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

ATO CONCESSÓRIO nº 1605
(De 13 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 - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao 
senhor DORIVAL MARTINEZ PELEGRINO, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Dentista, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0208/06/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 13/06/2020 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

ATO CONCESSÓRIO nº 1606
(De 13 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 - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR ATIVO, com valores integrais, à benefi ciária 
ADRIANA CÁSSIA LOURENÇO, na qualidade de compa-
nheira, da extinta servidora REGINA MAURA DE ANDRADE, 
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso II, 
da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.1/0209/06/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/06/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

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

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui 
alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: dia 24 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte 
Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela 
internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 28, da quadra Z11, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: 
Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 26; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 20,00m e divide-se com o lote 27; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 29; e fi nalmente 
nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 06, encerrando uma área superfi cial total de 200,00 m², distante 
31,09m da esquina da Avenida Projetada A. Matrícula nº 150.668 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São José 
do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 78.800,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 146.412,20. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o 
bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo 
maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatí cios.  Para 
a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do 
leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e 
em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. 
Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, 
Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certi dões, 
emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 
90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra 
inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por 
quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança no comparti mento 
interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação do imóvel 
arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme 
alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o direito de 
preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de 
comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questi onamentos que 
possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado 
ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respecti vas 
despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais 
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, 
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro 
de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui alienação fi duciária 
de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas.  Segundo Leilão: dia 24 de 
Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/
SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição 
do Imóvel: O lote nº 01, da quadra U, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta 
cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 8,74m 
e divide-se com a Rua Projetada B; mais 12,10m em curva na confl uência da Rua Projetada B com a Rua Projetada 
14; do lado direito de quem da Rua Projetada B olha para o imóvel mede 7,65m e divide-se com a Rua Projetada 
14; do lado esquerdo mede 18,38m e divide-se com o lote 02; e fi nalmente nos fundos mede 15,00m e divide-se 
com parte do lote 22, encerrando uma área superfi cial total de 247,24 m². Matrícula nº 150.245 do 1º Ofi cial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 84.061,60. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 179.572,57. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a 
oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, 
no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatí cios.  Para a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , 
até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros 
débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos 
leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento 
mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, 
como: pagamento de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato 
da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, 
alvarás, certi dões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será 
realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado 
em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se 
responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança 
no comparti mento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. 
Conforme alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o 
direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco 
por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questi onamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel 
arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, 
assim como suas respecti vas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades 
por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao 
procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui 
alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: dia 24 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila 
Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou 
pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 02, da quadra U, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: 
Pela frente mede 12,83m e divide-se com a Rua Projetada B; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 18,38m e divide-se com o lote 01; do lado esquerdo mede 21,26m e divide-se com o lote 03; e fi nalmente nos 
fundos mede 12,50m e divide-se com parte dos lotes 04 e 22, encerrando uma área superfi cial total de 247,75 m²; 
distante 1,00m da esquina da Rua Projetada 13. Matrícula nº 150.246 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 84.235,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 179.554,75. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o 
bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo 
maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatí cios.  Para 
a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do 
leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e 
em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. 
Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, 
Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certi dões, 
emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 
90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra 
inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por 
quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança no comparti mento 
interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação do imóvel 
arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme 
alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o direito de 
preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) 
de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questi onamentos 
que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar 
ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas 
respecti vas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais 
ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento 
ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 
1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui alienação fi duciária de 
bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 24 de Junho 
de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/
SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição 
do Imóvel: O lote nº 16, da quadra F, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta 
cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 2,91m 
e divide-se com a Rua Projetada 33; mais 13,32m em curva na confl uência da Rua Projetada 33 com a Rua Projetada 
2; do lado direito de quem da Rua Projetada 33 olha para o imóvel mede 21,00m e divide-se com o lote 15; do lado 
esquerdo mede 12,87m e divide-se com a Rua Projetada 2; e fi nalmente nos fundos mede 13,04m e divide-se com o 
lote 17 e parte do lote 18, encerrando uma área superfi cial total de 239,72 m². Matrícula nº 149.861 do 1º Ofi cial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 90.200,00. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 173.368,71. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a 
oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, 
no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatí cios.  Para a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , 
até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros 
débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos 
leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento 
mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, 
como: pagamento de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato 
da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, 
alvarás, certi dões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será 
realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado 
em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se 
responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança 
no comparti mento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. 
Conforme alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o 
direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco 
por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questi onamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel 
arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, 
assim como suas respecti vas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades 
por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao 
procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui 
alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: dia 24 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila 
Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou 
pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 14, da quadra F, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: 
Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 33; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 21,00m e divide-se com o lote 13; do lado esquerdo mede 21,00m e divide-se com o lote 15; e fi nalmente 
nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 19, encerrando uma área superfi cial total de 210,00 m², distante 
12,91m da esquina da Rua Projetada 2. Matrícula nº 149.859 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São José do 
Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 71.269,00. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 2º Leilão R$ 162.033,83. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o bem será 
vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance 
ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos 
encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatí cios.  Para a parti cipação 
online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma hora antes do leilão. Obs: 
Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes 
serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certi dões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no 
tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança no comparti mento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questi onamentos que possam 
ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou 
locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respecti vas 
despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais 
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, 
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. ADRIANO RICARDO NOVAIS e ARACELI MACIEL, sen-
do ELE fi lho de NILTON NOVAIS e de SILVIA HELENA RIBEIRO 
NOVAIS e ELA fi lha de PAULO RODRIGUES MACIEL e de SIRLEY 
VIAN MACIEL;
2. VINICIUS DE SOUZA FERNANDES e RAIANE FLÁVIA 
DA SILVA, sendo ELE fi lho de WALDEMIR FERNANDES LISBÔA e 
de MARTA MARIA DE SOUZA e ELA fi lha de IVAN FRANCISCO DA 
SILVA e de EDILMA MARIA DA SILVA; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 10/06/2020.
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DECRETO Nº 18.618
DE 12 DE JUNHO DE 2020.

