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Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
  
  

Prezados Senhores Associados: 
  
  

O Presidente da ASSOCIAÇÃO ORGANIZADORA E 
ADMINISTRADORA ESTÂNCIA SÃO MANOEL nos termos do disposto na lei 
nº 4591/64, convoca Vª. Sª, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, à se 
realizar no dia 10 de JULHO de 2022 (Domingo) às 9:00  em primeira 
convocação e as 9:30 horas em segunda convocação com qualquer número de 
presença, na sede do Condomínio, nesta cidade de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
                                        
  
1º Prestação de contas do Exercício do ano de 2021; 
  
2º Informações sobre a Regularização 
  
  
  
Os proprietários que se encontrarem em débito com taxas de manutenção ou multas 
que lhes tenham sido aplicadas, poderão tomar parte na assembleia, contudo, não 
terão direitos a voto. 
  
  
  

         São José do Rio Preto, 30 de Maio de 2022. 
  

  
ASSOCIAÇÃO ORGANIZADORA E ADMINISTRADORA ESTÂNCIA SÃO MANOEL 

(Estância São Manoel) 
  
  
 

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, 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 artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 
e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem 
imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 10 de Junho de 2022 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 14 de Junho de 2022
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 dos Imóveis: 1- O lote 
nº 06, da quadra P, 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 11; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 05; do lado esquerdo 
mede 20,00m e divide-se com o lote 07; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 25, encerrando uma 
área superficial total de 200,00 m²; distante 31,52m da esquina da Rua Projetada 33. Matrícula nº 150.128 do 1º Oficial
de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 74.331,03. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 213.730,95. 2- O lote nº 20, da quadra Z1, 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 17; do lado direito de quem
da Rua Projetada 17 olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 19; do lado esquerdo mede 20,00m
e divide-se com o lote 21; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 09, encerrando uma área 
superficial total de 200,00 m²; distante 48,56m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.382 do 1º Oficial
de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 68.484,38. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 169.009,33. 3- O lote nº 15, da quadra W, 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 15; do lado direito de quem da rua 
olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 14 e parte do lote 13; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se 
com o lote 16; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 11, encerrando uma área superficial total
de 200,00 m²; distante 15,90m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.302 do 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 66.299,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 156.543,45. 4- O lote nº 22, 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 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 14; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m 
e divide-se com o lote 21; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 01 e parte do lote 02; e finalmente nos 
fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 04, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 7,65m
da esquina da Rua Projetada B. Matrícula nº 150.266 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 71.497,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão
R$ 201.240,50. 5- O lote nº 03, da quadra P, 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 6,09m
e divide-se com a Rua Projetada 33; mais 13,32m em curva na confluência da Rua Projetada 33 com a Rua projetada 11; 
do lado direito de quem da rua Projetada 33 olha para o imóvel mede 21,04m e divide-se com o lote 02; do lado esquerdo 
mede 11,52m e divide-se com a Rua Projetada 11; e finalmente nos fundos mede 14,25m e divide-se com parte do lote 
04, encerrando uma área superficial total de 276,49 m². Matrícula nº 150.125 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 112.834,57. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 2º Leilão R$ 270.321,13. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será 
vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 14 de Junho de 2022, 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 advocatícios.  Para a participação 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 
relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título 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, certidões, 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 existir, seja por divergência de 
áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal 
e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta
do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor 
fiduciante 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 
questionamentos 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 
respectivas 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 10/06/2022 às 11h 2º Leilão: dia 14/06/2022 às 11h

 
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
GRAHAM BELL INCORPORADORA S/A  

 

Por solicitação do Presidente Sr. Marcello Luís Moi, ficam os Senhores Associados convocados a participarem de Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se em ambiente virtual, no período compreendido entre as 08h00 do dia 20/06/2022 as 18h00 do dia 
28/06/2022 (fase de debate e votação). 

VOTAÇÂO PRÈVIA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – como preparativo para o funcionamento da Assembleia haverá 
votação do Presidente da Assembleia que ocorrerá entre as 08h00 e 12h00 do dia 20/06/2022. Os interessados a concorrerem à 
presidência da assembleia devem informar nome completo, CPF e e-mail até as 12h00 do dia 19/06/2022, por meio do endereço e-mail 
condominiogranhabell2020@gmail.com para fins de cadastramento 

Em um primeiro momento, os assuntos, abaixo relacionados, serão discutidos em ambiente virtual, nas Salas de Debates, e 
servirão de preparativo para a votação. Nesta fase, a participação nas Salas de Debates ainda não tem caráter de votação, mas 
trata-se de oportunidade dada aos condôminos(as) para conhecerem, questionarem, opinarem e sugerirem soluções em cada um dos 
assuntos de interesse. 

