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

RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO nº 1602
(De 04 de junho de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - No Ato Concessório nº 1602 que concedeu benefício 
de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, à 
senhora VANDA CASEIRO:
- onde se lê “A aposentadoria está conforme o artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003”.
leia-se “A aposentadoria está conforme o artigo 3º da Emen-
da Constitucional nº 47, de 05/07/2005”
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 02/06/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO nº 1603
(De 04 de junho de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - No Ato Concessório nº 1603 que concedeu benefício 
de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, à 
senhora ELISABETE APARECIDA SCARAÇATI:
- onde se lê “A aposentadoria está conforme o artigo 3º da 
Emenda Constitucional nº 47, de 05/07/2005”.
leia-se “A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003”
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 02/06/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: ALG RIO COMERCIO DE PROD. EIRELI 
EPP
EMPENHO 6656/2020
CONTRATADA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
EMPENHO 6865/2020
CONTRATADA: SOMA/SP PROD HOSP. LTDA
EMPENHO 6850/2020, 6874/2020 e 6543/2020
CONTRATADA: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CI-
RÚRGICAS LTDA
NOTAS DE EMPENHO Nº 5652/2020
CONTRATADA: C B S MEDICO CIENTICA S/A
NOTAS DE EMPENHO Nº 8494/2020 E 8497/2020
CONTRATADA: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS-
TRIB DE MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 4309/2020
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI
EMPENHO 3171/2020
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 

com a cláus. 6ª, item 6.2, IV do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa do valor referente ao atraso 
das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total 
dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS 
MÉDICOS LTDA
EMPENHO 8978/2020
CONTRATADA: SOMA/SP PROD HOSP. LTDA
EMPENHO 6305/2020
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DENTAL PRIME PROD. ODONT. MÉDICOS 
E HOSP. EIRELI ME
EMPENHO 9104/2020
CONTRATADA: ELOTEXTIL LTDA
EMPENHO 9815/2020
CONTRATADA: GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO 
EIRELI ME
EMPENHO 9353 E 9354/2020
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo estabelecido, impreterivelmente, a contar do rece-
bimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
EXTRATO 
3º Termo Aditivo
Dispensa de licitação 19/19; Contrato nº DIL/0019/19
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. PGM – Adilson Vedroni.
EXTRATO 
5º Termo Aditivo
Dispensa de licitação 09/18; Contrato nº DIL/0009/18
Contratada: Plinio Antonio Publio Albregard e Andrea Vieira 
da Silva Lima
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMS
EXTRATO 
5° TERMO ADITIVO CONTRATUAL 
Pregão eletrônico Nº 258/18; CONTRATO: PRE/0095/18 
CONTRATADA: G F da Silva Comercio e Prestação de Servi-
ços de Limpeza
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, ao contrato su-
pramencionado, fi ca suprimido aproximadamente 0,75% do 
valor inicial do contrato. SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 33/19; Contrato nº COC/0010/20
Contratada: Julio Cesar Ferreira da Silva
Fica suspenso pelo prazo de 30 dias, contados de 
03/06/2020, o contrato supramencionado. SMA. Luis Roberto 
Thiesi
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 726/2019
ATA Nº 0385/20
CONTRATADA: MEGG MÓVEIS LTDA
OBJETO: Fornecimento de mobiliário - Valores Unitários 
– Item 04 – R$948,00; Item 05 – R$662,00; Item 12 – 
R$379,99; Item 13 – R$798,00 - SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 726/2019
ATA Nº 0386/20
CONTRATADA: JRT INTERMEDIAÇOES E NEGOCIOS 
LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de mobiliário - Valores Unitários – 
Item 10 – R$463,50; Item 14 – R$184,99 - SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020
ATA Nº 0387/20
CONTRATADA: FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de massa asfáltica C.B.U.Q. - Va-

lores Unitários – Item 01 – R$26,22; Item 02 – R$26,22 - 
SMTTS – Amaury Hernandes - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2020
ATA Nº 0388/20
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de cartucho e refi l para impressoras 
- Valores Unitários – Item 01 – R$145,00; Item 02 – R$79,70; 
Item 03 – R$79,70; Item 04 – R$79,70; Item 05 – R$43,49; 
Item 06 – R$43,49; Item 07 – R$43,49; Item 08 – R$43,49; 
Item 09 – R$58,50; Item 10 – R$44,80; Item 11 – R$44,80; 
Item 12 – R$44,80 - SMAS – Patricia Lisboa R. Bernussi - 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2020
ATA Nº 0389/20
CONTRATADA: GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO-
PECUÁRIOS LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de insumos para adubação orgânica 
- Valor Unitário – Item 01 – R$3,80 - SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2020
ATA Nº 0390/20
CONTRATADA: BIO-SOIL FERTILIZANTES INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA-ME
OBJETO: Fornecimento de insumos para adubação orgâni-
ca - Valor Unitário – Item 03 – R$305,00 - SMAA – Antonio 
Pedro Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2020
ATA Nº 0391/20
CONTRATADA: POLIGONAL ILUMINAÇÃO EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de postes e luminárias - Valores 
Unitários – Item 01 – R$302,00; Item 02 – R$302,00 - SMEL 
– Cléa Márcia M. Bernardelli - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2020
ATA Nº 0392/20
CONTRATADA: SUELI APARECIDA MONZANI 
15245706806
OBJETO: Fornecimento de postes e luminárias - Valor Uni-
tário – Item 03 – R$168,00 - SMEL – Cléa Márcia M. Bernar-
delli - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 9553/2020
CONTRATO Nº: DPL/0029/20
CONTRATADA: MERCOSUL TECNOLOGIA CENTRO DE 
DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS 
LTDA - ME
OBJETO: Prestação de serviço de monitoramento de alar-
me - SME – Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 02 
meses. Valor Total: R$16.974,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORA-
ÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MACRO E MICRO-
DRENAGEM DO CÓRREGO ATERRADO, CANALIZAÇÃO 
E CONTROLE DE INUNDAÇÕES, ABRANGENDO TODA 
SUA BACIA HIDROGRÁFICA – SEC. MUN. OBRAS. Recor-
rente: TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL 
LTDA EPP, contra a decisão que a declarou inabilitada a 
prosseguir no certame licitatório. Recebo o recurso eis que 
tempestivo. As contrarrazões no prazo legal. Fica suspensa 
“sine die” a sessão de abertura das propostas fi nanceiras 
que estava designada para ocorrer no dia 08/06/2020 às 
08:30 horas. Oportunamente, será informado, através de 
publicação na imprensa ofi cial, sobre o prosseguimento do 
processo. Publique-se para ciência. Wanderley Ap. de Souza 
– Diretor de Compras e Contratos e Presidente da C.M.L.  
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DA 
E.M. NORBERTO BUZZINI (RUA WALDOMIRO NADOTTI, 
800, JD. YOLANDA) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Tendo em 
vista solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Educa-
ção, a Comissão Municipal de Licitações comunica a todos 
os interessados a suspensão “sine die” do processo supra 
mencionado. A retomada do processo, quando autorizada 
pela Secretaria Municipal de Educação, será comunicada 
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através de publicação na imprensa ofi cial. Publique-se, por 
extrato, para ciência dos interessados. Wanderley Ap. de 
Souza – Diretor de Compras e Contratos – Presidente da 
C.M.L.   
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 ELETRÔ-
NICO n° 125/2020, PROCESSO 11.798/2020, objetivando 
a contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de 
materiais de consumo, peças de reposição, componentes 
e/ou acessórios e mão de obra, com máquina reserva nos 
sistemas de ar condicionado dutados e outros das unida-
des Complexo Pró-Saúde e CAESM. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
19/06/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 191/2020, PROCESSO 11.792/2020, objetivando o 
registro de preços para a aquisição de equipamentos medico 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 19/06/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE EDITAL E 
PRORROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 167/2020, Processo 
11.651/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
higiene e EPIs para utilização nas unidades de Assistência 
Social durante a pandemia do COVID-19. Secretaria Munici-
pal de Assistência Social..
Declaro procedente a impugnação. Em virtude da impug-
nação e dos questionamentos fi ca retifi cado as especifi -
cações dos itens 5 e 6, constantes do Anexo I - Termo de 
Referência. O 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 até o dia 12/06/2020, às 14h00min e 
abertura a partir das 14h02min. Adriana Tápparo – Pregoei-
ra.
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 ELETRÔ-
NICO n° 194/2020, PROCESSO 11.819/2020, objetivando 
o registro de preços para a aquisição de lanches para a 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 23/06/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.

DECRETO Nº 18.614
DE 3 DE JUNHO DE 2020.

Declara ponto facultativo nas repartições públicas munici-
pais.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e nos termos do art. 64, VI, da Lei 
Orgânica do Município;

Considerando que em 11 de junho do corrente ano haverá 
celebração de Corpus Christi, sendo tal data fi xada como 
Feriado Municipal;
Considerando a recomendação do Comitê Gestor de Enfren-
tamento do Coronavírus;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica declarado facultativo o ponto nas repartições pú-
blicas municipais, no dia 12 de junho de 2020, ressalvadas 
as atividades essenciais e de interesse público.
§ 1º Os servidores que desempenham atividades essenciais 
e de interesse público, e que trabalharem nas respectivas 
datas, não terão computadas como extraordinárias as horas 
trabalhadas em sua jornada usual.
§ 2º - Caberá ao Secretário da pasta verifi car a necessida-
de de expedir o ato normativo necessário para disciplinar a 
manutenção dos serviços essenciais e eventuais serviços 
de interesse público que fi carão mantidos em funcionamento 
normal.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 3 de junho de 2020, 
168º ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa local. 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
TOMADA DE PREÇOS nº 02/2020 – PROC. nº 22/2020
RECORRENTE: PLANICON ENGENHARIA LTDA
RECORRIDA: COMISSÂO DE LICITAÇÕES DO SeMAE 
Considerando a manifestação da Diretoria Jurídica, a qual 
acolho e adoto como razão de decidir, NEGO PROVIMEN-
TO ao RECURSO interposto por PLANICON ENGENHARIA 
LTDA a fi m  manter a decisão recorrida.
S.J.Rio Preto, 02.06.2020. Nicanor Batista Junior – Superin-
tendente do SeMAE
EXTRATO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
TOMADA DE PREÇOS nº 03/2020 – PROC. nº 23/2020
RECORRENTE: PLANICON ENGENHARIA LTDA
RECORRIDA: COMISSÂO DE LICITAÇÕES DO SeMAE 

