.

ALÉM DE EMPRESÁRIOS como Bruno Setubal, 
herdeiro do Itaú, será nesta terça-feira, o jantar de impacto 
social de Valquírias, no Quinta do Golfe, com lançamento da 
coleção “Somos Luz” uma collab com a Murau.

RÉVEILLON DAS ÁGUAS, com show da dupla Fer-
nando & Sorocaba, no Thermas dos Laranjais. Evento no dia 
31 de dezembro é uma realização da Prefeitura de Olímpia 
com o OBA Festival, que realiza um dos maiores carnavais do 
Brasil, que será em nossa Rio Preto.

AO LADO DE LUSINETE  Mello, o promotor Apareci-
do Donizete dos Santos, foi muito paparicado pelos familia-
res e amigos, ontem, quando ganhou idade nova. Parabéns!

TORCER JUNTOS. No Automóvel Clube, a Escola Guga, 
estará aberta ao público e terá programação especial para 
os torcedores que vão assistir aos jogos da Seleção Brasileira 
na Copa do Mundo do Catar, em um grande painel de led. O 
objetivo é torcer juntos em busca do HEXA.

SAVE THE DATE. Maison Degani e Vilma Vidal con-
vidam o colunista para o lançamento da Coleção Poder da 
Flores, no próximo dia 29 de novembro, das 14h às 20 horas. 
Merci pelo convite.

NO THE VOICE BRASIL, a dupla sertaneja Neto & Fe-
lipe, da cidade de Jales, arrasou em sua apresentação, e, as 
quatro cadeiras viraram para os jovens cantores.

 Visita da cegonha
O jovem empresário João Vitor Ferreira e Jessika Canhedo 
Parra estão grávidos pela segunda vez. O casalzinho já sabe 
o sexo do bebê. Será um menino, o filho, nascerá em maio 
de 2023, e será registrado com o nome de Enrico, que vai 
fazer companhia para a irmãzinha Alice. Os familiares estão 
ansiosos com a chegada do bebê.

 Copa no Monte Líbano
O Clube de Campo do Monte Líbano será ponto de encon-
tro para muitos associados e familiares nesta quinta-feira, 
quando acontecerá a estreia da nossa Seleção Brasileira na 
Copa do Mundo do Catar. Um telão de led (4x8) será coloca-
do no salão social, após o jogo terá animação de banda ani-
mando os associados. E no próximo sábado, dia 26, será o 
aniversário do Clube Monte Líbano, com showzaço maestria 
do samba, famoso cantor Dudu Nobre e Jaqueline Cardoso.

 Aqui em Rio Preto
Nos próximos dias 24 e 25, quinta e sexta-feira, Rio Preto será 
sede do maior evento da borracha natural do país!  Com gran-
des palestrantes internacionais, a 13ª edição do Ciclo de Pales-
tras sobre a Heveicultura Paulista, promovida pela Associação 
Paulista dos Produtores e Beneficiadores de Borracha Natural 
(APABOR), que tem como diretor executivo, Diogo Esperante. 
Jom Jacob, vem diretamente de Kuala Lumpur, na Malásia, 
para a palestra. O evento acontece no Teatro Paulo Moura.

 Inauguração
Com um big coquetel está chegando em Rio Preto, nesta 
terça-feira, dia 22, a maior clínica de transplantes e trata-
mento capilar, “Mais Cabello”, a queridinha dos famosos, 
que terá a presença do ator e sócio empreendedor Malvino 
Salvador. A nova clínica na avenida José Munia, Jardim Vi-
vendas, será ponto de encontro de convidados vips das 16h 
às 20 horas. Merci, Fred Tebar pelo convite.

 Justa homenagem
O deputado federal Luiz Carlos Motta recebe nesta quarta-
-feira, dia 23, na Câmara Municipal de Catanduva, o Título 
de Cidadão Catanduvense. A cerimônia de entrega será re-
alizada pelo presidente da Câmara, o vereador Gleison Be-
galli Rocha. A homenagem será realizada presencialmente, 
no plenário da Câmara de Catanduva, a partir das 19h15.

henriforne@gmail.com

Os empresários 
e engenheiros, 
Olavo Tarraf e 

Olavo Tarraf Fi-
lho, capricham 
no visual para a 
badalada noite 
de premiação 
Líderes Regio-
nais Noroeste 
Paulista 2022, 
durante jantar 
no Villa Conte 
Buffet. Foto de 

Luizinho Bueno
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 025/2022
Tendo em vista o disposto no item 4.10 do edital e, visando a melhor 
adequação de todo o objeto as necessidades da Administração, 
REVOGO este procedimento licitatório. Israel Cestari Júnior – 
Secretário Municipal de Obras. 
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 043/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a favor de: RAC Construções Riopreto Ltda ME. Fabiana Zanquetta 
de Azevedo - Sec. Mun. de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 548/2022 – Processo n.º 
14.638/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO 
PARA GATOS ADULTOS EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE 
CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. Sessão pública realizada on-line com início dia 29/09/2022, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: TERESA 
GAGLIARDI HARA – EPP (item 1).  Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Aldenis A Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 555/2022 – Processo n.º 
14.665/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 29/09/2022, sendo adjudicados 
os itens às empresas declaradas vencedoras: FRAGNARI 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (itens 16 e 22), 
INTERLAB - FARMACÊUTICA LTDA. (itens 3, 5 e 18) e PARTNER 
FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (itens 4, 7, 
10, 21 e 29). Os itens 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 
25, 26, 28, 30 e 32 foram desertos os itens 11, 17, 27 e 31foram 
fracassados e o item 16 cancelado a pedido da Secretaria. 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 de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 646/2022 – Processo n.º 
15.393/2022
Objeto: Registro de preços para serviços de desentupimento com 
fornecimento de material e mão de obra nas unidades escolares 
e demais prédios da Secretaria Municipal de Educação. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 04/11/2022, sendo adjudicado 
o pregão à empresa declarada vencedora: MATHEUS DUARTE 
VIEL. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária 
Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 640/2022 – Processo n.º 
15.315/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de escritório 
para as unidades da Secretaria municipal de Saúde.. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 07/11/2022, sendo adjudicado os 
itens às empresas declaradas vencedoras:  ALIANÇA COMERCIO E 
DISTRIBUIÇÃO LTDA (item 54)  BALIPA PAPELARIA E PRESENTES 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - CMDCA
RESOLUÇÃO 496/2022
Recomposição da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, revogando
a Resolução 492 publicada em 13/04/2022 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA, no uso de suas atribuições previstas na Lei Municipal nº 
4.956/92; com suas alterações nº 8.401/01 e nº 9.274/06; e pelo 
Decreto Municipal nº 7.199/93; e considerando a Lei Federal nº 
13.019/14, resolve revogar a Resolução 492 e publicar recomposi-
ção de Comissão conforme deliberação em Reunião Ordinária do 
dia 11 de outubro de 2022, vide ata nº 10/2022:
Art. 1º - Nova composição da Comissão de Monitoramento e Avalia-
ção de Chamamento Público com seis conselheiros membros: 
Representantes do Poder Público:
Elza de Araújo Góes (Secretaria Municipal da Educação);
Fernanda Paula Magossi Arado (Secretaria Municipal de Assistência 
Social);
Lucimara Perpétua dos Santos Benatti (Secretaria Municipal de 
Assistência Social).
Representantes da Sociedade Civil:
Érica Meriele Ribeiro (Associação de moradores do distrito de Enge-
nheiro Schmitt e bairros adjacentes);
Francine Rodrigues Bottaro (Centro de Integração Empresa Escola 
– CIEE);
Rosana Maria Garcia (Universidade Paulista - UNIP).
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.
São José do Rio Preto/SP, 11 de outubro de 2022
Fernanda Paula Magossi Arado   Presidente - CMDCA         
Jessé Fernandes                                2ª Secretário - CMDCA
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LTDA. ME (itens 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 32, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 55); CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE 
(item 23);  GABRIEL SELEM SILVA 46757607832  (itens: 4, 7, 8, 15, 
16, 17, 31, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53); KARISMA LIMEIRA 
MAGAZINE LTDA -   (itens: 1, 3, 13, 14, 24, 25, 26, 30, 33, 34, 44); 
OLIMPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA (item: 22); Os itens 20 
e 35  foram declarados fracassados. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras – Sandra Cristina D. Neves Saeki - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 650/2022 – Processo n.º 
15.399/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de colchonetes em 
atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal de 
Educação. Sessão pública realizada on-line com início dia 09/11/2022, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora:  BRUNO 
DO ESPIRITO SANTO PIERRIN IND COM DE ESPUMAS (item 
2). O item 1 foi declarado fracassado. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras – Sandra Cristina D. Neves Saeki - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária 
Municipal da Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 657/2022 – Processo n.º 
15.532/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de suporte de soro para 
o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 07/11/2022, sendo adjudicado o item 
01 à empresa declarada vencedora: RENASCER INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI EPP. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 661/2022 – Processo n.º 
15.536/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO 
TÉRMICO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES. 
Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 09/11/2022, sendo adjudicados os itens 01, 02 e 03 
à empresa declarada vencedora: DANFESSI MÓVEIS, MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária 
Municipal de Educação.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE EDITAL E 
PRORROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 677/2022, Processo 15.630/2022
Objeto: Registro de Preços para confecção de coroas dentais 
protéticas, em atendimento do projeto de implantodontia no CEO 
Centro. Secretaria Municipal de Saúde.
Impugnante: LOBOMINAS LABORATORIO DE PRÓTESE 
DENTÁRIA EIRELI ME e GALHARDO & CANALES LTDA ME.
Declaro procedente as impugnaçoes lançadas ao Edital, foi 
retificadoo edital  no termo de referencia no cap. 2 itens 2.2, 2.3, 
2.4, capítulos 4, 5, 6, cap 15 – item 15.3 ,  do Anexo I - do Edital. 
Será disponibilizado na nova versão  no sistema “Portal de Compras” 
link “Edital Completo e Anexos” à disposição dos interessados. Fica 
redesignada a data de processamento do pregão da seguinte forma:  
O recebimento das propostas dar-se-á a até o dia 06/12/2022, às 
08h30min e abertura a partir das 08h32min. Sandra Cristina Dourado 
Neves Saeki – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 691/2022 – Processo n.º 
15.776/2022
Objeto: Aquisição de sistema operacional, para o atendimento das 
Unidades Escolares. Secretaria Municipal de Educação. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 16/11/2022, sendo adjudicados 
os itens à empresa declarada vencedora: BELA BELI STORE LTDA 
(itens 1 e 2).  Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Fabiana Zanquetta e Azevedo - Secretária 
Municipal de Educação.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 527/2022 
– PROCESSO Nº 14.376/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de instrumentais cirúrgicos 
e periodontais para odontologia, para uso do DAB e DUE Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada 
do pregão em epígrafe para o dia 23/11/2022 às 14:00hs para 
continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 575/2022 
– PROCESSO Nº 14.790/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de  material hospitalar em 
atendimento as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 23/11/2022 às 14:30hs para continuidade dos trabalhos – 
Adriana Tápparo - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 578/2022 
– PROCESSO Nº 14.802/2022. 