As Salas de Debates funcionarão entre as 12h00 do dia 20/06/2022 e as 12h00 do dia 24/06/2022 e os assuntos a serem 
discutidos e posteriormente votados serão:  

1) Aprovação da prestação de contas 2021; 

2) Aprovação da prestação de contas Janeiro a Maio 2022; 

3) Apresentação da situação dos processos de unificação  

4) Apresentação do relatório dos próximos passos e pendencias 

5) Aprovação da nova Diretoria Julho 2022- Julho 2023; 

6) Assuntos Gerais; 

Nas Salas de Debates serão disponibilizados arquivos relacionados aos assuntos de interesse que servem de base para consulta e 
retirada de dúvidas. 

A FASE DE VOTAÇÃO da AGO ocorrerá na mesma Plataforma AVCond e estará disponibilizada no período compreendido 
entre as 18h00 do dia 24/06/2022 até as 18h00 do dia 28/06/2022, oportunidade em que serão colocados em votação os itens que 
necessitam de aprovação.  

Observação importante: Os interessados a concorrem aos cargos de Presidente, Vice Presidente, Diretor, Comissão de Obras 
devem manifestar, expressamente, por meio de registro de sua intenção nas Salas de Debates, até as 12h00 do dia 24/06/2022, a fim de 
serem relacionados como candidatos aos cargos. Poderão ser enviados vídeos de apresentação dos candidatos, para inclusão do link na 
plataforma.  

A participação nas Salas de Debates e, posterior Votação na Assembleia, em ambiente virtual, será feito por meio do acesso à 
Plataforma AVCond. Para isto, acesse via navegador (Chrome, Firefox, IE e outros) o link app.avcond.com, utilizando os dados de login 
recebidos nos e-mails cadastrados junto à Administradora. 

Procurações devem ser encaminhadas até as 12h00 do dia 20/06/2022, por meio do endereço e-mail 
condominiogranhabell2020@gmail.com para fins de cadastramento. 

Para efeitos legais, considera-se a convocação feita, nos moldes da Convenção, por meio da expedição e publicação do 
presente EDITAL, sendo que o mesmo terá publicação em jornal de circulação de São José do Rio Preto. 

Para operação da Plataforma AVCond foi designado, como operador da plataforma, o Sr. Fernando Gardino de Souza, que 
também, exercerá as funções de secretário da Assembleia. 

Cada condômino pode realizar o registro de seu voto na opção desejada, durante o período de vigência da assembleia virtual 
aberta para esta finalidade, por meio do acesso à Plataforma AVCond, no período de funcionamento da Assembleia acima descrito. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) É defeso aos associados se fazerem representar por procuradores munidos de instrumentos particulares de procuração, 
devendo a procuração ser depositada nas mãos do síndico, antes do início da assembleia. É recomendável apresentar cópia do 
RG do outorgante; 

2) As deliberações das assembleias gerais serão obrigatórias a todos os associados, independentemente de seu comparecimento 
ou de seu voto, cabendo ao síndico executá-las e fazê-las cumprir. 

São José do Rio Preto, 28 de Maio de 2022. 

 
 

Atenciosamente 
 
 
 

______________________________ 
Marcello Luiz Moi 

Presidente 

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

FONE (17) 3214-7777 | www.riopreto.sp.leg.br 
 
 
 

 

ATO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA N° 8/2022 
 

Promove alterações ao Ato da Mesa nº 14/2021. 
 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar as normas internas de combate à 
COVID-19 à recente edição do Decreto Municipal nº 19.213, de 31 de maio de 2022; 

CONSIDERANDO que a esta Mesa Diretora compete tomar todas as medidas 
necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos (art. 19, I, do RI) 

 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, por este ato RESOLVE: 
 

Art. 1º  O Ato da Mesa nº 14/2021 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

“Art. 1º  ..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
§3º  É obrigatório o uso de máscara de proteção facial, com cobertura total do 
nariz e da boca, durante a permanência nas dependências da Câmara, excetuadas 
as crianças menores de 3 (três) anos e pessoas com deficiência. 
......................................................................................................................... 
§6º  Fica recomendada a manutenção do distanciamento de no mínimo 1 (um) 
metro entre as pessoas em todos os ambientes da Casa.” (NR) 

 
Art. 2º  O controle de ponto restabelecido por força do art. 16-A, do Ato da Mesa nº 

14/2021, fica temporariamente substituído pelo registro impresso em atestado de frequência, 
até que seja editado Comunicado da Presidência retomando o controle digital. 