Considerando a manifestação da Diretoria Jurídica, a qual 
acolho e adoto como razão de decidir, NEGO PROVIMEN-
TO ao RECURSO interposto por PLANICON ENGENHARIA 
LTDA a fi m  manter a decisão recorrida.
S.J.Rio Preto, 02.06.2020. Nicanor Batista Junior – Superin-
tendente do SeMAE
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
12/2020 – PROCESSO SICOM 364/2020
Objeto: Aquisição de equipamentos para “Conjunto-Hidroja-
to”.
Fica designado o dia 05.06.2020, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 03.06.2020 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 46/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
58/2019
Objeto: Registro de Preços de empresa especializada para 
fornecimento de 120.000 kg (cento e vinte mil quilogramas) 
de Cloro Liquefeito (CAS 7782-50-5) acondicionado em cilin-
dros com capacidade de 900 kg para uso na desinfecção do 
efl uente fi nal (esgoto tratado) da ETE Rio Preto e serviços de 
inspeção e manutenção do sistema adutor de cloro liquefeito 
(manifold) e dos 24 (vinte e quatro) cilindros, de propriedade 
do SeMAE de São José do Rio Preto – SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2019
Contratada: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A.
Ordem de Fornecimento nº 087/2020 recebida em 
28.05.2020. Valor de R$ 407.925,00
Prazo de entrega: 5 dias úteis. Item: 01.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
DECISÃO FINAL
Processo Administrativo nº 08/2020: Execução Parcial do 
Contrato
Contratada : COTUCA COMÉRCIO DE TUBOS CATANDUVA 
LTDA
Pregão Presencial nº 008/2019
Ordem de Fornecimento nº 232/2019
Vistos,
CONSIDERANDO o que consta do processo administrativo 
apenso aos autos em epígrafe, a manifestação da Fiscali-
zação do Contrato que atesta a mora injustifi cada no for-
necimento dos objetos e ainda a manifestação da Diretoria 
Jurídica que conclui  pelo deferimento parcial do recurso 
da decisão administrativa, RECONSIDERO a penalidade 
de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de PARTICIPAR de LICI-
TAÇÕES e de CONTRATAR  com Administração direta e 
autárquica do Município de São José do Rio Preto, com fi m 
de diminuí-la para o prazo de  02 (dois) anos, nos termos do 
art. 7, da Lei Federal 10.520/2002 c/c inciso I, da calcula 7.1, 
da ARP supracitada bem como pela REDUÇÃO DA MULTA 
aplicada, a qual passará a incidir apenas sobre 10% (dez por 
cento) do item 3, da OF 232/2019, perfazendo o montante de 
R$ 5.175,00 (cinco mil e cento e setenta e cinco reais).
MANTENHO a RESCISÃO  da Ordem de Fornecimento nº 
232/2019 – Pregão Presencial nº 008/2019. 
AUTORIZO o recebimento dos objetos constantes dos itens 
01 e 02 da OF nº 232/2019, fornecidos em 12/05/2020.
Assim, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão 
administrativa, DETERMINO que a Fiscalização do Contrato 
proceda a retenção do valor supracitado do crédito que a 
Empresa terá a receber da Autarquia.
INTIMEM-SE a empresa do teor da presente.
Ante o exposto, observadas as medidas supracitadas, DE-
TERMINO o ARQUIVAMENTO do processo administrativo 
instaurado.
NOTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
São José do Rio Preto, 02 de junho de 2020 - Nicanor Batis-
ta Júnior Superintendente.
S. J. Rio Preto 03.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO

NOTIFICAÇÃO

São José do Rio Preto, 03 de junho de 2020

Permissionário: ARLINDO DAMIÃO RODRIGUES
Inscrição Municipal: 148.238/0
Local: Shopping Antonio Figueiredo de Oliveira – AL 16
Prezado Permissionário,

 Considerando a natureza precária da Permissão de 
Uso titularizada por V.S.ª;
 Considerando a ausência de atividade no referido 
box por prazo superior a 30 dias;
 Considerando o disposto no art. 28 do Decreto 
Municipal n.º 13.863/2008 e art. 25 da Lei Municipal n.º 
9.678/2006
   Pelo presente, fi ca V.S.ª, NOTIFI-
CADO da REVOGAÇÃO DE SUA PERMISSÃO DE USO, 
sendo necessária a retirada dos equipamentos destinados 
ao exercício do comércio ambulante, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados do recebimento desta, nos termos do art. 18, 
§ 1.º, da Lei Municipal n.º 9.678/2006.
   Esclarecemos que a medida funda-
-se nos metaprincípios administrativos que elevam o inte-
resse público à condição de norte inafastável da atuação do 
poder executivo municipal.
   Ressaltamos que o não cumpri-
mento da presente notifi cação sujeitará o Permissionário às 
sanções legais pertinentes, fi cando abertos o contraditório e 
a ampla defesa, inclusive com a possibilidade do interessado 
apresentar recurso no prazo do art. 18, § 1.º, da Lei Munici-
pal n.º 9.678/2006.
Sobreleva-se que a notifi cação via imprensa ofi cial ocorre 
em virtude da tentativa infrutífera de entrega por via postal – 
A.R.: JU 85469140 8 BR.
Atenciosamente,

Jorge Luís de Souza
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Negócios de Turismo de Desenvolvimento Econômico

PORTARIA SEMDEC - Nº 05/2020 DE 4 DE JUNHO DE 
2020

Dispõe, em caráter excepcional, sobre o exercício do co-
mércio ambulante no Shopping Waldemar Alves dos Santos 
– Shopping Azul.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO, no uso de suas 
atribuições legais e: 
Considerando a necessidade de serem adotadas medidas 
de prevenção e enfrentamento do SARS-COV-2, agente 
causador da COVID-19; 
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Públi-
ca, conforme Decreto Municipal n.º 18.559, de 20 de março 
de 2020 e suas alterações; 
Considerando a necessidade de adequação do trabalho 
ambulante ao contexto de combate à pandemia; 
Considerando o Regimento Interno do Shopping Waldemar 
Alves dos Santos – Shopping Azul; 
Considerando a edição dos Decretos Municipais nn.º 18.611, 
de 29 de maio de 2020 e 18.612, de 03 de junho de 2020, e 
Deliberação n.º 02/2020 do Comitê Gestor de Enfrentamento 
ao Coronavírus e
Considerando a apresentação do Plano de Reabertura do 
Shopping Waldemar Alves dos Santos – Shopping Azul, 
apresentado pela Associação Riopretense dos Vendedores 
Autônomos e Ambulantes de São José do Rio Preto – ARVA-
ARP,

RESOLVE:
Art. 1º.  A partir do dia 4 (quatro) de junho de 2020, o horário 
de funcionamento do Shopping Waldemar Alves dos Santos 
– Shopping Azul – terá início às 11 (onze) horas e término às 
15 (quinze) horas.
Art. 2º. Os permissionários do Shopping Azul, seus prepos-
tos ou funcionários, deverão limitar todas as suas atividades 
ou ocupações ao interior do respectivo box, fi cando termi-
nantemente proibido realizar refeições, reuniões ou aglome-
rações de qualquer natureza em área externa às suas lojas, 
utilizando a área comum, bancos ou qualquer outro local 
impróprio ao ato. 
§ 1º. – Fica terminantemente proibida a utilização de mesas 
e cadeiras para consumo no local.
Art. 3º. Fica terminantemente proibida a prática de captação 
de clientes na área externa de suas lojas, bem como no piso 
inferior do Terminal Rodoviário Governador Laudo Natel e 
suas adjacências. 
Art. 4º. Os permissionários, seus prepostos e funcionários, 
deverão conservar limpas e desobstruídas as áreas comuns 
e de circulação, inclusive as vizinhas a sua loja, sendo proi-
bida qualquer prática ou atividade que provoque o acúmulo 
exagerado de pessoas ou tumulto, seja nos corredores, 
áreas de acesso ou qualquer parte do Shopping.
Art. 5º. Os permissionários, seus prepostos e funcionários, 
não poderão utilizar e nem permitir que se utilize o "hall" ou 
qualquer outra parte da área comum, para colocar merca-
dorias, estandes, quiosques, balões, extensões, bancas, 
tablados, palcos, mobílias ou exercer qualquer outro tipo de 
ocupação, mesmo que provisórias ou precárias, seja a título 
comercial ou propagandístico, decorativo ou qualquer outro, 
salvo se com autorização prévia da Administração.
Parágrafo Único:  Sempre que possível, o contato direto do 
cliente/consumidor com os produtos e mercadorias à venda 
deve ser evitado, de modo que não haja o contato de várias 
pessoas com o mesmo objeto.  Não sendo possível evitar o 
contato, o objeto deverá ser imediatamente higienizado após 
a manipulação
Art. 6º. A partir do dia 04 (quatro) de junho de 2020,  a Asso-
ciação Riopretense dos Vendedores Autônomos e Ambulan-
tes de São José do Rio Preto – ARVAARP, responsabilizar-
-se-á:
I – pela aferição diária de temperatura dos permissionário, 
auxiliares e clientes do Shopping Azul, através de termôme-
tro sem contato. Proibindo o acesso de clientes, funcionários 
e colaboradores com sintomas gripais às dependências do 
Shopping Azul.
II – pela disponibilização de apenas uma via de acesso para 
entrada e saída, de permissionário, auxiliares e clientes.
III – pela disponibilização, na entrada e em lugares estratégi-
cos de fácil acesso, de álcool em gel 70%, para assepsia de 
mãos de funcionários, colaboradores, clientes e usuários.
IV – pelo rígido controle de acesso de clientes, que não po-
derá exceder, em nenhuma hipótese, a 20% da capacidade 
de atendimento do Shopping Azul;
V – pelo controle de distanciamento entre clientes, evitando 
a formação de fi las e aglomerações, por meio de demarca-
ção em piso ou outro sistema efi caz, nos termos do Decreto 
Municipal n.º 18.612/2020.
VI – pelo acompanhamento diário do cumprimento das re-
gras desta Portaria, com imediata comunicação à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de 
Turismo sobre a ocorrência de qualquer violação.
VII – por assegurar que as pessoas adentrem no local com o 
uso de máscaras.
Parágrafo Único:  O controle de acesso mencionado no inci-
so IV deverá ser realizado por meio de senhas numeradas, 
que serão ser entregues aos clientes no momento da entra-
da e devolvidas na saída, permitindo, a qualquer tempo, o 
controle de fl uxo por agentes de fi scalização.
Art. 7º. O descumprimento às normas contidas na presente 
Portaria sujeitará o infrator às penalidades legais e poderá 
culminar na suspensão imediata das atividades do box infra-
tor ou de todo o Shopping Azul.
Art. 8º. O cumprimento das determinações contidas nesta 
Portaria deve ser feito cumulativamente a todas as outras 
normas em vigência, aplicáveis ao comércio ambulante, bem 
as futuras, que vierem a ser editadas, sendo obrigação do 
trabalhador ambulante manter-se atualizado e ciente das 
medidas adotadas em face do enfrentamento à pandemia de 
SARS-COV-2.

Art. 9º.  Esta portaria entra em vigor na data de sua Publica-
ção.
JORGE LUÍS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO
E NEGÓCIOS DE TURISMO

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 039/2020

Fica advertida CANOVAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
PRÓPRIO EIRELI, localizado na Rua Capitão José Verdi, 
3532 – Jardim Maria Candida – CEP: 15020-050 – São José 
do Rio Preto/SP, CNPJ nº 07.755.470/0001-04, Inscrição 
Municipal n° 134.186/0, datada em 05/02/2020, em virtude 
do não cumprimento da Notifi cação nº 17736, deixando de 
realizar as adequações ambientais necessárias à prática 
das suas atividades econômicas: APRESENTAR, NESSA 
SECRETARIA, COMPROVANTE DOS DESCARTES DOS 
RESÍDUOS GERADOS NA EMPRESA (PEÇAS, BATERIAS, 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
04 de junho de 2020

RESÍDUOS DE COMPUTADORES EM GERAL), no prazo 
de 15 (quinze) dias, caso ocorra o descumprimento da pre-
sente advertência, serão aplicadas as penalidades cabíveis, 
sem prejuízo do procedimento de cassação do Alvará e de 
lacração do estabelecimento. Assinada pela Agente Fiscal 
de Posturas Marilene Antunes Fernandes, uma vez que a 
missiva nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telé-
grafos, sob o nº de registro do objeto do AR JU 85468548 
1 BR, acusando “ausente” e JU 81006078 2 BR, acusando 
“mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE CONSTATAÇÃO