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
odontológicos (caneta de alta rotação) para Atenção Básica e 
Urgência e Emergência. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 23/11/2022 às 10h00 para continuidade dos trabalhos – 
Celia Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 616/2022 
– PROCESSO Nº 15.689/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de lanches a serem 
utilizados nas atividades em grupos das Unidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 23/11/2022 às 16h00 
para continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 665/2022 
– PROCESSO Nº 15.542/2022. 
Objeto: Aquisição de biombo e suporte de avental plumbifero para as 
Unidades de Urgência e Emergência. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 23/11/2022 às 13h30 para continuidade dos trabalhos – 
Celia Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 668/2022 
– PROCESSO Nº 15.544/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de espessante alimentício 
– Modulos de Glicidios para nutrição enteral ou oral formulado para 
alterar c consistência dos alimentos. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 24/11/2022 às 10h00 para continuidade dos trabalhos – 
Celia Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 707/2022 
– PROCESSO Nº 15.857/2022. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
DE POSTOS DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE ZELADORIA. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 23/11/2022 
às 15:00hs para continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - 
Pregoeira. 
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DO 
CENTRO ESPORTIVO CECAP (AV. FORTUNATO VETORASSO 
S/Nº), CONFORME PLANILHAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – 
SEC. MUN. OBRAS. À vista dos autos e do parecer técnico elaborado 
pela Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado como razões de 
decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, a Comissão 
Municipal de Licitações prolata a classificação das propostas: 1º 
Colocado: LGR CONSTRUTORA LTDA EPP R$ 4.367.086,25 - O 
inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do processo 
à disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 061/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
VISANDO A EXECUÇÃO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS NA AVENIDA 
DE MAIO ENTRE A AVENIDA DO TRIÂNGULO ATÉ A AVENIDA 
LOFT JOÃO BASSITT E AVENIDA PROFESSOR CARLOS N.  DE 
MATTOS ENTRE A AVENIDA LOFT JOÃO BASSITT ATÉ O CENTRO 
DE ZOONOSES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO 
E PROJETOS ANEXOS AO PROCESSO – SEC. MUN. DE OBRAS 
- Valor estimado: R$ 1.397.112,37 - Prazo de execução: 90 dias - 
Data Limite para recebimento dos envelopes contendo a habilitação 
e a proposta: 13/DEZEMBRO/2022 às 17:00 horas. Data da sessão 
pública de abertura dos envelopes: 14/DEZEMBRO/2022 às 08:30 
horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço 
Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action   
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
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 734/2022, 
processo 16.054/2022 objetivando a contratação de serviço de 
pirotecnia com fornecimento de materiais para as comemorações 
do REVEILLON 2023. Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
06/12/2022, 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 
CONTRATADA: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS 
LTDA
EMPENHO 24043/22
CONTRATADA: CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
EMPENHO 21695/22
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
EMPENHO 23822/22
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 23826/22
CONTRATADA: PRATI DONADUZZI CIA LTDA 
EMPENHOS 23553/22 E 23791/22
CONTRATADA: CEMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO 
E DISTRIBUIÇAO LTDA 
EMPENHOS 25071/22 E 25234/22
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 
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do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA 
CONTRATADA: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS 
LTDA
EMPENHO 23751/22
CONTRATADA: HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS 
HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 23800/22
CONTRATADA: MEMFS COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE 
PRODUTOS EM GERAL LTDA
EMPENHO 23757/22
Notifico Derradeiramente os representantes legais das contratadas, 
para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. 
O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de licitação nº 31/22
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo - EMURB
Objeto: empreitada de mão de obra com fornecimento de matérias 
para execução de 02 bases e concreto para instalação de 02 kits 
de playground adaptado para crianças com deficiência no Parque 
Ecológico Sul e Cidade das Crianças. Art. 24, VIII da L.F 8.666/93. 
SMPDIR. Maria C. G. Augusto.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 19/22; Contrato: DIL/0017/22
Contratada: Isac Telo e Elaine Aparecida Barreto Telo
Fica alterada a cláusula 4ª, parágrafo único do contrato 
supramencionado. SMDENT – Jorge L. Souza
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 66/18; Contrato: PRE/0165/18
Contratada: S W I Consultoria e Sistemas Ltda
Nos termos do art. 65, §1º da Lei 8666/93 fica acrescido 
em aproximadamente 14,96% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 264/19; Contrato: PRE/0246/19
Contratada: Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda
De acordo com a cláus. 3ª, item 3.4 do contrato supramencionado, 
fica reajustado em aproximadamente 11,73113% o valor atual, 
correspondente ao IPCA-IBGE, apurado no período de Jun/21 a 
Mai/22. SMS
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 35/21; Contrato: TOP/0011/22
Contratada: Construtora Rio Obras Comercio de Materiais para 
Construção Eireli
Nos termos do art. 57, §1º da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 
30 dias o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME – 
Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 625/2022
ATA Nº 0919/22
CONTRATADA: RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVIÇOS 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviços de recarga de 
toner –Valor Unitário – Item 1 – R$35,50 - SMA – Adilson Vedroni – 
Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 520/2022
CONTRATO nº PRE/0247/22
CONTRATADA: VALE VERDE COMERCIO E LOCAÇÕES DE 
MAQUINAS LTDA
OBJETO:  Aquisição de maquinas agrícolas – Item 4 - SMAURB – 
Kátia Regina P. Casemiro– Prazo de Vigência: 2 anos. Valor total: 
R$12.450,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 533/2022
CONTRATO nº PRE/0248/22
CONTRATADA: JE ATENDIMENTO HOSPITALAR DOMICILIAR 
LTDA
OBJETO:  Prestação de serviço de Home Care, com técnico de 
enfermagem, ação judicial – Item 1 – SMS – Prazo de Vigência: 12 
meses. Valor total: R$40.799,70
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 587/2022
CONTRATO nº PRE/0249/22
CONTRATADA: JE ATENDIMENTO HOSPITALAR DOMICILIAR 
LTDA
OBJETO:  Prestação de serviço de Home Care, com técnico de 
enfermagem – Item 1 – SMS – Prazo de Vigência: 12 meses. Valor 
total: R$40.810,00

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
QUINTO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 031/2021.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 082/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: Inteligência de Negócios, Sistemas e Informática 
Ltda.
OBJETO: 
Item Descrição Período Quantidade
1.8 Serviço de suporte técnico e 

atualização de software para o 
Subitem 1.1, por unidade de 
licença adquirida.