Declara luto ofi cial de três dias no Município de São José 
do Rio Preto em virtude do falecimento do empresário José 
Paschoal Costantini.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e;

Considerando o falecimento do empresário e administrador 
de empresas José Paschoal Costantini, aos doze dias do 
mês de junho de 2020, aos 77 anos de idade;  
Considerando toda sua trajetória, destaque-se a sua impor-
tância participação no processo de industrialização de nossa 
cidade, especialmente como Presidente do Prodei – Progra-
ma de Desenvolvimento Industrial, órgão criado pela prefei-
tura na década de 80, de 1983 a 1988;

Considerando também foi Agente Consular da Itália em São 
José do Rio Preto; Presidente da Associação Comercial e 
Industrial - Acirp de 1986 a 1988, além de ter sido antes seu 
Vice-Presidente de 1984 a 1986, Secretário-Geral de 1982 
a 1984 e Conselheiro de 1980 a 1982; Diretor Regional do 
Ciesp/Fiesp desde 1990, Diretor Adjunto de 1980 a 1990;
Considerando sua atuação empresarial ao fundar ao fundar 
uma das maiores empresas de joias do país, a Indústria de 
Jóias Costantini;

Considerando seu destaque à frente da Ajesp – Associação 
dos Joalheiros de Estado de São Paulo, como Diretor Regio-
nal, e ajudou a colocar Rio Preto como o segundo maior polo 
joalheiro do Brasil, com mais de 150 empresas e gerando 
mais de 4 mil empregos diretos/indiretos;
Considerando a admiração que a sociedade rio-pretense 
sente por tão estimada personalidade, e a imorredoura me-
mória de sua presença;
Considerando os relevantes serviços prestados a este Muni-
cípio;
Considerando o interesse público local;

D E C R E T A:
Art. 1º.  Fica declarado Luto Ofi cial neste Município de São 
José do Rio Preto, por 03 (três) dias, em virtude do faleci-
mento de JOSÉ PASCHOAL COSTANTINI.
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassit”, 12 de junho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.