Constatou-se que a empresa SANTOS & VILELA RIO PRE-
TO DISTRIBUIDORA DE PANFLETOS LTDA. ME, localizada 
na Rua Penita, 2869 – Redentora – CEP: 15015-820, SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP – CNPJ 04.753.040/0001-65 – 
Inscrição Municipal 1199740, datada em 13/05/2020, apre-
sentou as seguintes irregularidades: Distribuição de pan-
fl etos no semáforo da Avenida Bady Bassit, esquina com a 
Avenida da Luz, de acordo com os Artigos 4º e 5º do Decreto 
Municipal nº 18.571 de 24 de março de 2020; da irregulari-
dade apontada na diligência do dia 13/05/2020, lavrou-se o 
presente auto de constatação para que produza efeitos que 
lhe são próprios; assinada pela Agente Fiscal de Posturas – 
Jane Adriana Moretti, uma vez que a missiva nos foi devol-
vida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de 
acordo com registro do AR – JU 63263054 8 BR pelo motivo 
“ausente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE CONSTATAÇÃO

Constatou-se que a empresa SANTOS & VILELA RIO PRE-
TO DISTRIBUIDORA DE PANFLETOS LTDA. ME, locali-
zada na Rua Penita, 2869 – Redentora – CEP: 15015-820, 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – CNPJ 04.753.040/0001-
65 – Inscrição Municipal 1199740, datada em 27/04/2020, 
apresentou as seguintes irregularidades: Distribuição de 
panfl etos no semáforo da Avenida José Munia, esquina com 
a Avenida Marginal Artur Nonato,, de acordo com os Arti-
gos 4º e 5º do Decreto Municipal nº 18.571 de 24 de março 
de 2020; da irregularidade apontada na diligência do dia 
27/04/2020, lavrou-se o presente auto de constatação para 
que produza efeitos que lhe são próprios; assinada pela 
Agente Fiscal de Posturas – Adriana Antunes Carretero, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR – JU 
81006133 2 BR pelo motivo “ausente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 18744/2020

Fica notifi cado o senhor, RHENAN ARAUJO CHAGAS 
TOLEDO, localizada na Rua Quinze de Novembro, 3057 
– Centro – CEP: 15015-110 – São José do Rio Preto/SP, 
CPF nº 701.410.521-39, datada em 04/05/2020, motivos da 
notifi cação: Deposição no passeio público de obstáculos de 
qualquer espécie, incluindo materiais para construção, detri-
tos, placas de propagandas ou quaisquer outros que obstru-
am a passagens de pedestres, Artigo 7.º LM n.º 8973/2003, 
prazo de 1dia(s), Multa de 2 x2 UFM (R$240,96) 1ª Rein-
cidência; É proibido a afi xação de cartazes, panfl etos ou 
qualquer tipo de propaganda em paredes externas de prédio 
público, viaduto, praça, poste de iluminação, pilar de edifício 
em geral e em orelhão, Art. 1º da LM 10.219/2008, prazo de 
0dia(s), Multa de 30 x2 UFM (R$3.614,40) 1ª Reincidência; 
É proibido o lançamento, depósito, despejo, colocação e 
ou permanência de quaisquer objetos em locais públicos 
e outros locais, Artigo 5.º da Lei Municipal n.º 7176/1998, 
1dia(s), Multa de 20 X2 UFIR (R$151,60) 1ª Reincidência; 
Exploração dos meios de publicidade sem licença prévia do 
município, Art. 141, 143, II e VIII LC 17/92, prazo de 0dia(s), 
Multa de 1 x2 UFM (R$120,48) 1ª Reincidência; Fica proi-
bida a permanência de qualquer material em logradouro 
(passeio e via) público, Artigo 96 da Lei Complementar n.º 
17/1992, prazo de 0dia(s), Multa de 3 x2 UFM (R$361,44) 
1ª Reincidência. Observação: RETIRAR IMEDIATAMEN-
TE TODA PUBLICIDADE/OCUPAÇÃO IRREGULAR EM 
ÁREA PÚBLICA (RUAS, PASSEIO PÚBLICO/CALÇADA, 
POSTES, CANTEIRO CENTRAL, ÁRVORES, PLACAS DE 
TRÂNSITO, ETC.). O não cumprimento da Notifi cação no 
prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às penalidades 
impostas pela legislação, assinada pela Agente Fiscal de 
Posturas Jane Adriana Moretti, uma vez que a missiva nos 
foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos de acordo com registro do AR JU 81006148 2 BR, 
acusando “desconhecido”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRÊMIO NELSON SEIXAS

DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATO

A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto 
comunica ao público interessado, com observância na Lei 
9.440 de 09 de maio de 2005 (Programa Municipal Nelson 
Seixas de Fomento à Produção Cultural), Lei Municipal n.º 
10.902 de 28 de março de 2011 (Lei Cultura para Todos), re-
gulamentada pelo decreto n.º 17.075 de 30 de abril de 2014, 
que a documentação para efetivação de contrato com os 
vencedores nos editais 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09,10,11, 
12 e 13/2020 deverá ser enviada no período de 4 a 10 de 
junho de 2020 para a Secretaria Municipal de Cultura, por 
meio do e-mail ofi cial cultura@riopreto.sp.gov.br.
São José do Rio Preto, 04 de junho de 2020.

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PORTARIA Nº 09/2020 de  

01 de junho de 2020. 
Nomeia Gestoras das parcerias firmadas com 
Organizações da Sociedade Civil para 
execução de Serviços, Programas e/ou 
Projetos de Assistência Social. 
 

PATRICIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI, Secretária Municipal de Assistência Social do 
Município de São José do Rio Preto, autorizada pelo Prefeito do Município nos termos do 
Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro de 2017 e em razão da competência de delegação 
atribuída pelo Decreto Municipal n.º 17.708/2017 e suas alterações:  
  
NOMEIA:  
Art. 1º - A Servidora Pública Ana Cristina Fiori dos Santos Voltani, responsável pela gestão 
das parcerias celebrada entre a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS e 
Organizações da Sociedade Civil - OSC para execução de Serviços, Programas e/ou Projetos 
de Assistência Social, conforme segue:  

OSC´s Serviços, Programas e Projetos. 
 

Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE 

 Serviço da Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência e suas famílias 
em Centro-Dia 

 Projeto Pediasuit.  
 

Comunidade Só Por Hoje  Serviço de Acolhimento em Abrigo 
Institucional para crianças e 
adolescentes; 

 Serviço Especializado em Abordagem 
Social; e, 

 Serviço de acolhimento compartilhado p/ 
crianças e adolescentes com transtornos 
mentais.  

 
Instituto Comboniano de São Judas Tadeu  Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos para crianças e 
adolescentes. 

 
Associação Evangélica Lar de Betânia - 
ASELB 

 Serviço de Acolhimento Institucional para 
Pessoas Idosas. 

Associação Lar São Francisco de Assis na 
Providência de Deus 

 Serviço de Proteção em situação de 
Calamidades Públicas e Emergência 
para pessoas em situação de rua 

Art. 2º - A Servidora Pública Sonia Maria Rodrigues, responsável pela gestão das parcerias 
celebrada entre a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS e Organizações da 
Sociedade Civil - OSC para execução de Serviços, Programas e/ou Projetos de Assistência 
Social, conforme segue:  

OSC´s Serviços, Programas e Projetos.  
 

Associação dos Amigos da Criança com 
Câncer e Cardíaca - AMICC 

 Serviço de Acolhimento Institucional 
Provisório para crianças e adolescentes e 
suas famílias. 

Associação Filantrópica Mamãe Idalina - 
AMAI 

 Serviço de acolhimento para crianças e 
adolescentes.  

  
Centro Internacional de Longevidade Brasil - 
ILC-BR 

 Projeto: “São José do Rio Preto: Cidade 
para todas as Idades”. 

 

 

 

 
Art. 3º - A Servidora Pública Rita de Cássia Moraes Leme Ribeiro, responsável pela gestão 
das parcerias celebrada entre a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS e 
Organizações da Sociedade Civil - OSC para execução de Serviços, Programas e/ou Projetos 
de Assistência Social, conforme segue:  

OSC´s Serviços, Programas e Projetos.  
 

Associação das Damas de Caridade  Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos para crianças e 
adolescentes.  

 Projeto Trilhando a Longevidade Ativa. 
 

Associação Filantrópica Mamãe Idalina - 
AMAI 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos para crianças e adolescentes 
e   

 Ações complementares da Proteção 
Social Básica. 

  
Associação Renascer  Serviço da Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência e suas famílias 
em Centro-Dia. 
 

Instituto Lar Esperança  Serviço de Acolhimento Institucional para 
Pessoas Idosas e 

 Serviço da Proteção Social Especial para 
Pessoas Idosas e suas famílias - Centro-
Dia. 

 
 
Art. 4º - A Servidora Pública Juliana Federico, responsável pela gestão das parcerias 
celebrada entre a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS e Organizações da 
Sociedade Civil - OSC para execução de Serviços, Programas e/ou Projetos de Assistência 
Social, conforme segue:  

OSC´s Serviços, Programas e Projetos.  
 

Instituto Riopretense dos Cegos 
Trabalhadores – IRCT 

 Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência e suas famílias 
em Centro-Dia 

 
Lar São Vicente de Paulo  Serviço de Acolhimento Institucional para 

Pessoas Idosas e 
 Serviço da Proteção Social Especial para 

Pessoas Idosas e suas famílias - Centro-
Dia.  

 
Centro Regional de Atenção aos maus 
tratos na infância - CRAMI 

 Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora, e 

 Programa Guarda Subsidiada. 
 

Associação e Oficina de Caridade Santa 
Rita de Cássia 

 Serviço de Acolhimento Institucional para 
Pessoas Idosas.   

Albergue Noturno Protetor dos Pobres  Serviço de Acolhimento Institucional em 
Casa de Passagem.  

 
Projeto Educacional Profissionalizante do 
Adolescente - PREPAD 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos para crianças e 
adolescentes. 

 

 

 

 
 
Art. 5º - As servidoras deverão acompanhar e fiscalizar a execução das referidas parcerias. 
Art. 6º - A presente Portaria entrará em vigor na data de 01 de junho de 2020, revogando-se a 
Portarias 23/2019 de 28 de agosto de 2019 e a Portaria nº 06/2020 de 27 de março de 2020.   
Art. 7º - Esta Portaria será publicada no Diário Oficial do Município, bem como registrada em 
livro próprio desta Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
01/06/2020, revogados as disposições em contrário. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi 

CRESS nº 25.455 
Secretária Municipal de Assistência Social 

 
                                        
 
 

 
 
 
 
 