Período 
12 
meses

05

1.9 Serviço de suporte técnico e 
atualização de software para o 
Subitem 1.2, por unidade de 
licença adquirida. 

Período 
12 
meses

17

1.10 Serviço de suporte técnico e 
atualização de software para o 
Subitem 1.3, por unidade de 
licença adquirida. 

Período 
12 
meses

01

1.11 Serviço de suporte técnico e 
atualização de software para o 
Subitem 1.4, por unidade de 
licença adquirida.

Período 
12 
meses

01

VALOR: R$ 43.188,04 (quarenta e três mil, cento e oitenta e oito 
reais e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 19 de novembro de 2022 a 18 de novembro de 2023
DATA ASSINATURA: 17 de novembro de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 21 de novembro de 2022.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.
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EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO-SP
EXTRATO DE SESSÃO, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022
PROCESSO Nº: 077/2022
OBJETO:  Registro de Preços para aquisição de itens de elétrica, 
sob demanda, conforme especificações no Termo de Referência - 
Anexo I que integra o Edital.

O objeto do referido certame foi adjudicado em prol das empresas 
GOIÁS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO - LTDA, 
CNPJ Nº 27.927.653/0001-77, referente aos lotes 01, 06 e 07 e 
CONTATTOS MAIS LTDA, CNPJ Nº 18.237.962/0001-24, referente 
aos lotes 02, 04 e 05, que a presentaram a melhor proposta e 
cumpriram os requisitos de habilitação na sessão realizada em 
10/11/2022, às 09:00 horas. Marcelo Alves de Souza – pregoeiro 
ADJUDICA. 
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. 
São José do Rio Preto, 18 de novembro de 2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO-SP
EXTRATO DE SESSÃO, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022
PROCESSO Nº: 078/2022
OBJETO:  Contratar, sob demanda, empresa para prestação de 
serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos 
veículos que compõem a frota da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto - EMURB, com fornecimento de peças de 
reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira 
linha, incluindo serviços de borracharia, conforme especificações no 
Termo de Referência - Anexo I que integra o Edital.
O objeto do referido certame foi adjudicado em prol das empresas 
F.R VALENCIO-ME, CNPJ Nº 06.315.234/0001-04, referente 
aos itens 01 E 02 e J. G. NARDIN CAETANO EIRELI, CNPJ Nº 
31.109.453/0001-84, referente aos itens 03 e 04, que a presentaram 
a melhor proposta e cumpriram os requisitos de habilitação na sessão 
realizada em 10/11/2022, às 14:00 horas. Marcelo Alves de Souza – 
pregoeiro ADJUDICA. 
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. 
São José do Rio Preto, 18 de novembro de 2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação
F U N D E B
Pauta de Reunião Ordinária
Conselho Municipal do FUNDEB
25/11/2022 – Sexta-feira – 8h
Sala dos Conselhos da Secretaria Municipal da Educação
01) Leitura, votação e assinatura da ata de reunião do dia 20/10/2022;
02) Comunicação da Presidência;
03) Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações de cada 
segmento;
04) Relatório das correspondências, recebidas e expedidas;
ORDEM DO DIA
05) Definição das visitas para o mês de dezembro: data, horário, local 
e conselheiros;
06) Censo escolar;
FUNDEB:
07) Departamento de Execução Orçamentária: Receita e Despesa 
– 10/2022;
08) Departamento de Execução Orçamentária: Aplicação dos 
Recursos do Ensino – 10/2022;
09) Processos de pagamento – 10/2022;
PNATE:
10) Receita e Saldo – 10/2022;
11) Processos de pagamento – 10/2022;
12) Parecer anual do PNATE exercício 2021.
Obs.: As observações do analítico deverão ser apresentadas na 
reunião.
Fabiano de Jesus
Presidente

DECRETO Nº 19.344
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022.
Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão 
administrativa, parte do imóvel de propriedade de Alice Soares, 
objeto da matrícula nº 2.519 do 2º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição 
de servidão administrativa, a área constituída de parte do imóvel 
de propriedade de Alice Soares, objeto da matrícula nº 2.519 do 2º 
O.R.I., visando a execução e passagem da drenagem da Rua Nelson 
Vitalino, conforme abaixo descrita:
“Tem início no ponto 1, localizado entre a margem direita do Rio 
Preto e o imóvel da matrícula 2.519 do 2º C.R.I.; deste segue com 
rumo de 68º12’07”SE e distância de 34,77 metros, confrontando com 
o referido imóvel, até o ponto 2; deste ponto segue com rumo de 
66º39’15”SW e distância de 8,46 metros, confrontando com a Rua 
Nelson Vitalino, até o ponto 3; deste ponto segue com rumo de 
68º12’07”NW e distância de 18,96 metros, confrontando com o imóvel 
da matrícula 2.519 do 2º C.R.I., até o ponto 4; deste ponto segue com 
rumo de 36º49’54”NW e distância de 11,53 metros, confrontando com 
a margem direita do Rio Preto, até o ponto 1, onde teve início esta 
descrição, encerrando uma área de 161,20 metros quadrados.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 21 de novembro de 2022, 170º 
Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação 
na mesma data e local de costume e pela Imprensa local.

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.D. 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; 
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, 
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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 CD. 101.3 01 R$ 7.867,28
Subcomandante da Guarda Municipal CA. 102.2 01 R$ 5.931,57

LEI COMPLEMENTAR Nº 698
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.
Dispõe sobre a criação de cargo na estrutura administrativa do Município, 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 Fica criado na estrutura administrativa do Município, para os fins a que se destina, 01 (um) 
cargo público de Engenheiro Eletricista, a ser preenchido por concurso público de provas ou de provas 
e títulos, regido pelo regime estatutário, conforme segue estabelecido na tabela adiante, em que consta 
nomenclatura do cargo, quantidade, carga horária e requisitos para ingresso: 
I - Cargo de Nível Superior:

Cargo Quantidade Carga Horária 
Semanal

Requisitos

Engenheiro Eletricista 01 40

Ensino Superior completo em 
Engenharia Elétrica, reconhecido pelo 
MEC e Registro no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Estado 
de São Paulo.