 
Art. 3º  Este Ato entra em vigor na data de sua edição. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 1º de junho de 2022. 
 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara  
 
 

Ver.ª KARINA CAROLINE DE SOUZA 
Vice-Presidente 

 
 

Ver. RENATO PUPO DE PAULA 
1º Secretário 

 
 

Ver. ROBSON LEANDRO RICCI 
2º Secretário 

 
 

Ver. JORGE MENEZES SILVA 
3º Secretário 

  
  

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
EXTRATO DE PORTARIAS 

 

 

PORTARIA Nº 6952, DE 31 DE MAIO DE 2022. 

EXONERA o servidor JORGE GIMENEZ BERRUEZO, do cargo em comissão de livre nomeação e 
exoneração, de Diretor-Geral, Referência C-1, lotado na Diretoria Geral, a partir de 01 de junho de 
2022. 

 

PORTARIA Nº 6953 DE 31 DE MAIO DE 2022. 

Nomeia o senhor ARNALDO DE FREITAS VIEIRA, no cargo em comissão de livre nomeação e 
exoneração de Diretor-Geral, Referência C-1, lotado na Diretoria Geral, a partir de 01 de junho de 
2022. 

 

PORTARIA Nº 6955, DE 01 DE JUNHO DE 2022. 

CONCEDE ao servidor ARNALDO DE FREITAS VIEIRA, ocupante de cargo em comissão de livre 
nomeação e exoneração, de Diretor-Geral, Referência C-1, a Gratificação de 35% para exercer 
atividades extraordinárias nas Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes da Câmara Municipal, a 
partir de 01 de junho de 2022. 

 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

Editais

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 48/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 62/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 29/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de tratamento 
‘Therasuit’ a paciente M.C.L.R, por determinação judicial nos autos do processo 1001529-
70.2018.8.26.0369. 
Data da realização da Sessão Pública: 28/06/2022 
Horário: 09h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 

Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 

O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 1º de junho de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

Proclamas

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

1. VINÍCIUS SAMUEL ROMÃO QUEIRÓZ e MILENA NERY, sendo ELE filho de 
JOÃO MARCOS QUEIRÓZ DOS REIS e de REJANE ABADIA ROMÃO QUEIRÓZ 
e ELA filha de JOÃO NERY; 

2. ADRIANO DE ALMEIDA LINO e CÍNTIA LIONELA AMBROSIO DE MENEZES, 
sendo ELE filho de FLORISVALDO FERREIRA LINO e de APARECIDA DE 
ALMEIDA e ELA filha de JOSÉ GOMES DE MENEZES e de LEONICE 
AMBROSIO DE MENEZES; 

3. FABIANO HENRIQUE CAMILO e DIANE CRISTINA GARCIA DA COSTA, 
sendo ELE filho de JULIO CÉSAR CAMILO e de ANDRÉIA REGINA DE 
MORAES e ELA filha de ADEILDO DA COSTA e de VALÉRIA CRISTINA 
GARCIA DA COSTA; 

4. GERSON VEIGA e ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA, sendo ELE filho de 
GERALDO VEIGA e de NAIR VEIGA e ELA filha de CLAUDEMIR ARCANJO 
DE OLIVEIRA e de IZABEL FAUSTINA MONTEIRO DE OLIVEIRA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 01/06/2022. 

 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Rua Tiradentes nº 3355, Centro.  
Tel: (17)3214-5330 

 
Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de São José do Rio Preto, 
os documentos exigidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento: 
 
ARTHUR HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS e MILENA DOS SANTOS 
FREIRE MARTINELI. Ele, de nacionalidade brasileira, funcionário público estadual, 
divorciado, nascido em Votuporanga, SP, no dia 11 de agosto de 1989, filho de 
ALEXANDRE NUNES DOS SANTOS e de VIVIANE REGIANI DE OLIVEIRA 
SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 28 de março de 1990, filha de NILTON CARLOS MARTINELI e 
de ROSEMARY DOS SANTOS FREIRE.  
 
DIEGO PETROCINO CAETANO e TATIANE MARQUINI RIBEIRO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, estudante, solteiro, nascido em Campinas, SP, no dia 12 de 
julho de 1988, filho de WILSON ALVES CAETANO e de ELIANA PETROCINO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 14 de fevereiro de 1995, filha de ANTONIO ARMINDO AUGUSTO 
RIBEIRO e de CLAUDIA REGINA MARQUINI AUGUSTO RIBEIRO.  
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 1º Registro 
Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.   
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei. 
São José do Rio Preto, 01 de junho de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 