 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
EDITAIS – PRÊMIO NELSON SEIXAS 2020 
PUBLICAÇÃO DAS ATAS DAS COMISSÕES DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 
A Secretaria Municipal de Cultura publica as Atas das Comissões de Avaliação e Seleção do 
Prêmio Nelson Seixas – edição 2020 e comunica as alterações decorridas dos resultados 
apresentados, bem como, os recursos recebidos, analisados e julgados. 
Artigo V – Item II - Edital 11/2020 - Música – o proponente Daniel Carlos Egide, selecionado 
nesta modalidade e também na modalidade Cultura Hip Hop, declinou da modalidade Música, 
em cumprimento ao item II do Artigo V do Edital. 
Por esse motivo, altera-se o resultado apresentado pela Comissão, passando a ser 
selecionado o primeiro suplente, sendo o projeto “Suíte Cabocla”, do proponente Renato Luis 
Gagliardi Arantes. 
Recursos: 
- Proponente: Cibele Sampaio – Edital 12/2020 – Projeto: “O corpo da mulher como campo de 
batalha” – Indeferido. 
- Proponente: Ariel Sanches Caratori – Edital 09/2020 – Projeto: “Em janeiro, Teatro para 
Crianças é o Maior Barato” – Indeferido. 
As ocorrências acima foram informadas aos membros das referidas Comissões que alteraram, 
deram fé, lavraram e assinaram as atas em seu formato definitivo aos editais abaixo: 
EDITAL 001/2020 – ARTES AUDIOVISUAIS 
EDITAL 002/2020 – ARTES VISUAIS PLÁSTICAS  
EDITAL 003/2020 - ARTES VISUAIS FOTOGRAFIA  
EDITAL 004/2020 – CULTURA HIP HOP    
EDITAL 005/2020 – CULTURA NEGRA    
EDITAL 007/2020 – DANÇA     
EDITAL 008/2020 – FESTIVAIS E MOSTRAS INDEPENDENTES   
EDITAL 009/2020 – FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL   
EDITAL 010/2020 – LITERATURA     
EDITAL 011/2020 – MÚSICA     
EDITAL 012/2020 – TEATRO E CIRCO    
EDITAL 013/2020 – PRIMEIRAS OBRAS 
ATA DE SELEÇÃO E JULGAMENTO - EDITAL 001/2020 – ARTES AUDIOVISUAIS  
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reunidos os membros da 
Comissão de Avaliação e Seleção dos Editais Culturais da Secretaria de Cultura de São José 
do Rio Preto/SP, referente à modalidade Artes Audiovisuais - Edital nº 01/2020, nomeados 
através de despacho do Sr. Secretário Municipal de Cultura, no Diário Oficial do Município, 
edição do dia sete de maio de dois mil e vinte, procederam a análise, seleção e julgamento, 
nos seguintes termos: consigne-se que, no prazo estabelecido no Edital, supra citado, 17 
(dezessete) inscrições foram recebidas para avaliação pela referida Comissão, que  realizou a 
análise, orientada pela seguinte metodologia: após a leitura meticulosa de todos os projetos, 
considerando os critérios de seleção definidos no edital, especialmente nos artigos décimo e 
décimo primeiro, cada membro da Comissão atribuiu nota preliminar aos projetos, 

classificando-os em ordem como vencedores e suplentes e os apresentou aos demais 
membros da Comissão. Durante reunião virtual, realizada na presente data, com participação 
de todos os membros da Comissão, foram apresentados esclarecimentos necessários, 
considerações sobre as divergências de avaliações e, após cuidadosa análise e dirimidas as 
dúvidas, concluiu-se a relação definitiva dos projetos vencedores e suplentes, sendo eles, em 
ordem de classificação, em primeiro lugar o projeto “Abismo” de Cassio Henrique Ferreira, em 
segundo lugar, o projeto “Caminho de ferro, linha da vida” de Animmato Vídeos, em terceiro 
lugar, o projeto “Idosos (in)visíveis” de Estevacine Filmes, em quarto lugar, o projeto “O saci” de 
Mídia 2 Comunicação, em quinto lugar, o projeto “Cine praça” de Elissa Pomponio Renesto e 
em sexto lugar, o projeto “O avesso ao altar” de Carolina Capelli. Apontou ainda, também em 
ordem de classificação, como suplentes os seguintes projetos: suplente número um, o projeto 
“Meu cinema é aqui” de AAF Produções, segundo suplente, o projeto “O que (ainda) está por 
vir” de Janaina Spinola Calhado, terceiro suplente, o projeto “Arquitetando o tempo” de Maíra 
Pereira Casemiro, quarto suplente, o projeto “Estranhas cotoveladas” de  Atividades Culturais 
Paratodos, quinto suplente, o projeto “Árvore lunar” de Leandro Marcondelli Salles e sexto 
suplente, o projeto “O lixo nosso de cada dia” de Casa Rosa Filmes. Acompanha esta Ata, as 
Fichas de Avaliação, devidamente assinadas. Autue-se o processo e seja o mesmo 
encaminhado ao Sr. Secretário Municipal de Cultura, que acumula também a função de 
Presidente da Comissão de Avaliação e Seleção, para as demais providências estabelecidas 
no Edital. Lida e revisada a presenta Ata, vai assinada pelos membros da Comissão, sem 
ressalvas, determinando a publicação por extrato, da presente decisão, a fim de que tome 
ciência os interessados.  
  
  
  

  
 
Andre Luiz Pompeia Sturm    Lincoln Pericles Maximiano Pinto  
Avaliador       Avaliador 
 
 
  
  
Eduardo Dias Santana     Valdeci Pedro Ganga  
Avaliador       Secretário Municipal de Cultura e  

Presidente da Comissão de Avaliação e Seleção  
  
ATA DE SELEÇÃO E JULGAMENTO - EDITAL 02/2020 – ARTES VISUAIS PLÁSTICAS 
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reunidos os membros da 
Comissão de Avaliação e Seleção dos Editais Culturais da Secretaria de Cultura de São José 
do Rio Preto/SP, referente à modalidade Artes Visuais Plásticas - Edital nº 02/2020, 
nomeados através de despacho do Sr. Secretário Municipal de Cultura, no Diário Oficial do 
Município, edição do dia sete de maio de dois mil e vinte, procederam a análise, seleção e 
julgamento, nos seguintes termos: consigne-se que, no prazo estabelecido no Edital, supra 
citado, 11 (onze) inscrições foram recebidas para avaliação pela referida Comissão, que  
realizou a análise, orientada pela seguinte metodologia: após a leitura meticulosa de todos os 
projetos, considerando os critérios de seleção definidos no edital, especialmente nos artigos 
décimo e décimo primeiro, cada membro da Comissão atribuiu nota preliminar aos projetos, 
classificando-os em ordem como vencedores e suplentes e os apresentou aos demais 
membros da Comissão. Durante reunião virtual, realizada na presente data, com participação 
de todos os membros da Comissão, foram apresentados esclarecimentos necessários, 

considerações sobre as divergências de avaliações e, após cuidadosa análise e dirimidas as 
dúvidas, concluiu-se a relação definitiva dos projetos vencedores e suplentes, sendo eles, em 
ordem de classificação, em primeiro lugar o projeto “Exposição Naif a Céu aberto” do coletivo 
Uniarte, em segundo lugar o projeto “Objetivos Sustentáveis propostos pela ONU” de Leandro 
Augusto Belline , em terceiro lugar, o projeto “Teotwawki” de Wagner Orniz, em quarto lugar o 
projeto “Mundo Kp” de Juny Alessandro de Almeida e em quinto lugar, o projeto “Reino da 
Mata” de Lucas Tadeu de Lima Gonçalves. Apontou ainda, também em ordem de classificação, 
como suplentes os seguintes projetos: suplente número um, o projeto “Revitalizarte” de Paulo 
Damas Plevnia, segundo suplente o projeto “Circulação exposição o descarte renasce" de 
Omar Rosário Ismael, terceiro suplente o projeto “Água, religiosidade e seu entorno através da 
ótica primitivista” de Daniel Firmino da Silva, quarto suplente o projeto “Dentes (de leite): 
narrativas visuais” de Laura Barbeiro e quinto suplente o projeto "Essência" do Atelier Arte de 
Freitas. Acompanha esta Ata as Fichas de Avaliação, devidamente assinadas. Autue-se o 
processo e seja o mesmo encaminhado ao Sr. Secretário Municipal de Cultura, que acumula 
também a função de Presidente da Comissão de Avaliação e Seleção, para as demais 
providências estabelecidas no Edital. Lida e revisada a presenta Ata, vai assinada pelos 
membros da Comissão, sem ressalvas, determinando a publicação por extrato, da presente 
decisão, a fim de que tome ciência os interessados. 
 
 
 
 
 
Carlos Zibel Costa     Ione di Alerigi 
Avaliador      Avaliadora 
 
 
 
 
Genny Abdelmalack    Valdeci Pedro Ganga  
Avaliadora      Secretário Municipal de Cultura e  

Presidente da Comissão de Avaliação e Seleção   
 
 
ATA DE SELEÇÃO E JULGAMENTO - EDITAL 03/2020 – ARTE VISUAL FOTOGRAFIA 
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reunidos os membros da 
Comissão de Avaliação e Seleção dos Editais Culturais da Secretaria de Cultura de São José 
do Rio Preto/SP, referente à modalidade Arte Visual Fotografia - Edital nº 03/2020, 
nomeados através de despacho do Sr. Secretário Municipal de Cultura, no Diário Oficial do 
Município, edição do dia sete de maio de dois mil e vinte, procederam a análise, seleção e 
julgamento, nos seguintes termos: consigne-se que, no prazo estabelecido no Edital, supra 
citado, 15 (quinze) inscrições foram recebidas para avaliação pela referida Comissão, que  
realizou a análise, orientada pela seguinte metodologia: após a leitura meticulosa de todos os 
projetos, considerando os critérios de seleção definidos no edital, especialmente nos artigos 
décimo e décimo primeiro, cada membro da Comissão atribuiu nota preliminar aos projetos, 
classificando-os em ordem como vencedores e suplentes e os apresentou aos demais 
membros da Comissão. Durante reunião virtual, realizada na presente data, com participação 
de todos os membros da Comissão, foram apresentados esclarecimentos necessários, 
considerações sobre as divergências de avaliações e, após cuidadosa análise e dirimidas as 
dúvidas, concluiu-se a relação definitiva dos projetos vencedores e suplentes, sendo eles, em 
ordem de classificação, em primeiro lugar o projeto “Eu sou” de Milena Silva Aurea, em 
segundo lugar o projeto “Invisíveis” de Vinicius Dall’Acqua, em terceiro lugar o projeto “29 

almas mais uma” de Santiago Naliato Garcia, em quarto lugar o projeto “Palavras para nascer: 
do parto ao mundo” de Nathalie Gingold, em quinto lugar o projeto “Tarô dissidente” de Daniel 
Willian de Almeida Mariano dos Santos e em sexto lugar o projeto “Cianótipo: azul da cor do 
mar” de Caroline Romani. Apontou ainda, também em ordem de classificação, como suplentes 
os seguintes projetos: suplente número um, o projeto “Selfie Analógica” de Mona Luizon, 
Suplente número dois, o projeto “Transeuntes de Guilherme Baffi”, suplente número três, o 
projeto “Identidade” de Marcos Santana, suplente número quatro, o projeto “Poética da Cidade” 
de Victor Natureza, suplente número cinco, o projeto “Re-Montar” de Gabriel Lima e suplente 
número seis o projeto “Memória, Afeto e Feminino” de Guilherme Cordeiro Di Curzio. 
Acompanha esta Ata as Fichas de Avaliação, devidamente assinadas. Autue-se o processo e 
seja o mesmo encaminhado ao Sr. Secretário Municipal de Cultura, que acumula também a 
função de Presidente da Comissão de Avaliação e Seleção, para as demais providências 
estabelecidas no Edital. Lida e revisada a presenta Ata, vai assinada pelos membros da 
Comissão, sem ressalvas, determinando a publicação por extrato, da presente decisão, a fim 
de que tome ciência os interessados. 
 