Art. 2º O cargo criado na tabela do artigo 1º desta Lei Complementar tem atribuições descritas no Anexo 
I desta Lei Complementar.
Art. 3º Os padrões remuneratórios do cargo criado por esta Lei Complementar são os previstos na Tabela 
de Valores de Padrões de Vencimento e Salário vigente para o funcionalismo público municipal.
Art. 4º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público 
para a investidura de emprego ou cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que 
são portadoras, para as quais serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso, 
de acordo com o previsto no inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, diante do previsto no art. 10, 
§§ 2º e 3º da Lei Complementar nº 05/1990, e demais legislações pertinentes, respeitado o limite mínimo 
do número de vagas para o cômputo de tal direito.
Parágrafo único. Quando a aplicação do percentual estabelecido no parágrafo anterior resultar em 
frações, estas apenas serão arredondadas para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais 
a 0,5 (cinco décimos).
Art. 5º A Administração Municipal poderá exigir, para a aprovação no concurso/processo seletivo público, 
avaliação psicológica e física, de caráter eliminatório, respeitada a natureza das atribuições do cargo/
emprego, independentemente da comprovação de aptidão física e mental, sempre indispensáveis, na 
forma que dispuser o edital do certame.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão por conta das 
dotações próprias do orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 18 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
I - DESCRIÇÃO DO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR 
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos elétricos e eletrônicos; executar serviços 
e estudar processos elétricos e eletrônicos; projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos 
elétrico/eletrônicos; analisar propostas técnicas, elaborar normas e acompanhar procedimentos de 
licitação; fiscalizar serviços prestados por terceiros; instalar, configurar e inspecionar sistemas e 
equipamentos; executar testes e ensaios de sistemas e equipamentos, bem como, serviços técnicos 
especializados; elaborar documentação técnica de sistemas e equipamentos; supervisionar as etapas 
de instalação, manutenção e reparo do equipamento elétrico, inspecionando os trabalhos acabados e 
prestando assistência técnica; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; fazer 
estimativa dos custos da mão-de-obra, dos materiais e de outros fatores relacionados com os processos 
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de fabricação, instalação, funcionamento e manutenção ou reparação; trabalhar segundo normas técnicas 
de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; utilizar de equipamentos, 
programas e sistemas de tecnologia na sua área de atuação; projetar em AutoCad, gerenciar equipes de 
trabalho sob sua responsabilidade; executar quaisquer outras atividades correlatas.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
ABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 03/2022 – PROC. nº 120/2022
Entrega dos envelopes: 12/12/2022 até às 8h45. Abertura da licitação: 12/12/2022 a partir das 9h00. 
Objeto: Elaboração de Projeto de Arquitetura e Engenharia para ampliação da Sede Administrativa do 
SeMAE de São José do Rio Preto - SP, conforme descrito no Anexo 1 (Termo de Referência) deste Edital. 
Custo Estimado: R$ 283.972,12. Prazo: 100 dias. Demais informações e retirada do edital com a C.L., 
na Rua Antônio de Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. J. do Rio Preto/SP, das 8h30 às 12h00 e 13h30 às 16h00 
de segunda a sexta, fone/fax: (17) 3211-8105, e página do SeMAE na internet: www.semae.riopreto.
sp.gov.br. S.J.R.P 18.11.2022 – Jaqueline Freitas Reis - Diretora do Departamento de Planejamento 
e Obras
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 37/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO 54/2022 – PROCESSO 63/2022
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto para fornecimento de combustíveis líquidos 
por um período de 12 meses para abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 18.11.2022. Valor do acréscimo: R$ 28.608,52 Valor total: R$ 1.745.194,50.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 80/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 95/2022
Objeto: Aquisição de materiais e consumíveis de laboratório utilizados para execução de análises físico-
químicas e microbiológicas no Laboratório da ETE/Rio Preto.
Contratada: HEXIS CIENTÍFICA LTDA
Ordem de Fornecimento nº 166/2022, recebida em 17.11.2022. Valor: R$ 40.200,00.
Prazo de entrega: 60 dias. Itens: 4, 5 e 6.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2022 – PROCESSO SICOM 3391/2022
Objeto: Aquisição de 10 (dez) sensores de nível ultrassônicos para o monitoramento do sistema de 
análise e controle de vazão e nível nos processos existentes na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 
do SeMAE.
Sessão pública realizada online no dia 17.11.2022 com continuação no dia 18.11.2022, sendo declarado 
pelo pregoeiro o pregão FRACASSADO em razão do valor final alcançado estar acima da estimativa do 
edital. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”.
Renato Eduardo de Freitas - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2022 – PROCESSO SICOM 3391/2022 
“DECLARO este processo licitatório FRACASSADO, em razão do valor final alcançado estar acima da 
estimativa do edital”
S. J. do Rio Preto, 18.11.2022 – Nicanor Batista Júnior - Superintendente.
S.J. Rio Preto, 21.11.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS
III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA – ANO 2022
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto, em parceria com o Conselho Municipal de 
Políticas Culturais, informa ao público interessado a composição da Comissão Organizadora e da Mesa 
Diretora da III Conferência Municipal de Cultura de São José do Rio Preto, a ser realizada nos dias 27, 
29 e 30 de novembro de 2022.
COMISSÃO ORGANIZADORA
Presidente
Valdeci Pedro Ganga
Membros
Poder Público:
Jorge Luis Vermelho Moro
Josy Mariano de Sá
Luciano Marcelo Alves
Rafael Nogueira Santos
Sociedade Civil:
Andrea Capelli
Elis Angelotte
Rodolfo Eduardo Branco Kfouri
Wagner Lima Orniz
MESA DIRETORA
Direção
Jorge Vermelho
Rodolfo Kfouri
Secretaria
Andrea Capelli
Elis Angelotti
Produção
Luciano Marcelo 
Wagner Orniz
Relatoria
Josy de Sá
Coordenação de Grupo de Trabalho - GT
Jorge Vermelho - Plano Municipal de Cultura
Rafael Nogueira Santos - Sistemas de Financiamento à Cultura
Rodolfo Kfouri - Composição do CMPC

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
EDITAL SMTTS Nº. 168/2022 
O Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança de São José do Rio Preto/SP, nos termos 
da Lei Municipal nº 9.563/2005, de 02 de dezembro de 2005, alterada pela Lei Municipal n° 10.767/10, 
considerando o interesse público, convoca o 1º (primeiro) colocado da lista de espera Sra. LUCILENI 
REGINA MARTINELLI MAIA a apresentar todos os documentos exigidos para que seja concedida a 
permissão, a título precário, para exercer a atividade de transportador escolar e atender a demanda dos 
alunos do Colégio Intelectus, no prazo de cinco (05) dias a contar da data da publicação deste Edital.
A documentação deverá ser enviada via protocolo on-line no sistema Icad Transportadores que estará 
disponível no endereço eletrônico: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/
E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
Edital, publicado em jornal na forma da Lei.         
São José do Rio Preto, 21 de novembro de 2022.                 
AMAURY HERNANDES
Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

 

PROGRAMAÇÃO 

Serão realizadas 02 (duas) Pré-Conferências Municipais de Saúde on-line divididas em 02 
macrorregiões. Macrorregião Norte, compreendendo as regiões Talhado, Bosque, Pinheirinho, CEU e 
Cidade da Criança, e Sul, compreendendo as regiões Central, HB, Schmitt, Vila Toninho e Represa, 
conforme o Decreto Municipal nº. 18.073/18, nas seguintes datas: 

 
I – Sul 19/01/2023;  
II – Norte 26/01/2023. 
 

As pré-conferências serão realizadas nas datas acima descritas, das 18h00 às 22h00, on-line através 
da plataforma Zoom Cloud Meetings. Os participantes receberão o link no e-mail registrado no ato da 
Inscrição.  

Inscrições de 01/12/2022 a 13/01/2023, através do link: 
 https://cmsrp.com.br/portal/preconferencia12/ 

  

 
TEMA: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia.” 

 

HORÁRIO ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

18h00 às 18h15 Orientações gerais/suporte aos participantes CMS e SMS 
18h15 às 18h30 Abertura (boas-vindas) CMS 

18h30 às 18h50 
Diagnóstico atual da saúde em São José do Rio Preto relativo a 
cada macro região 

SMS 

18h50às 19h30 Discussão do eixo I – O Brasil que temos. O Brasil que queremos CMS e SMS 

19h30 às 20h10 
Discussão do eixo II – O papel do controle social e dos 
movimentos sociais para salvar vidas 

CMS e SMS 

20h10 às 20h50 
Discussão do eixo III – Garantir direitos e defender o SUS, a vida e 
a democracia 

CMS e SMS 

20h50 às 21h30 IV - Amanhã será outro dia para todos, todas e todes CMS e SMS 

21h30 às 22h00 
Encerramento (com encaminhamento das propostas à 
Conferência Municipal) 

CMS e SMS 
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REGIMENTO INTERNO 
PRÉ-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

CAPÍTULO I - DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1°. A Pré-Conferência Municipal de Saúde é o foro de debates e decisões sobre 
a política municipal de saúde de São José do Rio Preto e terá como finalidade: 
I – Discutir propostas e questões para a realização da XII Conferência Municipal de 
Saúde; 
II – Possibilitar a participação da comunidade e dos usuários de saúde. 
 