 

                                                                      
Jorge Tadao Sato                                            Roberto Wolfenson  
Avaliador      Avaliador 
 
 
 
 
Melissa Szymanski    Valdeci Pedro Ganga  
Avaliadora      Secretário Municipal de Cultura e  

Presidente da Comissão de Avaliação e Seleção  
      

 
ATA DE SELEÇÃO E JULGAMENTO - EDITAL 04/2020 – CULTURA HIP HOP 
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reunidos os membros da 
Comissão de Avaliação e Seleção dos Editais Culturais da Secretaria de Cultura de São José 
do Rio Preto/SP, referente à modalidade Cultura Hip Hop - Edital nº 04/2020, nomeados 
através de despacho do Sr. Secretário Municipal de Cultura, no Diário Oficial do Município, 
edição do dia sete de maio de dois mil e vinte, procederam a análise, seleção e julgamento, 
nos seguintes termos: consigne-se que, no prazo estabelecido no Edital, supra citado, 08 (oito) 
inscrições foram recebidas para avaliação pela referida Comissão, que  realizou a análise, 
orientada pela seguinte metodologia: após a leitura meticulosa de todos os projetos, 
considerando os critérios de seleção definidos no edital, especialmente nos artigos décimo e 
décimo primeiro, cada membro da Comissão atribuiu nota preliminar aos projetos, 
classificando-os em ordem como vencedores e suplentes e os apresentou aos demais 
membros da Comissão. Durante reunião virtual, realizada na presente data, com participação 
de todos os membros da Comissão, foram apresentados esclarecimentos necessários, 
considerações sobre as divergências de avaliações e, após cuidadosa análise e dirimidas as 
dúvidas, concluiu-se a relação definitiva dos projetos vencedores e suplentes, sendo eles, em 
ordem de classificação, em primeiro lugar o projeto “Hip-Hope” de Ana Paula Ribeiro Egide em 
segundo lugar o projeto “Hip-Hop na Kebrada” de Daniel Carlos Egide, e em terceiro lugar o 
projeto “Intervalo Cultural de Pedro Henrique Bergonsin. Apontou ainda, também em ordem de 
classificação, como suplentes os seguintes projetos: primeiro suplente, o projeto “Cultura na 
Rua” de Emerson Bastos Sereni, segundo suplente o projeto “Vem pra Rua” de Luciana 
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Rezende Pequim e terceiro suplente o projeto “ ImproBrisa II” de Bruno Gustavo de Macedo. 
Acompanha esta Ata as Fichas de Avaliação, devidamente assinadas. Autue-se o processo e 
seja o mesmo encaminhado ao Sr. Secretário Municipal de Cultura, que acumula também a 
função de Presidente da Comissão de Avaliação e Seleção, para as demais providências 
estabelecidas no Edital. Lida e revisada a presenta Ata, vai assinada pelos membros da 
Comissão, sem ressalvas, determinando a publicação por extrato, da presente decisão, a fim 
de que tome ciência os interessados. 
 
 
 
Carolina Oliveira Santos    p/p Rincon Sapiência  
Avaliadora      Avaliador 
      
 
 
 
Nerie Bento      Valdeci Pedro Ganga  
Avaliadora      Secretário Municipal de Cultura e 

Presidente da Comissão de Avaliação e Seleção  
 
 
ATA DE SELEÇÃO E JULGAMENTO - EDITAL 05/2020 – CULTURA NEGRA 
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reunidos os membros da 
Comissão de Avaliação e Seleção dos Editais Culturais da Secretaria de Cultura de São José 
do Rio Preto/SP, referente à modalidade Cultura Negra - Edital nº 05/2020, nomeados através 
de despacho do Sr. Secretário Municipal de Cultura, no Diário Oficial do Município, edição do 
dia sete de maio de dois mil e vinte, procederam a análise, seleção e julgamento, nos 
seguintes termos: consigne-se que, no prazo estabelecido no Edital, supra citado, 07 (sete) 
inscrições foram recebidas para avaliação pela referida Comissão, que  realizou a análise, 
orientada pela seguinte metodologia: após a leitura meticulosa de todos os projetos, 
considerando os critérios de seleção definidos no edital, especialmente nos artigos décimo e 
décimo primeiro, cada membro da Comissão atribuiu nota preliminar aos projetos, 
classificando-os em ordem como vencedores e suplentes e os apresentou aos demais 
membros da Comissão. Durante reunião virtual, realizada na presente data, com participação 
de todos os membros da Comissão, foram apresentados esclarecimentos necessários, 
considerações sobre as divergências de avaliações e, após cuidadosa análise e dirimidas as 
dúvidas, concluiu-se a relação definitiva dos projetos vencedores e suplentes, sendo eles, em 
ordem de classificação, em primeiro lugar o projeto “Letras Negras” de Ivan dos reis Miranda, 
em segundo lugar o projeto “Caruru de Cosme”, de Oberdan Vieira Rocha, e em terceiro lugar 
o projeto “Negritude” de Mayara Isis Rocha Guimarães. Apontou ainda, também em ordem de 
classificação, como suplentes os seguintes projetos: suplente número um, o projeto “Orun 
Beats” de Rodolfo Kraus, suplente número dois, o projeto “Com açúcar e estórias” de Lucas 
Henrique Ribeiro dos Santos, e suplente número três “Lei Áurea” de Vladimir Miguel 
Rodrigues”. Acompanha esta Ata as Fichas de Avaliação, devidamente assinadas. Autue-se o 
processo e seja o mesmo encaminhado ao Sr. Secretário Municipal de Cultura, que acumula 
também a função de Presidente da Comissão de Avaliação e Seleção, para as demais 
providências estabelecidas no Edital. Lida e revisada a presenta Ata, vai assinada pelos 
membros da Comissão, sem ressalvas, determinando a publicação por extrato, da presente 
decisão, a fim de que tome ciência os interessados. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Antônio Luiz Sampaio     Djamila Taís Ribeiro dos Santos 
Avaliador       Avaliadora 
 
 
 
 
 
Marcio Santos da Silva     Valdeci Pedro Ganga 
Avaliador       Secretário Municipal de Cultura e 

Presidente da Comissão de Avaliação e 
Seleção 

 
 
ATA DE SELEÇÃO E JULGAMENTO - EDITAL 07/2020 – DANÇA 
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reunidos os membros da 
Comissão de Avaliação e Seleção dos Editais Culturais da Secretaria de Cultura de São José 
do Rio Preto/SP, referente à modalidade Dança - Edital nº 07/2020, nomeados através de 
despacho do Sr. Secretário Municipal de Cultura, no Diário Oficial do Município, edição do dia 
sete de maio de dois mil e vinte, procederam a análise, seleção e julgamento, nos seguintes 
termos: consigne-se que, no prazo estabelecido no Edital, supra citado, 10 (dez) inscrições 
foram recebidas para avaliação pela referida Comissão, que  realizou a análise, orientada pela 
seguinte metodologia: após a leitura meticulosa de todos os projetos, considerando os critérios 
de seleção definidos no edital, especialmente nos artigos décimo e décimo primeiro, cada 
membro da Comissão atribuiu nota preliminar aos projetos, classificando-os em ordem como 
vencedores e suplentes e os apresentou aos demais membros da Comissão. Durante reunião 
virtual, realizada na presente data, com participação de todos os membros da Comissão, foram 
apresentados esclarecimentos necessários, considerações sobre as divergências de 
avaliações e, após cuidadosa análise e dirimidas as dúvidas, concluiu-se a relação definitiva 
dos projetos vencedores e suplentes, sendo eles, em ordem de classificação, em primeiro lugar 
o projeto “Dança nas Escolas” da Cia dos Pés, em segundo lugar o projeto “Universo Mistral” 
de Maria Zilda Viudes, em terceiro lugar o projeto “Corpomáquina – Circulação” de Vinicius 
Francisco da Silva e em quarto lugar o projeto “O Jogo da Amarelinha: “Horácio” – Circulação 
2020” da Virtual Companhia de Dança. Apontou ainda, também em ordem de classificação, 
como suplentes os seguintes projetos: suplente número um, o projeto “A cigarra e a formiga 
pelas ruas de Rio Preto” de Carolina de Oliveira Machado de Campos, segundo suplente o 
projeto “Razão inadequada” de Camila Vendrametto Dias. Acompanha esta Ata as Fichas de 
Avaliação, devidamente assinadas. Autue-se o processo e seja o mesmo encaminhado ao Sr. 
Secretário Municipal de Cultura, que acumula também a função de Presidente da Comissão de 
Avaliação e Seleção, para as demais providências estabelecidas no Edital. Lida e revisada a 
presenta Ata, vai assinada pelos membros da Comissão, sem ressalvas, determinando a 
publicação por extrato, da presente decisão, a fim de que tome ciência os interessados. 
 
 
 
Andrea Thomioka      Graziela Estela Fonseca Rodrigues 
Avaliadora       Avaliadora 
 

 
 
 
 
Rui Moreira dos Santos     Valdeci Pedro Ganga 
Avaliador       Secretário Municipal de Cultura e 

Presidente da Comissão de Avaliação e 
Seleção  

 
 
ATA DE SELEÇÃO E JULGAMENTO - EDITAL 08/2020 – FESTIVAIS E MOSTRAS 
INDEPENDENTES 
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reunidos os membros da 
Comissão de Avaliação e Seleção dos Editais Culturais da Secretaria de Cultura de São José 
do Rio Preto/SP, referente à modalidade Festivais e Mostras Independentes - Edital nº 
08/2020, nomeados através de despacho do Sr. Secretário Municipal de Cultura, no Diário 
Oficial do Município, edição do dia sete de maio de dois mil e vinte, procederam a análise, 
seleção e julgamento, nos seguintes termos: consigne-se que, no prazo estabelecido no Edital, 
supra citado, 21 (vinte e uma) inscrições foram recebidas para avaliação pela referida 
Comissão, que  realizou a análise, orientada pela seguinte metodologia: após a leitura 
meticulosa de todos os projetos, considerando os critérios de seleção definidos no edital, 
especialmente nos artigos décimo e décimo primeiro, cada membro da Comissão atribuiu nota 
preliminar aos projetos, classificando-os em ordem como vencedores e suplentes e os 
apresentou aos demais membros da Comissão. Durante reunião virtual, realizada na presente 
data, com participação de todos os membros da Comissão, foram apresentados 
esclarecimentos necessários, considerações sobre as divergências de avaliações e, após 
cuidadosa análise e dirimidas as dúvidas, concluiu-se a relação definitiva dos projetos 
vencedores e suplentes, sendo eles, em ordem de classificação, em primeiro lugar o projeto 
“Festival de Artes do Fim do Mundo” de Carolina de Oliveira M. Campos, em segundo lugar, o 
projeto “II Winchester Performance Mostra” de Cassio Henrique. Apontou ainda, também em 
ordem de classificação, como suplentes os seguintes projetos: suplente número um, o projeto 
“MINI 2o Festival de Teatro Lambe Lambe” de Varanda Teatro, segundo suplente, o projeto 
“FAL – Festival de Ações Literárias” de Carolina Manzato. Acompanha esta Ata as Fichas de 
Avaliação, devidamente assinadas. Autue-se o processo e seja o mesmo encaminhado ao Sr. 
Secretário Municipal de Cultura, que acumula também a função de Presidente da Comissão de 
Avaliação e Seleção, para as demais providências estabelecidas no Edital. Lida e revisada a 
presenta Ata, vai assinada pelos membros da Comissão, sem ressalvas, determinando a 
publicação por extrato, da presente decisão, a fim de que tome ciência os interessados. 
 