CAPÍTULO II – DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
 
Art. 2º. A Comissão Organizadora – composta por membros do Conselho Municipal 
de Saúde conforme a Resolução nº. 21, de 15/12/2020 – é responsável pela 
organização, divulgação, elaboração de relatório, compilação de propostas e 
encaminhamentos para a Conferência Municipal de Saúde. 
 
Art. 3º. À Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Saúde, compete: 
I – Promover, coordenar, supervisionar e resolver questões pertinentes à 
conferência e pré-conferências, atendendo aos aspectos técnicos, políticos, 
administrativos e financeiros. 
 
CAPÍTULO III - DOS PARTICIPANTES 
 
Artigo 4º.  Participarão da Pré-Conferência Municipal de Saúde todas as pessoas 
interessadas na elaboração das diretrizes da Política Municipal de Saúde, e sendo 60 
(sessenta) participantes para cada dia, previamente inscritos pelo link: 
https://forms.gle/TKbT64SftKvukjHr9 (Período de Inscrições: 01/12/2022 a 
13/01/2023). 
 
 CAPÍTULO III – DA REALIZAÇÃO 
 
Art. 5º. Serão realizadas 02 (duas) Pré-Conferências Municipais on-line divididas em 
02 macrorregiões. Macrorregião Norte, compreendendo as regiões Talhado, Bosque, 
Pinheirinho, CEU e Cidade da Criança, e Sul, compreendendo as regiões Central, HB, 
Schmitt, Vila Toninho e Represa, conforme o Decreto Municipal nº. 18.073/18, nas 
seguintes datas: 
I – Sul 19/01/2023;  
II – Norte 26/01/2023. 

 

PROGRAMAÇÃO 

Serão realizadas 02 (duas) Pré-Conferências Municipais de Saúde on-line divididas em 02 
macrorregiões. Macrorregião Norte, compreendendo as regiões Talhado, Bosque, Pinheirinho, CEU e 
Cidade da Criança, e Sul, compreendendo as regiões Central, HB, Schmitt, Vila Toninho e Represa, 
conforme o Decreto Municipal nº. 18.073/18, nas seguintes datas: 

 
I – Sul 19/01/2023;  
II – Norte 26/01/2023. 
 

As pré-conferências serão realizadas nas datas acima descritas, das 18h00 às 22h00, on-line através 
da plataforma Zoom Cloud Meetings. Os participantes receberão o link no e-mail registrado no ato da 
Inscrição.  

Inscrições de 01/12/2022 a 13/01/2023, através do link: 
 https://cmsrp.com.br/portal/preconferencia12/ 

  

 
TEMA: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia.” 

 

HORÁRIO ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

18h00 às 18h15 Orientações gerais/suporte aos participantes CMS e SMS 
18h15 às 18h30 Abertura (boas-vindas) CMS 

18h30 às 18h50 
Diagnóstico atual da saúde em São José do Rio Preto relativo a 
cada macro região 

SMS 

18h50às 19h30 Discussão do eixo I – O Brasil que temos. O Brasil que queremos CMS e SMS 

19h30 às 20h10 
Discussão do eixo II – O papel do controle social e dos 
movimentos sociais para salvar vidas 

CMS e SMS 

20h10 às 20h50 
Discussão do eixo III – Garantir direitos e defender o SUS, a vida e 
a democracia 

CMS e SMS 

20h50 às 21h30 IV - Amanhã será outro dia para todos, todas e todes CMS e SMS 

21h30 às 22h00 
Encerramento (com encaminhamento das propostas à 
Conferência Municipal) 

CMS e SMS 
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Parágrafo Único – As pré-conferências serão realizadas nas datas acima descritas, 
das 18h00 às 22h00, on-line através da plataforma Zoom Cloud Meetings. Os 
participantes receberão o link no e-mail registrado no ato da Inscrição. As 
especificações para uso do programa/aplicativo podem ser acessadas pelo site: 
https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/201362023-Requisitos-do-sistema-Zoom-
Windows-macOS-Linux. 
 
CAPÍTULO IV - DO TEMA 
 
Art. 6º.  As Pré-Conferências Municipais de Saúde de São José do Rio Preto terão 
como tema central: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – 
Amanhã vai ser outro dia.” 
Parágrafo único – As Pré-conferências serão divididas nos seguintes eixos: 
I – O Brasil que temos. O Brasil que queremos;  
II – O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas;  
III – Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia;  
IV - Amanhã será outro dia para todos, todas e todes. 
  
CAPÍTULO V - DA METODOLOGIA 
 
Art. 7º. As Pré-Conferências Municipais de Saúde de São José do Rio Preto serão 
conduzidas da seguinte forma: 

I. O evento ocorrerá de forma on-line por meio da plataforma Zoom Cloud 
Meetings; 

II. Será realizada explanação sobre o diagnóstico de saúde de São José do Rio 
Preto relativo a cada macrorregião; 

III. Será realizada uma discussão sobre cada eixo seguido pela apresentação de 
propostas e votação; 

IV. As propostas poderão ser encaminhadas verbalmente durante a discussão ou 
por meio do chat da plataforma Zoom Cloud Meetings; 

V. Serão consideradas as propostas que forem elaboradas durante a discussão 
de cada eixo; 

VI. As solicitações de alterações deverão ser encaminhadas por escrito por meio 
do chat, em forma de emenda substitutiva, aditiva ou supressiva, até o 
término da leitura das propostas do respectivo eixo, constituindo-se em 
proposta de redação alternativa em relação ao item destacado; 

VII. Serão lidas, ao final da discussão de cada eixo, as redação finais de emendas 
dos itens destacados e submetidas à votação.  
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COMISSÃO ORGANIZADORA DA XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 

 
Artigo 8º - Caberá à Plenária Final da XII Conferência Municipal de Saúde de São José 
do Rio Preto proceder a votação das propostas sistematizadas levantadas nas Pré-
Conferências de saúde, as quais, uma vez aprovadas, integrarão o Relatório Final da 
Conferência. 
 
Parágrafo Único – As propostas surgidas nas Pré-conferências que forem 
semelhantes serão unificadas pela Comissão para ser enviadas à Conferência 
Municipal. 
  
CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 9º. Os casos omissos e dúvidas quanto à aplicação deste regimento serão 
resolvidos pela Comissão Organizadora da XII Conferência Municipal de Saúde de 
São José do Rio Preto. 

São José do Rio Preto, 17 de novembro de 2022. 
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semelhantes serão unificadas pela Comissão para ser enviadas à Conferência 
Municipal. 
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São José do Rio Preto, 17 de novembro de 2022. 
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Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020222-41.2022.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo de Carvalho Lorga, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) R A M NEVES AGROPECUÁRIA, REP. POR ROSENI APARECIDA NEVES DE CAMPOS, CNPJ 
07.250.104/0001-01, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Casa das Vacinas R P 
Ltda. foi deferida a sua intimação por edital para que, no prazo de 15 dias, pague o valor de R$3.331,68 (02.11.22) devidamente 
atualizado, acrescido de custas se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além de honorários advocatícios de 10% 
sobre o total. Transcorrido o referido prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, prazos estes a fluir os 20 
supra. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, 
aos 16 de novembro de 2022. K -22e23/11

 
 

 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOSÉ BONIFÁCIO 
CNPJ: 50.857.960/0001-40 | Dec. Utilidade Pública Federal n° 65.671 de 29/10/1969 

Rua XV de Novembro, S/N – Bela Vista – José Bonifácio/SP 
CEP 15.200-000 – Fones (17) 3265 9020 – 3265-9022 

admscmjb@santacasajosebonifacio.com.br 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOSÉ BONIFÁCIO 
CNPJ: 50.857.960/0001-40 
 
 

Convocação 
 
 
 
 Pelo presente, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social, ficam todos 
Sócios Contribuintes e demais sócios descritos no Artigo 4., convocados para 
Assembleia Geral Ordinária que será realizada 05 de dezembro de 2022, na 
sala de reuniões no endereço sito a Rua Nove de Julho, n.º 639, Centro, CEP 
15200-000, na cidade de José Bonifácio/SP, às 19:00hrs. Em primeira 
convocação com a presença de 1/5 de seus sócios com direito a voto e 
não comparecendo número legal, a Assembleia será instalada em segunda 
e última convocação 30(trinta) minutos após a primeira, com qualquer 
número de sócios presentes, as duas convocações serão simultâneas, para 
deliberação da Ordem do Dia: 
 

1. Demonstração Financeira da Santa Casa de Misericórdia de José 
Bonifácio do ano 2022; 

2. Apresentação do Plano Orçamentário para ano 2023; 
3. Assuntos de interesse geral da Santa Casa de Misericórdia de José 

Bonifácio. 
 
 

José Bonifácio, 21 de novembro de 2022. 
 
 

___________________ 
Hélio Raymundo 
RG n. 12.741.535-X 
Diretor Presidente 



  | B5DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, terça-feira, 22 de novembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL

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:

JOSE MENEZES DE ASSIS e LUCILENE RODRIGUES 
PEREIRA, sendo ELE filho de JOSE LAZARO DE ASSIS e 
de NATALIA MENEZES DE ASSIS, sendo ELA filha de CÍCERO 
ALVES RODRIGUES e de IVANILDA PEREIRA RODRIGUES;

MILENKO MILLER RADANOVIC e JÉSSICA POIATE, 
sendo ELE filho de ALEXANDER MILENKO RADANOVIC 
HATAKEDA e de APARECIDA YURIKO UEDA RADANOVIC, 
sendo ELA filha de DENNER EDMO POIATE e de MARIZA 
ALVES CARDOSO, brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 19/11/2022.

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:

VICTOR GABRIEL GAMA DOMINGUES e HAYLA SARAIVA 
DE SOUSA, sendo ELE filho de MÁRCIO ANTONIO 
DOMINGUES e de LINA MARIA GAMA, sendo ELA filha 
de EDINALDO JOSÉ DE SOUSA e de MARIA DAUCIRENE 
SARAIVA DE SOUSA;

BRUNO EDUARDO CAMARINI DE ALMEIDA e YASMIN 
DOS SANTOS DE SOUZA, sendo ELE filho de LUIZ CARLOS 
GOMES DE ALMEIDA e de CIBELLE FERNANDA CAMARINI, 
sendo ELA filha de ROBERTO MALAQUIAS DE SOUZA e 
de SANDRA ELISA DOS SANTOS, brasileiros e residentes 
neste 3º subdistrito. 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 21/11/2022.

Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 42/2022.
Objeto: Registro de preços para a prestação de serviços de 
instalação (incluindo retirada de equipamentos existentes), 
limpeza e higienização de equipamentos, cargas de gás  
incluindo fornecimento de materiais, destinado atender as 
necessidades básicas das Secretarias Municipais e demais 
setores da Prefeitura do município de Tanabi, Estado de São 
Paulo, ficando designado para o dia 05 de dezembro de 2022, 
às 09h30min, à sessão de entrega, credenciamento e abertura 
dos envelopes. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do 
Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – 
todos os dias úteis, ou pelo site www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 
18 de novembro de 2022. João Paulo da Silveira – Pregoeiro. 
Alexandre Silveira Bertolini – Prefeito Interino do Município.

EXTRATO DO CONTRATO ADM 79/2022
DISPENSA Nº 18/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial – Senac
CNPJ sob nº 03.709.814/0018-36
OBJETO: Contratação de cursos de marketing digital em redes 
sociais e e-commerce, atitude empreendedora e técnicas de 
comunicação nas redes sociais.
VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, com vigência de 3 meses, até 26 de janeiro 
de 2023.
VALOR TOTAL de R$18.404,54 (dezoito mil quatrocentos e 
quatro reais e cinquenta e quatro centavos).
Monte Aprazível, 26 de outubro de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 91/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 135/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 60/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de instalação, desinstalação, manutenção, higienização 
e reposição de gás dos aparelhos de ar condicionado e 
climatizadores.

Proclamas 

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 041/2022 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 041/2022, do tipo “menor valor 
unitário”. Objeto: Registro de preços para aquisição de 
livros paradidáticos de histórias infantis e infanto-juvenil, 
com abrangência ao público/alunos de 04 meses a 15 anos 
de idade (infantil, fundamental I e II) com fornecimento 
de maletas papel couchê 190grs. Sessão: 09h00 do dia 
05/12/2022, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo 
de Moraes, 58. Edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.
sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. 
Bady Bassitt, 21 de novembro de 2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 042/2022 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 042/2022, do tipo “menor valor 
unitário”. Objeto: Registro de preços para aquisição de 
materiais de expediente e papelaria. Sessão: 09h00 do dia 
07/12/2022, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo 
de Moraes, 58. Edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.
sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. 
Bady Bassitt, 21 de novembro de 2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 043/2022 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 043/2022, do tipo “menor valor 
unitário”. Objeto: Registro de preços para aquisição 
de tiras reagente para determinação de glicemia. 
Sessão: 08h30 do dia 12/12/2022, na sede da Biblioteca 
Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo 
e maiores informações poderão ser obtidas através do 
site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 21 de novembro de 
2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 044/2022 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 044/2022, do tipo “menor valor 
unitário”. Objeto: Registro de preços para aquisição de 
água mineral. Sessão: 09h00 do dia 12/12/2022, na sede 
da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. 
Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas 
através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 21 de 
novembro de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal

Pregão Presencial nº 045/2022 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 045/2022, do tipo “menor valor 
unitário”. Objeto: Registro de preços para aquisição de gás 
de cozinha. Sessão: 09h30 do dia 12/12/2022, na sede da 
Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas 
através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 21 de 
novembro de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal

Pregão Presencial nº 046/2022 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 046/2022, do tipo “menor valor 
unitário”. Objeto: Registro de preços para aquisição de 

Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

pães e bolos. Sessão: 10h30 do dia 12/12/2022, na sede 
da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. 
Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas 
através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 21 de 
novembro de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal

Pregão Presencial nº 047/2022 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 047/2022, do tipo “menor valor 
unitário”. Objeto: Registro de preços para aquisição de leite 
e bebida láctea. Sessão: 13h30 do dia 12/12/2022, na sede 
da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. 
Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas 
através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 21 de 
novembro de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal

Pregão Presencial nº 048/2022 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 048/2022, do tipo “menor valor 
unitário”. Objeto: Registro de preços para aquisição de café, 
açúcar e margarina. Sessão: 14h30 do dia 12/12/2022, na 
sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 
58. Edital completo e maiores informações poderão ser 
obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo 
e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 
21 de novembro de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - 
Prefeito Municipal

Edital do Pregão Presencial nº 049/2022
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial 
nº 049/2022, referente a aquisição de uma pá carregadeira. 
O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 
12/12/2022 às 15h30, na Biblioteca Municipal de Bady 
Bassitt. Edital completo e maiores informações poderão 
ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou 
pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt, em 21 de novembro de 2022. 
Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

Tomada de Preços nº 004/2022 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Tomada de Preços 004/2022. Objeto: Contratação de 
empresa para construção de mini campo na Rua Augusto 
Vieira de Jesus, Jardim San Remo, Sistema de Lazer, em 
Bady Bassitt - SP. Sessão: 09h00 do dia 16/12/2022, na 
Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e 
maiores informações poderão ser obtidas através do site 
www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 21 de novembro de 
2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Tomada de Preços nº 005/2022 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Tomada de Preços 005/2022. Objeto: Contratação de 
empresa para execução de recapeamento asfáltico em 
trechos das ruas João de Caires, Jácomo Catelani, Joaquim 
de Moraes e Sebastião de Paula Pereira, no município de 
Bady Bassitt - SP. Sessão: 11h00 do dia 16/12/2022, na 
Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e 
maiores informações poderão ser obtidas através do site 
www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 21 de novembro de 
2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Data da realização da Sessão Pública: 13/12/2022
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, 21 de novembro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

  

COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
 

PARECER 
 
 
MEMBROS DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
 
Ver. Anderson Branco - Presidente  
Ver. Renato Pupo - Membro  
Ver.  Jorge Menezes – Membro  
Ver. João Paulo Rillo - Suplente 
 
 
PROPOSIÇÃO:  Projeto de Lei nº 163/2022, do Poder Executivo.   
 
ASSUNTO:  Estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Rio Preto para 
o Exercício de 2023, e dá outras providências (LOA). 
 