 
 
Beatris Paterno Rivera Miranda   Monica Bammann 
Avaliadora       Avaliadora 
 
 
 
 
Monica Trigo Ribeiro     Valdeci Pedro Ganga 
Avaliadora       Secretário Municipal de Cultura e 

Presidente da Comissão de Avaliação e 
Seleção 

 
 
ATA DE SELEÇÃO E JULGAMENTO - EDITAL 09/2020 – FORMAÇÃO ARTÍSTICA E 
CULTURAL 
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reunidos os membros da 
Comissão de Avaliação e Seleção dos Editais Culturais da Secretaria de Cultura de São José 
do Rio Preto/SP, referente à modalidade Festivais e Mostras Independentes - Edital nº 
09/2020, nomeados através de despacho do Sr. Secretário Municipal de Cultura, no Diário 
Oficial do Município, edição do dia sete de maio de dois mil e vinte, procederam a análise, 
seleção e julgamento, nos seguintes termos: consigne-se que, no prazo estabelecido no Edital, 
supra citado, 17 (dezessete) inscrições foram recebidas para avaliação pela referida 
Comissão, que  realizou a análise, orientada pela seguinte metodologia: após a leitura 
meticulosa de todos os projetos, considerando os critérios de seleção definidos no edital, 
especialmente nos artigos décimo e décimo primeiro, cada membro da Comissão atribuiu nota 
preliminar aos projetos, classificando-os em ordem como vencedores e suplentes e os 
apresentou aos demais membros da Comissão. Durante reunião virtual, realizada na presente 
data, com participação de todos os membros da Comissão, foram apresentados 
esclarecimentos necessários, considerações sobre as divergências de avaliações e, após 
cuidadosa análise e dirimidas as dúvidas, concluiu-se a relação definitiva dos projetos 
vencedores e suplentes, sendo eles, em ordem de classificação, em primeiro lugar o projeto 
“Mulher no Gunga de Paula Aline de Castro”, em segundo lugar, o projeto “Vivências 
Apocalípticas – Incubadora” de Cia. Apocalíptica”. Apontou ainda, também em ordem de 
classificação, como suplentes os seguintes projetos: suplente número um, o projeto “Território 
Cênico de F.L.R. Oliveira produções e eventos me”, segundo suplente, o projeto “Projeto In 
Forma Ação do Centro Cultural Vasco”. Acompanha esta Ata as Fichas de Avaliação, 
devidamente assinadas. Autue-se o processo e seja o mesmo encaminhado ao Sr. Secretário 
Municipal de Cultura, que acumula também a função de Presidente da Comissão de Avaliação 
e Seleção, para as demais providências estabelecidas no Edital. Lida e revisada a presenta 
Ata, vai assinada pelos membros da Comissão, sem ressalvas, determinando a publicação por 
extrato, da presente decisão, a fim de que tome ciência os interessados. 
 
 
 
Ana Carolina Tenório Barbosa    Natalia Santos Duarte 
Avaliadora       Avaliadora 
 
 
 
 
Renato Bulcão de Moraes    Valdeci Pedro Ganga 
Avaliador       Secretário Municipal de Cultura e 

Presidente da Comissão de Avaliação e 
Seleção  

 
ATA DE SELEÇÃO E JULGAMENTO - EDITAL 10/2020 – LITERATURA 
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reunidos os membros da 
Comissão de Avaliação e Seleção dos Editais Culturais da Secretaria de Cultura de São José 
do Rio Preto/SP, referente à modalidade Literatura - Edital nº 10/2020, nomeados através de 
despacho do Sr. Secretário Municipal de Cultura, no Diário Oficial do Município, edição do dia 
sete de maio de dois mil e vinte, procederam a análise, seleção e julgamento, nos seguintes 
termos: consigne-se que, no prazo estabelecido no Edital, supra citado, 33 (trinta e três) 
inscrições foram recebidas para avaliação pela referida Comissão, que  realizou a análise, 

orientada pela seguinte metodologia: após a leitura meticulosa de todos os projetos, 
considerando os critérios de seleção definidos no edital, especialmente nos artigos décimo e 
décimo primeiro, cada membro da Comissão atribuiu nota preliminar aos projetos, 
classificando-os em ordem como vencedores e suplentes e os apresentou aos demais 
membros da Comissão. Durante reunião virtual, realizada na presente data, com participação 
de todos os membros da Comissão, foram apresentados esclarecimentos necessários, 
considerações sobre as divergências de avaliações e, após cuidadosa análise e dirimidas as 
dúvidas, concluiu-se a relação definitiva dos projetos vencedores e suplentes, sendo eles, em 
ordem de classificação em primeiro lugar, o projeto “A lua de Alice” de Ana Carolina Petrolini 
André, em segundo lugar, o projeto “Comuns” de Jose Alexandre Silva, em terceiro lugar, o 
projeto “Cidade poética (Antologia) - 70 escritores” de Raul Marques Cultura e Comunicação, 
em quarto lugar, o projeto “Memórias do isolamento” de Graziela Delalibera e em quinto lugar, 
o projeto “o menino viajador” de Fabiano dos Santos e em sexto lugar o projeto “Dossiê de 
Causos Mal Resolvidos de Lucas Pelegrino Bonalumi.  Apontou ainda, também em ordem de 
classificação, como suplentes os seguintes projetos, primeiro suplente, o projeto “Nuclear 
Punk” de Mufasa Space, segundo suplente, o projeto “O Aniversário da Bruxa” de Espagírica 
Produções, terceiro suplente, o projeto “Volúpia – A Erupção do Feminino” de Juliana Medeiros 
Pinheiro, quarto suplente, o “Contos do Edgar” de David Wilson da Silva Baltazar e quinto 
suplente, o projeto “Vovó Odésia” de Evandro Luis Moreira. Acompanha esta Ata as Fichas de 
Avaliação, devidamente assinadas. Autue-se o processo e seja o mesmo encaminhado ao Sr. 
Secretário Municipal de Cultura, que acumula também a função de Presidente da Comissão de 
Avaliação e Seleção, para as demais providências estabelecidas no Edital. Lida e revisada a 
presenta Ata, vai assinada pelos membros da Comissão, sem ressalvas, determinando a 
publicação por extrato, da presente decisão, a fim de que tome ciência os interessados. 
   
   
   
Alaíde Siqueira Cesar      Marcos Marcionilo 
Avaliadora       Avaliador 
 
 
 
 
Ricardo Ramos Filho     Valdeci Pedro Ganga 
Avaliador       Secretário Municipal de Cultura e 

Presidente da Comissão de Avaliação e 
Seleção  

 
 
ATA DE SELEÇÃO E JULGAMENTO - EDITAL 11/2020 – MÚSICA  
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reunidos os membros da 
Comissão de Avaliação e Seleção dos Editais Culturais da Secretaria de Cultura de São José 
do Rio Preto/SP, referente à modalidade Música - Edital nº 11/2020, nomeados através de 
despacho do Sr. Secretário Municipal de Cultura, no Diário Oficial do Município, edição do dia 
sete de maio de dois mil e vinte, procederam a análise, seleção e julgamento, nos seguintes 
termos: consigne-se que, no prazo estabelecido no Edital, supra citado, 42 (quarenta e dois) 
inscrições foram recebidas para avaliação pela referida Comissão, que  realizou a análise, 
orientada pela seguinte metodologia: após a leitura meticulosa de todos os projetos, 
considerando os critérios de seleção definidos no edital, especialmente nos artigos décimo e 
décimo primeiro, cada membro da Comissão atribuiu nota preliminar aos projetos, 
classificando-os em ordem como vencedores e suplentes e os apresentou aos demais 
membros da Comissão. Durante reunião virtual, realizada na presente data, com participação 

de todos os membros da Comissão, foram apresentados esclarecimentos necessários, 
considerações sobre as divergências de avaliações e, após cuidadosa análise e dirimidas as 
dúvidas, concluiu-se a relação definitiva dos projetos vencedores e suplentes, sendo eles, em 
ordem de classificação, em primeiro lugar o projeto A música de Paulo Moura”, em segundo 
lugar, o projeto “Samba da consciência”, em terceiro lugar, o projeto “Quarteto riopetense Aipê 
”, em quarto lugar, o projeto “Samba de roda na varanda do Cazuá”, em quinto lugar, o projeto 
“Projeto musical perfil”, em sexto lugar, o projeto “Periferia canta”, em sétimo lugar o projeto 
“Cancioneiro de Lua”, em oitavo lugar o projeto “Tour Collab Psicorange“, em nono lugar o 
projeto “Heróis do faz de conta e em décimo lugar o projeto “Suite Cabocla”. Apontou ainda, 
também em ordem de classificação, como suplentes os seguintes projetos: suplente número 
um, o projeto “Kombinados”, segundo suplente, o projeto “Vem com a gente”, terceiro suplente, 
o projeto “Coração ao pé do ouvido Coração Selvagem João Liossi e coração selvagem”, 
quarto suplente, o projeto” Projeto turbilhão”, quinto suplente, o projeto “38 anos de samba 
vicente serroni”, sexto suplente, o projeto “Luar do sertão”, sétimo suplente, o projeto “Música 
empodera garotas“, oitavo suplente, o projeto “Batuqueiros da vila diniz“, nono suplente o 
projeto “Samba dança e prosa: a história do samba“. Acompanha esta Ata as Fichas de 
Avaliação, devidamente assinadas. Autue-se o processo e seja o mesmo encaminhado ao Sr. 
Secretário Municipal de Cultura, que acumula também a função de Presidente da Comissão de 
Avaliação e Seleção, para as demais providências estabelecidas no Edital. Lida e revisada a 
presenta Ata, vai assinada pelos membros da Comissão, sem ressalvas, determinando a 
publicação por extrato, da presente decisão, a fim de que tome ciência os interessados.  
 
  
 
Alice Malagti Caymmi                                   Cassia Carrascoza Bonfim 
Avaliadora                            Avaliadora 
 
  
  
  
José de Ribamar Coelho santo (Zeca Baleiro) Valdeci Pedro Ganga  
Avaliador        Secretário Municipal de Cultura e  

Presidente da Comissão de Avaliação e 
Seleção  

 
 
ATA DE SELEÇÃO E JULGAMENTO - EDITAL 12/2020 - TEATRO E CIRCO 
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reunidos os membros da 
Comissão de Avaliação e Seleção dos Editais Culturais da Secretaria de Cultura de São José 
do Rio Preto/SP, referente à modalidade Teatro e Circo - Edital nº 12/2020, nomeados 
através de despacho do Sr. Secretário Municipal de Cultura, no Diário Oficial do Município, 
edição do dia sete de maio de dois mil e vinte, procederam a análise, seleção e julgamento, 
nos seguintes termos: consigne-se que, no prazo estabelecido no Edital, supra citado, 45 
(quarenta e cinco) inscrições foram recebidas para avaliação pela referida Comissão, que  
realizou a análise, orientada pela seguinte metodologia: após a leitura meticulosa de todos os 
projetos, considerando os critérios de seleção definidos no edital, especialmente nos artigos 
décimo e décimo primeiro, cada membro da Comissão atribuiu nota preliminar aos projetos, 
classificando-os em ordem como vencedores e suplentes e os apresentou aos demais 
membros da Comissão. Durante reunião virtual, realizada na presente data, com participação 
de todos os membros da Comissão, foram apresentados esclarecimentos necessários, 
considerações sobre as divergências de avaliações e, após cuidadosa análise e dirimidas as 

dúvidas, concluiu-se a relação definitiva dos projetos vencedores e suplentes, sendo eles, em 
ordem de classificação, para o módulo circulação, em primeiro lugar o projeto “Terra abaixo, 
rio acima” de F.L.R. oliveira produções e eventos ME, em segundo lugar o projeto “Circulação 
[histórias encaixotadas] teatro lambe-lambe” de Varanda Teatro e em terceiro lugar o projeto 
“Máfia” de Luis Fernando Lopes. Apontou ainda, também em ordem de classificação, como 
suplentes para o módulo circulação os seguintes projetos: suplente número um, o projeto 
“Longos anos” de Homero Ferreira, suplente número dois, o projeto “AB urbe condita” de Cia. 
Apocalíptica e suplente número três, o projeto “Os palhaços também moram na rua” de 
Missiaggia & Cavalcanti Produções Artísticas LTDA-ME. Para o módulo produção, em ordem 
de classificação, os projetos primeiro lugar o projeto “Iauaretê” de Tiago Mariusso, em segundo 
lugar o projeto, “Silêncio” de Alexandre de Almeida Manchini Jr., em terceiro lugar o projeto 
“Zona contaminada” de Cia do Santo Forte e em quarto lugar o projeto “Abdução” - ensaios 
sobre identidade, industrialização e vida alienígena de Companhia Imagin. Apontou ainda, 
também em ordem de classificação, como suplentes para o módulo produção os seguintes 
projetos: suplente número um, o projeto “Refugo” de Suria Produções, suplente número dois, o 
projeto “Historias extra-ordinárias” de David Wilson da Silva Baltazar suplente número três, o 
projeto “Lacuna” de Homero Ferreira Kaneko e suplente número quatro, o projeto 
“Arrebentado!” De Marcelo Santana Nogueira. Acompanha esta Ata as Fichas de Avaliação, 
devidamente assinadas. Autue-se o processo e seja o mesmo encaminhado ao Sr. Secretário 
Municipal de Cultura, que acumula também a função de Presidente da Comissão de Avaliação 
e Seleção, para as demais providências estabelecidas no Edital. Lida e revisada a presenta 
Ata, vai assinada pelos membros da Comissão, sem ressalvas, determinando a publicação por 
extrato, da presente decisão, a fim de que tome ciência os interessados. 
 