 
 

RELATÓRIO REFERENTE A ANÁLISE DO PROJETO E EMENDAS 
 
 
1- Conforme parecer da Diretoria Jurídica, o projeto apresenta-se legal. Assim, o parecer será 
exarado em conjunto pelos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, 
com fundamento no artigo 176, § 1º, em conformidade com o artigo 55, I, observado o disposto 
no artigo 57 e parágrafo único, atendendo-se às determinações específicas  do artigo 58, I, e 
artigo 69, parágrafo único, I, II e alínea b; o artigo 209, caput, §§, incisos e alíneas, todos do 
Regimento Interno da Câmara, e sob a égide do que dispõe a Lei Orgânica Municipal em seus 
artigos 134 e 135, incluindo parágrafos, incisos e alíneas. 
 
 

1.1- DO PROJETO  
 
Apresentado na forma da legislação em vigor, que estima a receita e fixa a despesa do Município 
de São José do Rio Preto para o Exercício de 2023, e dá outras providências (LOA), 
encaminhado ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro do corrente ano, na forma da lei. 
 
O projeto, quanto ao aspecto formal, está de acordo com o novo padrão AUDESP (Auditoria 
On Line do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), contendo as previsões de despesas 
com os projetos e metas administrativas constantes do Projeto em análise, assim como 
obedecendo às legislações pertinentes; a Constituição Federal, a Lei Orçamentária, Lei Federal 
nº 4.320/64 a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/00, Lei Orgânica do 
Município e Regimento Interno do Poder Legislativo.  
 

  

Acompanham o presente Projeto, anexos contendo planilhas discriminando os projetos e metas 
de cada Secretaria e Autarquias do Município, com os respectivos valores para o exercício de 
2023.  
 
 
1.2 – DAS EMENDAS  
 
 
É prerrogativa dos Senhores Legisladores a apresentação de emendas ao Projeto de Lei nº 
163/2022, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Rio Preto para o 
Exercício de 2023, e dá outras providências, na forma do artigo 209, e respectivos parágrafos e 
incisos do Regimento Interno. Assim foi aberto o prazo regimental de 15 (quinze) dias úteis para 
que os mesmos apresentassem as emendas. Ao final do prazo foram protocolizadas 32 (trinta e 
duas), emendas no sistema informatizado (SIAVE) sendo que todas foram entregues à Diretoria 
Legislativa, para tramitação, de autoria dos Vereadores, cujo parecer da Diretoria Jurídica, 
também, foram dadas todas por legal, razão pela qual acompanhamos o parecer. 
 
 
As emendas foram cuidadosamente analisadas pelos membros da Comissão Permanente de 
Finanças, conforme seguem discriminadas abaixo. 
 
 
 
1.3 – CONCLUSÃO/PARECER 
 
 
Projeto: 
 
 
a) O projeto está de acordo com as disposições e formalidades contidas na Legislação  
Federal, (Constituição Federal, Lei Orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal) e 
Municipal, (Lei Orgânica do Município e Regimento Interno do Legislativo), razão pela qual 
os membros da Comissão Permanente de Finanças exaram o parecer pela APROVAÇÃO do 
Projeto de Lei nº 163/2022, do Executivo, estima a receita e fixa a despesa do Município de São 
José do Rio Preto para o Exercício de 2023, e dá outras providências ratificado pelo parecer da 
Diretoria Jurídica da Câmara Municipal. 
 
 
Emendas: 
 
a) Foram protocolizadas no sistema legislativo informatizado (SIAVE) 32 (trinta e duas) 
emendas de autoria dos senhores Vereadores no prazo legal, todas entregues à Diretoria 
Legislativa para tramitação. 
 
 
 
 

  

b) Os membros da Comissão exaram o parecer pela APROVAÇÃO das emendas abaixo 
relacionadas, tendo em vista que as mesmas estão de acordo com as formalidades legais e em 
condições de serem apreciadas pelo Plenário: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27´, 28, 29, 30, 31 e 32. O presente parecer vai 
assinado pelos membros efetivos da Comissão de Finanças e Orçamento. Finalizando o trabalho 
da Comissão com a emissão e publicação do presente parecer, encaminhamos o presente Projeto 
à consideração do Senhor Presidente do Poder Legislativo, Vereador Pedro Roberto Gomes, para 
dar seguimento à tramitação regimental. 
 
 

São José do Rio Preto/SP, 17 de novembro de 2022. 
 

 
 
 

Ver. ANDERSON BRANCO 
Presidente da Comissão de Finanças 

 
 
 
 

Ver. RENATO PUPO                               Ver. JORGE MENEZES                             
Membro da Comissão de Finança                       Membro da Comissão de Finanças 
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57ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

22 DE NOVEMBRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 

ORDEM DO DIA 
VETOS 
 
01 – Veto Total nº 27/22, ao autógrafo nº 15.716/22, originado do Projeto de Lei Complementar nº 
020/2021, do Ver. Prof. Dr. Elso Drigo Filho, que dispõe sobre o Centro Integrado de Educação, 
Ciência e Cultura "Prof. Dr. Aziz Ab’Saber" – CIECC e dá outras disposições.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 – Veto Total nº 41/22 ao autógrafo nº 15.789/22, originado do Projeto de Lei nº 83/22, de autoria 
do Ver. Robson Ricci, que dispõe sobre a destinação da prestação pecuniária originada de infração 
ambiental para implementação de políticas municipais de meio ambiente e urbanismo.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
03 – Veto Total nº 50/22, ao autógrafo nº 15.816/22, originado do Projeto de Lei Complementar nº 
24/22, do Ver. Paulo Pauléra que altera o artigo 78 da Lei Complementar n° 5, de 28 de dezembro de 
1990, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município, das Autarquias, Empresas e 
Fundações Públicas Municipais. (QUORUM MAIORIA ABSOLUTA)   
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 
04 – 20/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Altera dispositivo da Lei Complementar nº 649, de 05 de janeiro de 2021, que institui o Código de 
Obras e Edificações no Município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
 
05 – 111/22 – VER. PAULO PAULÉRA– 2ª DISC./VOT 
“Dispõe sobre a preferência de entrada dos Caminhões Betoneiras nos Condomínios e Associações de 
Moradores de bairros residenciais fechados no município de São José do Rio Preto”.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
06 – 144/22 – VER. ANDERSON BRANCO – 2ª DISC./VOT 
Declara de utilidade pública o Instituto Social, Cultural, Educacional e Beneficente Vida Nova de São 
José do Rio Preto/SP. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL     

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
 Presidente da Câmara – 18/11/2022 
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CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 17/2022 

(57ª Sessão Ordinária – 22/11/2022) 

      Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 826 e 
835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento 
Interno/Câmara, que foram protocolizados os requerimentos de Urgência 
Especial descritos em sequência abaixo, para deliberação dos projetos a que se 
referem em 1ª e 2ª discussão e votação – legalidade/mérito - na 57ª Sessão 
Ordinária, a realizar-se no dia 22/11/2022. 

Itens/Reqtos.                  Proponente                      Projeto – Nº -                  Autoria-
Assunto  
 
01 – 1539/22            13(treze) Vers.          Projeto de Lei  nº 177/22,      do Ver. 
Rossini Diniz, que dispõe sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida a brinquedos e equipamentos de academia em espaços, 
creches e escolas públicas municipais.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
02 – 1555/22            11(onze) Vers.          Projeto de Resolução  nº 12/22,      
do Ver. Diego Mahfouz Faria Lima, que Institui a Rede de Ideias Legislativas 
na Câmara do Município de São José do Rio Preto. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 

Diretoria Legislativa 
18 de Novembro de 2022 

 
MARCOS CARDOSO DA SILVA 

Diretor Legislativo 
 

DL  

  

 
 
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO AO PROJETO DE LEI Nº  163/22 QUE ESTIMA 
A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS (LOA). 
 
 
AUTORIA: DO PODER  EXECUTIVO. 
 
 
Em conformidade com a legislação vigente, e em especial o disposto no Capítulo 
III do Título IV da Lei Orgânica do Município de São José do Rio Preto, artigo 134 
e 135 com  respectivos parágrafos  e na Seção II do Capítulo VI, em especial o 
artigo 209, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal, foi 
protocolizado neste Legislativo, o Projeto de Lei nº 163/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Rio 
Preto para o Exercício de 2023, e dá outras providências (LOA), conforme 
publicação que segue, para conhecimento geral da população.  Finalizado o 
prazo para apresentação de emendas parlamentares, foi realizada análise e 
elaborado Relatório sobre o projeto e emendas pela Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento, conforme anexo. 