                                                                    
Debora Duboc      José Henrique Rodrigues De Paula 
Avaliadora       Avaliador 
 

 
Marco Antônio Leme do Prado    Valdeci Pedro Ganga 
Avaliador       Secretário Municipal de Cultura e 

Presidente da Comissão de Avaliação e 
Seleção  

 
 
ATA DE SELEÇÃO E JULGAMENTO - EDITAL 13/2020 – PRIMEIRAS OBRAS  
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reunidos os membros da 
Comissão de Avaliação e Seleção dos Editais Culturais da Secretaria de Cultura de São José 
do Rio Preto/SP, referente à modalidade PRIMEIRAS OBRAS - Edital nº 13/2020, nomeados 
através de despacho do Sr. Secretário Municipal de Cultura, no Diário Oficial do Município, 
edição do dia sete de maio de dois mil e vinte, procederam a análise, seleção e julgamento, 
nos seguintes termos: consigne-se que, no prazo estabelecido no Edital, supra citado, 05 
(cinco) inscrições foram recebidas para avaliação pela referida Comissão, que realizou a 
análise, orientada pela seguinte metodologia: após a leitura meticulosa de todos os projetos, 
considerando os critérios de seleção definidos no edital, especialmente nos artigos décimo e 
décimo primeiro, cada membro da Comissão atribuiu nota preliminar aos projetos, 
classificando-os em ordem como vencedores e suplentes e os apresentou aos demais 
membros da Comissão. Durante reunião virtual, realizada na presente data, com participação 

de todos os membros da Comissão, foram apresentados esclarecimentos necessários, 
considerações sobre as divergências de avaliações e, após cuidadosa análise e dirimidas as 
dúvidas, concluiu-se como vencedor o projeto “Loucura é cura” de Maria de Paula Barbeiro. 
Apontou ainda, como suplente, o projetos: “Clown 4X4” de Clayton Henrique Ferreira de Lima. 
Acompanha esta Ata as Fichas de Avaliação, devidamente assinadas. Autue-se o processo e 
seja o mesmo encaminhado ao Sr. Secretário Municipal de Cultura, que acumula também a 
função de Presidente da Comissão de Avaliação e Seleção, para as demais providências 
estabelecidas no Edital. Lida e revisada a presenta Ata, vai assinada pelos membros da 
Comissão, sem ressalvas, determinando a publicação por extrato, da presente decisão, a fim 
de que tome ciência os interessados.  
  
  
 
 
Alex Soares Soares Zonzini      Bruna de Fátima Teixeira Caldas 
Avaliador         Avaliadora 
  
  
  
 
 
Valdir de Jesus Rivaben      Valdeci Pedro Ganga  
 Avaliador        Secretário Municipal de Cultura e  

Presidente da Comissão de 
Avaliação e Seleção  

  
  
  
  
 
 
 
  
  
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL N° 50/2020  
03 DE JUNHO DE 2020 
A Secretar ia Munic ipal da Fazenda, por in termédio da Inspetor ia Fiscal Tr ibutár ia NOTIFICA 
os contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado através do 
encerramento  de of íc io das competências em aber to no L ivro Elet rônico Giss Online,  conforme 
tabelas abaixo d iscr iminadas.  
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a re colher o débi to no montante discr iminado 
na guia a ser  emit ida e letronicamente (at ravés do s i te https :/ /por ta l.g issonl ine.com.br / ou nas 
Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte) ,  ou  a apresentar defesa por  
escr i to no prazo de 30 ( tr in ta) d ias , contados a part ir  do 5º (quinto) d ia poster ior  à data de 
publ icação deste edita l ,  conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretar ia Munic ipal da Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de 
Godoy,  3033 -  Centro -  CEP 15015-100 -  São José do Rio Preto -  SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos art igos 217,  VI I ,  237 e 244 da Lei Munic ipal  n°  3359/83.  
Informamos que, devido a interrupção temporária do atendimento presencial no 
Poupatempo ocasionado pela pandemia do COVID-19, informações, protocolo de 
sol icitações ,encaminhamento de documentos e recursos/defesa devem ser efetuados 
através do e-mail  semfaz.poupatempo@riopreto.sp.gov.br  ou 
semfaz. ift@riopreto.sp.gov.br .  
A refer ida ação está prevista no  inc iso V do art igo 46 da Lei Complementar  n° 178/2003 e os 
valores apurados na data do lançamento de of íc io serão recalculados  conforme encargos 
previs tos no § 2º do art igo suprac itado desde a data  em que dever iam ter s ido pagos , 
consoante art igo 7° do Decreto  n° 12.214/2004, até a data do efet ivo pagamento.  
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São José do Rio Preto (SP), 03 de junho de 2020.  
Giovanna Ross i Perss inotte Abate  
Audi tor  F iscal Tr ibutár io Munic ipal  
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Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 22/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, que o pedido de desconto de 50% 
no IPTU para aposentados e pensionistas referente ao imóvel de cadastro imobiliário nº 05.54978/741/000, foi 
julgado improcedente. 
Ressaltamos que foi publicado o presente edital, pois a notificação via correspondência foi devolvida pelo 
Correios por motivo de não existe o número. 
Comunicamos que o expediente se encontra arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da Secretaria 
Municipal da Fazenda, podendo vossa senhoria ter vista sobre o mesmo.  

INTERESSADO PROTOCOLO 
EDDY MAGRI 2020000039957 

São José do Rio Preto (SP), 03 de junho de 2020. 
 
Luiz Carlos Basso 
Chefe D.T.I. - SEMFAZ 
 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária  
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 23/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA a contribuinte abaixo citada, via edital, tendo em vista que a 
notificação via correspondência foi devolvida pelo Correios porque frustrada a entrega após 03 tentativas (nos 
dias 31/03/2020 às 12:41h, 02/04/2020 às 12:00h e 06/04/2020 às 12:39h). 
Vimos por meio deste informar a Vossa Senhoria que o pedido de inclusão da área construída no imóvel de 
cadastro imobiliário nº 03.07507/034 conforme solicitado no protocolo nº 2020000067480 foi deferido, adotando-
se a metragem predial apurada em vistoria realizada no local. 
De consequência foi necessário providenciar a revisão do lançamento do IPTU/2020, informamos que os boletos 
para pagamento do imposto revisto encontram se disponíveis para retirada no Portal da Prefeitura de São José 
do Rio Preto (www.riopreto.sp.gov.br).  
Ademais, informamos que os boletos de IPTU enviados anteriormente deverão ser desconsiderados. 
Comunicamos por fim que o expediente se encontra arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da 
Secretaria Municipal da Fazenda, podendo vossa senhoria ter vista sobre o mesmo.  

INTERESSADO PROTOCOLO 
 

SUELI BORGES DE CARVALHO MARCELLO 
 

2020000067480 
São José do Rio Preto (SP), 03 de junho de 2020. 

Luiz Carlos Basso 
Chefe - D.T.I. – SEMFAZ 
 
 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária  
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 24/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA através do presente edital, o contribuinte abaixo citado, tendo 
em vista que a notificação via correspondência foi devolvida pelo Correios porque frustrada a entrega após 03 
tentativas (nos dias 26/03/2020 às 10:10h, 30/03/2020 às 11:15h e 01/04/2020 às 10:45h). 
Vimos por meio deste informar a Vossa Senhoria que foi procedida a exclusão de Vossa Senhoria do imóvel de 
cadastro imobiliário nº 09.02371/000.  
Contudo, os débitos de IPTU do período em que Vossa Senhoria figurou como compromissário comprador do 
imóvel não podem serem desvinculados, visto que o contrato produziu efeitos enquanto existiu. 
Comunicamos, por fim, que o expediente encontra-se arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da 
Secretaria Municipal da Fazenda, podendo vossa senhoria ter vista sobre o mesmo.  

INTERESSADO  PROTOCOLO 
JOSÉ FLÁVIO GONÇALVES FERREIRA 2020000021682 

São José do Rio Preto (SP), 03 de junho de 2020. 
Luiz Carlos Basso 
Chefe D.T.I. - SEMFAZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

  
A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos 

Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização 
cadastral de forma eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no 
prazo de 30 dias contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do 
Decreto Municipal n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema 
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente, 
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a 
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o 
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de 
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria 
competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados 
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando 
o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura: 
www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil"; 
Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

BARBOSA & ROBLES LTDA ME 3108420 
BRUNA ALVES ANDRADE 3711940 
BRUNO OLIVEIRA FABARO 36618741874 3697510 
CATRICALA E CIA LTDA 703630 
D MAXIMO DIGITAL INTERNET E COMERCIO DE APARELHOS EIRELI 3225480 
FERNANDA ULIANA CIPRANDI 33630986854 3675810 
JOSE AUGUSTO DA SILVA ALVES 08970484400 3709070 
LUCAS HENRIQUE LISBOA 40094791830 3707260 
LUCIANE HALAS DA ROSA 11911564943 3706970 
M C SILVA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 3320270 
MARCO ANTONIO ALVES CARDOSO 09892732880 3707680 
PEDRO ROSA DE PAULA 3057110 
ROUTE COFFEE BEER BAR E PETISCARIA LTDA ME 3215340 
SERGIO CARDOSO PEREIRA 40661287858 3706660 
TUCCI CORRETORA DE SEGUROS EIRELI ME 3445800 
VENANCIO & DIAS PET SHOPPING LTDA ME 3272780 
VINICIUS SILVIO LIMA ROSA COMERCIO DE BEBIDAS 3529930 

São José do Rio Preto, 3 de junho de 2020.  
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 
A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fi m de 
gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a Vota-
ção APROVADOS na 16ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
02 de junho de 2020.

Ver. Anderson Branco
01. 529/20: de congratulações à Apóstola Marta Rodri-
gues de Sá, Presidente da Igreja Apostólica da Glória de 
Deus, pelo aniversário natalício que será comemorado no dia 
7 de junho;

Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”
02. 515/20: ao Senhor Governador do Estado de São 
Paulo, Doutor João Agripino da Costa Dória Júnior, para que 
reconsidere a classifi cação dada a São José do Rio Preto 
como sendo “fase 2” e classifi que a cidade como “fase 3”, 
dando também total autonomia ao Munícipio quanto à fl exibi-
lização das atividades comerciais de acordo com a realidade 
local;

03. 522/20: para a Concessionária RUMO tomar pro-
vidências quanto ao acionamento exagerado em diversos 
horários da buzina das locomotivas, que estão causando 
incômodos aos moradores de diversos bairros circunvizinhos 
à linha férrea, e prestar esclarecimentos;

04. 531/20: de congratulações com Ana Cristina Martin 
Roupas e Acessórios, “Lojinha da Ana”, pelos excelentes ser-
viços prestados na nossa cidade e que muito agrega a nossa 
sociedade;

Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto 
05. 523/20: ao Governador do Estado de São Pau-
lo, Senhor João Agripino da Costa Dória Júnior, para que 
reavalie as restrições impostas aos Municípios no Decreto 
64.994/2020 – Anexo III   em especial em relação à limitação 
de horas de funcionamento do comércio em geral, permitindo 
a complementação da carga horária no regime Drive thru, 
conforme situação anterior já autorizada, no Município de 
São José do Rio Preto – SP;

Ver. Jean Dornelas
06. 527/20: de congratulações à empresa Clínica Den-
tista para Todos, especialmente na pessoa dos sócios Renan 
Pádua Lima e Alvino Bueno Neto, pela excelente qualidade 
no atendimento de toda equipe, pelas instalações e também 
pelo preço acessível a toda população;

07. 528/20: de congratulações à empresa Cobmax Sales 
Center, especialmente na pessoa do Chief Executive Offi cer 
(CEO) Daniel Rosa pela excelente negociação da empresa 
riopretense, na qual integrou suas operações à startup Esca-
le, empresa paulistana de tecnologia, o que muito agrega na 
sociedade riopretense;

08. 532/20: de congratulações com a Igreja Evangélica 
Missão da Fé, pelo 3º aniversário de fundação deste ministé-
rio em São José do Rio Preto - SP;

09. 533/20: de congratulações com a Igreja Evangélica 
Presbiteriana Renovada, pelo 115º aniversário de fundação 
em São José do Rio Preto – SP;

Ver. Jorge Menezes
10. 525/20: ao Governador do Estado de São Paulo, 
Senhor João Dória, para que reavalie a fase atual em que o 
Município de São José do Rio Preto   SP está enquadrado e 
libere o funcionamento das atividades de salões de beleza, 
barbearias e academias de esportes;

Ver. Paulo Pauléra
11. 520/20: requeiro, através do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes – DNIT, que seja liberado 
o acesso do novo viaduto que liga a Vicinal do Distrito de 
Talhado à Avenida Danilo Galeazzi no entroncamento com a 
BR153, em São José do Rio Preto  SP;

Ver. Renato Pupo de Paula 
12. 513/20: de congratulações pelos 14 anos de posse 
dos primeiros Guardas Civis Municipais de São José do Rio 
Preto, nesta cidade
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CONVOCAÇÃO 

 

      Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será 
realizada no dia 09/06/2020, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line onde o link de acesso 
será enviado aos senhores no dia anterior à reunião em primeira convocação às 18h00. Não havendo na 
hora marcada o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira 
convocação, a mesma será realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte 
pauta: 

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora do CMS – Antonio Fernando de Araujo; 

II. Atualização dos dados epidemiológicos e das medidas tomadas em relação ao COVID-19 - Aldenis Albaneze 
Borim .  

 

ORDEM DO DIA: 

I. Apresentação e votação da Resolução  nº 4  que versa sobre a suspensão das Reuniões dos Conselhos Locais 
de Saúde como medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19) -  Antônio Fernando de Araújo; 

II. Eleição de um representante do Segmento do Usuário para compor a Comissão de Monitoramento e 
Avaliação do Termo de Colaboração da ARCD -  Antônio Fernando de Araújo; 

III. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos trabalhadores e 01 
(um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão Eleitoral para composição do 
Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto para o Biênio 2020-2022 - Antônio Fernando de 
Araújo; 

IV. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos trabalhadores e 01 
(um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão Organizadora da XII Conferência 
Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP - Antônio Fernando de Araújo;  

V. Apresentação das Emendas Parlamentares de R$300.000,00 Del. Bruno Lima – Custeio, R$200.000,00 Marcos 
Damásio – Custeio e  R$150.000,00 Campos Machado  – Equipamento - Aldenis Albaneze Borim; 

VI. Apresentação e aprovação do Relatório Anual de Gestão (RAG) 2019 - Aldenis Albaneze Borim; 

VII. Apresentação e aprovação do Plano Anual de Saúde (PAS) 2021- Aldenis Albaneze Borim; 

 
São José do Rio Preto, 3 de junho de 2020 

 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

Sindicato das Instituições Benefi centes, 
Filantrópicas e Religiosas de São José do Rio Preto

AVISO

Ficam convocadas as eleições para Diretoria, Conselho 
Fiscal e respectivos Suplentes deste Sindicato, para o dia 22 
de junho de 2020. Não se obtendo a maioria absoluta dos 
votos às eleições realizar-se-ão em segunda convocação, 
no dia 29 de junho de 2020, e caso, não obtenha, ainda, a 
maioria absoluta dos votos, realizar-se-ão eleições em 06 de 
julho de 2020 em terceira e última convocação, quando será 
eleita a chapa que obtiver maior número de votos, seja qual 
for o número de votantes. Na hipótese de ocorrerem eleições 
em 2ª e 3ªs. convocações, delas somente participarão as 
duas chapas mais votadas na 1ª convocação. Informações e 
registro de chapas na Secretaria da sede social, situada na 
Rua Orsini Dias de Aguiar, 186, Jardim Alvorada, São José 
do Rio Preto, SP, das 9:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 
horas às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, no prazo de 
05(cinco) dias úteis, a contar desta publicação. O prazo para 
impugnação de candidaturas é de 05 (cinco) dias, sendo que 
edital específi co será publicado após registro das chapas. 
Na cidade de São José do Rio Preto, as eleições processar-
-se-ão perante mesa coletora fi xa instalada na sede social 
do Sindicato, no horário das 10:00 horas às 16:00 horas, 
ininterruptamente. Nos demais municípios Adolfo, Altair, 
Álvares Florence, Amério de Campos, Aparecida D’Oeste, 
Aurifl ama, Bady Bassit, Bálsamo, Buritama, Cardoso, Catan-
duva, Catigua, Cedral, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, 
Estrela D’Oeste, Fernandópolis, Floreal, Gastão Vidigal, 
General Salgado, Guapiaçu, Guaraci, Guarani D’Oeste, 
Guzolândia, Ibirá, Icem, Indiaporã, Irapuã, Itajobi, Jaci, Jales, 
José Bonifácio, Macaubal, Macedônia, Magda, Marinópolis, 
Mendonça, Meridiano, Mira Estrela, Mirassolândia, Monções, 
Monte Aprasivel, Neves Paulista, Nhandeara, Nipoã, Nova 
Aliança, Nova Granada, Nova Luzitânia, Novo Horizonte, 
Olímpia, Onda Verde, Orindiúva, Palestina, Palmeira D’Oes-
te, Paranapuã, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pereira Barre-
to, Planalto, Poloni, Pontes Gestal, Populina, Potirendaba, 
Riolândia, Rubinéia, Sales, Santa Albertina, Santa Clara 
D’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita D’Oeste, Santana da 
Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, 
Sebastianópolis do Sul, Sud Menuci, Tabapuã, Tanabi, Três 
Fronteiras, Turiúba, Turmalina, Uchoa, União Paulista, Urâ-
nia, Urupês, Valentim Gentil e Votuporanga pertencentes à 
base sindical, as eleições serão processadas por correspon-
dência. Edital de convocação esta afi xado na sede social do 
Sindicato. 

As eleições reger-se-ão pelo Estatuto Social e Regimento 
Eleitoral. São José do Rio Preto, 04 de junho de 2020. Jaime 
Marques Rodrigues – Presidente.

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

1. VINÍCIUS FINOTI FERNANDES e TAINÁ MANTO-
VANI CORRÊA, sendo ELE fi lho de VALDINEI FERNAN-

Vamos juntos #LutarContraACrise

DES e de LUCI MARA FINOTI FERNANDES e ELA fi lha de 
MARCELO CORRÊA e de KATIA APARECIDA MANTOVANI 
CORRÊA;

2. JOSIAS JOSÉ PEREIRA e VÂNIA AMARAL DE 
SOUZA, sendo ELE fi lho de JUSTINO PEREIRA e de ADE-
LIA DE BARROS PEREIRA e ELA fi lha de SANTO; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 02/05/2020.

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

1. FÁBIO ROSA DE OLIVEIRA e REGIANE DE MA-
TOS MARCELINO, sendo ELE fi lho de FRANCISCO DE 
OLIVEIRA SOBRINHO e de VALDERINA ROSA DE OLI-
VEIRA e ELA fi lha de ARLINDO MARCELINO e de MARLY 
DE MATOS MARCELINO; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
30/05/2020.

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

1. CLEITON SANTOS MAGRI e BIANCA STÉPHANIE 
MASSUIA, sendo ELE fi lho de VALDINEY MARCOS MAGRI 
e de ROSANGELA DE CARVALHO SANTOS MAGRI e ELA 
fi lha de JOSÉ AUGUSTO MASSUIA e de PATRICIA MAS-
SUIA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 03/06/2020.

Milton dos Santos é Professor, 
Contador de Histórias, Voluntário em 

Libras e Youtuber.

leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 183 - junho de 2020facebook.com/hrecreio

Habilidades Socioemocionais - Por onde começar?
Projeto Arca, um exemplo de que dá certo!

	 O	mundo	está	em	grande	transformação	e	os	desafios	são	novos	e	enormes,	exigindo	novas	habilidades,	como	de	colabora-
ção,	coletividade	e	pró-atividade.	
	 Com	esses	desafios	em	mente,	surgiu	o	Projeto:	Arca-	Uma	Atitude	Real	de	Carinho	e	Amor	na	rede	municipal	de	Votuporan-
ga.	Nesse	projeto,	o	professor	levava	seus	alunos	a	perceberem	o	universo	escolar	em	que	estavam	inseridos	e	a	todos	os	profis-
sionais	que	atuam	ali	para	que	esse	mundo	possa	girar	harmoniosamente.	No	fim	do	projeto,	realizaram	o	“Dia	da	Gratidão”,	onde	
cada aluno elegia um desses funcionários para junto com suas famílias dedicarem um cartão e um pequeno mimo como forma de 
gratidão	e	valorização	pelo	trabalho	deles.	Além	disso,	realizaram	uma	pequena	confraternização	com	a	exibição	de	um	vídeo	retra-
tando cada um desses personagens que compõe a comunidade escolar.
	 Em	2018,	o	projeto	tomou	uma	outra	forma,	virou	a	Operação	Salvando	a	Isa.	Isso	porque	uma	das	alunas	da	sala,	foi	diag-
nosticada	com	câncer	e,	a	partir	de	então,	suas	aulas	tiveram	de	ser	domiciliares.	Diante	desse	novo	desafio,	o	professor	trouxe	a	
sala	a	proposta	de	ajudá-la	a	lidar	com	essa	situação	criando	vídeos,	cartões	e	outros	momentos	recreativos	para	atenuarem	a	dor	
e solidão que ela sentia. 
	 No	final	do	projeto,	muitos	dos	alunos	estavam	projetando	realizarem	atividades	efetivas	de	ajuda	a	outras	pessoas,	como	
trabalho	voluntário.	Além	de	colocar-se	a	disposição	para	ajudar	a	transformar	a	realidade	que	eles	estavam	vivenciando!
	 O	projeto	persiste	até	hoje,	beneficiando	mais	de	250	alunos	e	impactando	mais	de	125	famílias	diferentes.	Além	disso,	muitos	
deles, reportam ao professor que ainda continuam empreendendo socialmente como forma de possibilitar mudanças e ampliar seu 
protagonismo	social.	Eles	declaram	que	muitas	das	habilidades	sociemocionais	que	adquiriram,	utilizam	em	seus	relacionamentos	
interpessoais com famílias e colegas de escola. 

Criação: Leandro Ferreira