 

VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara 

21 DE NOVEMBRO DE 2022 
 
 
 
 
 
 

Parques aquáticos de Rio Preto e região 
irão transmitir os jogos da Copa

A CBF divulgou o Ranking 
Nacional de Clubes 2023. O 
Mirassol segue em ascensão na 
lista. Em 2020, o Leão ocupava 
apenas a 176ª posição. No ano 
seguinte subiu para 98º. Já em 
2022, estava em 70º. Por fim, 
na de 2023, a equipe da região 
aparece em 55º.

A pontuação leva em consi-
deração as competições reali-
zadas nos últimos cinco anos, 
mas com pesos distintos. O 
ano vigente multiplica pontos 
por cinco, enquanto o último 
ano considerado tem peso um. 
Neste período, o Mirassol con-
quistou dois títulos nacionais 
(Série D em 2020 e Série C em 
2022), além de ter chegado em 
duas semifinais do Campeonato 
Paulista.

Ainda na região, o Novori-
zontino ganhou 15 posições e 
agora é o 49º no ranking. A lista 
se estende até a 243ª posição, 

A Copa do Mundo da FIFA, 
um dos eventos mais esperados 
do ano, começa no próximo dia 
20. E alguns parques aquáticos 
de Rio Preto e região terão 
programações especiais, para 
movimentar e interagir ainda 
mais com o público nesta Copa.

O Beach World Park Hotel, 
localizado em Rio Preto vai 
aproveitar este grande evento 
para movimentar as piscinas e 
o hotel transmitindo, ao vivo, 
aos jogos da copa.

Nos jogos da seleção bra-
sileira, a cada gol, o público 
presente irá ganhar uma caipi-
rinha, além de uma decoração 
temática.

Em Olímpia, o Thermas 
dos Laranjais, o parque aquá-
tico mais visitado da América 
Latina, vai transmitir todos os 
jogos. Os turistas que estiverem 
no parque poderão assistir às 
partidas no melhor estilo pé na 
areia, em um enorme telão de 
LED instalado na concha acús-
tica da praia Mar Azul.

Uma novidade que o parque 
terá, é que no jogo de estreia 
da Seleção Brasileira contra a 
Sérvia, dia 24, e Camarões, dia 

Vinicius LIMA

Da REPORTAGEM

mas sem nenhuma outra equipe 
do Noroeste Paulista aparecen-
do na sequência. O ranking ser-
ve para definir 10 participantes 
da Copa do Brasil, entre os que 
não conseguiram vagas pela 
estadual, e também mandos de 
campo na primeira fase.

O líder é o Flamengo, que 
conquistou múltiplos títulos 
nos últimos anos. Na sequência, 
fechando o top 10, aparecem: 
Palmeiras, Athletico-PR, Atléti-
co-MG, São Paulo,  Fluminense, 
Fortaleza, Corinthians, Santos e 
Internacional.

No domingo (20), o Rea-
lidade Jovem se despediu de 
Rio Preto com uma derrota 
na penúltima rodada do Cam-
peonato Paulista Feminino. A 
equipe foi superada pela Fer-
roviária por 8 a 0 e segue sem 
vencer na competição.

As visitantes não tomaram 
conhecimento do Realida-
de Jovem. A sequência dos 
gols começou logo ao primei-
ro minuto da partida. Uma 
curiosidade chamou a aten-
ção. A equipe da Ferroviária 
é treinada por Jéssica Lima, 
ex-jogadora que foi bicampeã 
paulista e campeã paulista pelo 
Rio Preto Esporte Clube entre 
2015 e 2017.

As autoras da vitória que 
garantiram mais três pontos à 
Ferroviária foram Laryh, Eu-
dimilla (3x), Suzane, Mylena 
(2x) e Ana Alice. Destaque para 
Eudimilla, que fez hat-trick. 

Realidade Jovem perde para Ferroviária 
em último jogo em casa

Mirassol sobe mais de 100 posições 
no ranking da CBF em quatro anos

Com o resultado positivo, a 
Ferroviária somou 21 pontos e 
abriu saldo de gols em relação 
ao Corinthians, time que divi-
de pontuação. Já a Realidade 
Jovem ficou na lanterna com 
dois pontos.

Na última rodada do esta-
dual, os jogos vão acontecer 
todos às 19h, na próxima 
quarta-feira (23). Nela, a 
Ferroviária recebe o Red Bull 
Bragantino, enquanto o Reali-
dade Jovem enfrenta o Santos.

DERROTAFUTEBOL

ENTRETERIMENTO

Marcos Freitas/Agência Mirassol Vinicius LIMA Tiago Pavini/Ferroviária

2 de dezembro, ambos às 16 
horas, o Thermas vai funcionar 
excepcionalmente com horário 
estendido, até às 18h30. Na pri-
meira fase da Copa, além dessas 
seleções, o Brasil enfrenta a 
Suíça dia 28 de novembro, às 
13h, e nesse dia, o parque terá 
funcionamento normal, até às 
17h.

“Todos estão convidados a 
vestir a camisa canarinho e vir 
torcer pela Seleção Brasileira, 
em um ambiente especialmente 
preparado para proporcionar 
a máxima animação e emoção 
que só um evento como a Copa 
do Mundo consegue despertar”, 
avisa Marcos Bittencourt, gestor 
comercial e de marketing do 
Thermas dos Laranjais.

O Hot Beach Parque & Re-
sorts, também localizado na 
cidade de Olímpia, que estará 
todo decorado de verde e ama-
relo, também irá transmitir as 
partidas dos jogos da Copa do 
Mundo, que ocorrerem durante 
seu horário de funcionamento 
em telão de LED num espaço 
de destaque: ao lado do Restau-
rante Cais do Porto e em outros 
dois pontos do parque aquático.

Outro lugar para reunir a 
turma para assistir aos jogos da 

Seleção é a Choperia Guarani, 
localizada na Vila Guarani, es-
paço de lazer e entretenimento 
que abre após o fechamento 
do parque aquático Hot Beach 
Olímpia.

Na Vila Guarani, que é aber-
ta à população, serão transmi-
tidos as partidas que ocorrem 
nos finais de tarde e noites. Os 
hóspedes do Hot Beach Resort 
também têm a opção de assis-
tir aos jogos da seleção no Bar 
Jabuticaba, que fica dentro do 
resort.

Já o Balneário Termas de 
Ibirá não fará nada especial. Se-
gundo o assessor de imprensa, 
To Baroncelli será disponibi-
lizado Tvs para o publico pre-
sente, mas nada muito especial 
para a Copa.

O Barretos Park Hotel incre-
menta decoração e programa-
ção para o período da Copa do 
Mundo. Da recepção principal 
para hóspedes, cafeteria, à área 
de lazer de piscinas, hóspedes 
que passarão pelo Barretos Park 
Hotel, localizado anexo ao Par-
que do Peão de Barretos, irão se 
contagiar pelo clima de torcida, 
expressado pela decoração e 
programação especial, durante 
o período de jogos da Copa do 

Mundo, de 20 de novembro a 
18 de dezembro.

A recepção do hotel ganha-
rá televisores para exibição 
dos jogos. A principal cafeteria 
do hotel se transformará num 
ponto de encontro, com incre-
mento de cervejas e drinks es-
peciais, cujos nomes homena-
gearão jogadores do Mundial. 
Já o quiosque da área de lazer 

principal do hotel, localizado 
próximo às piscinas, ganhará 
televisão de 70 polegadas para 
a exibição de todos os jogos do 
Mundial.

Para o gerente geral do em-
preendimento, Adriano San-
tos, o evento Copa do Mundo 
ajuda a fomentar a retomada 
do turismo pós-pandemia jun-
to à programação já preparada 

para a alta temporada, “Além 
de ajudar a resgatar a convi-
vência e troca de afeto entre 
as pessoas, após um período 
delicado no país, também irá 
aquecer e preparar o movimen-
to pré-alta temporada. Dará 
as boas-vindas às férias e ao 
verão”, finalizou.

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Rogério Parra


