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ORDEM DO DIA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2022 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
23 DE JUNHO DE 2022 – QUINTA-FEIRA – 11:00 HORAS 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
PROJETO DE LEI  
 
01 – 88/2022 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC/VOT (COM EMENDA) 
Institui o Programa de Pagamento Incentivado junto ao Serviço Municipal Autônomo de Água e 
Esgoto – SeMAE para o exercício de 2022, conforme estabelece, e dá outras providências. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
  
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
                                                                                                          Presidente da Câmara – 22/06/2022 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 
 
 

ORDEM DO DIA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2022 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
23 DE JUNHO DE 2022 – QUINTA-FEIRA – 10:00 HORAS 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
PROJETO DE LEI  
 
01 – 88/2022 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC/VOT (COM EMENDA) 
Institui o Programa de Pagamento Incentivado junto ao Serviço Municipal Autônomo de Água e 
Esgoto – SeMAE para o exercício de 2022, conforme estabelece, e dá outras providências. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
  
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
                                                                                                          Presidente da Câmara – 22/06/2022 

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

EXTRATO DO CONTRATO ADM 24/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: RENATO GOES SOCIEDADE INDIVIDUAL 
DE ADVOGACIA
CNPJ sob nº 29.915.227/0001-49
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
execução de serviços técnicos-administrativos de 
consultoria e assessoria na regularização fundiária de 
interesse especifico de núcleos na municipalidade.

VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data 
de sua assinatura, com vigência para 12 meses, ou seja, 13 
de maio de 2023.
VALOR TOTAL de R$ 49.300,00 (quarenta e nove mil 
e trezentos).
Monte Aprazível, 13 de maio de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

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: 
 
EVERTON FABIANO DA SILVA e MARIA RITA COSTA MARTIN. Ele, de 
nacionalidade brasileira, pintor, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 13 de janeiro de 1982, filho de EDUARDO LUÍS DA SILVA e de MARIA DE 
FÁTIMA GOMES SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, diarista, divorciada, 
nascida em CASTILHO, SP, no dia 17 de junho de 1982, filha de JOSÉ CARLOS 
MARTIN e de MARIA DE FATIMA GONÇALVES COSTA.  
 
ANTONIO CARLOS MARQUES e LUIZA PERPÉTUA AMORIN. Ele, de 
nacionalidade brasileira, vendedor aposentado, divorciado, nascido em Tanabi, SP, no 
dia 10 de janeiro de 1957, filho de ASSYR MARQUES e de LUZIA GONÇALVES 
MARQUES. Ela, de nacionalidade brasileira, comerciante, solteira, nascida em Nova 
Aliança, SP, no dia 30 de janeiro de 1964, filha de FLORENTINO SOARES AMORIN 
e de TEREZA SPINETI AMORIN.  
 
EDUARDO PEREIRA DA SILVA e LUCIELLEN FARIAS LOPES. Ele, de 
nacionalidade brasileira, funcionário público municipal, divorciado, nascido em Taboão 
da Serra, SP, no dia 19 de dezembro de 1982, filho de FRANCISCO PEREIRA DA 
SILVA e de IRACEMA SANTOS DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida em Inhumas, GO, no dia 10 de outubro de 1995, filha de ADELCIO 
LOPES e de LÚCIA HELENA DA COSTA LOPES.  
 
DOUGLAS MARTINS DA SILVA e KÉTLIN COVIZZI TORRES. Ele, de 
nacionalidade brasileira, professor, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 14 de março de 1989, filho de VALDOMIRO FRANCISCO DA SILVA e de 
ZILDA MARTINS. Ela, de nacionalidade brasileira, fisioterapeuta, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de outubro de 1993, filha de FABIO RANULFO 
MARIN TORRES e de PRISCILA COVIZZI MARIN TORRES. 
 
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, 22 de junho de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 

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. SILVIO CESAR PRACHEDES PAULA e CLAIR APARECIDA GOMES, sendo ELE 
filho de APARECIDO DE PAULA e de JUDITH DA CONCEIÇÃO PRACHEDES 
PAULA e ELA filha de ISMAEL GOMES e de JACY DE GÓES GOMES; 

2. RAONY ALMEIDA SILVESTRINI e TAMARA MAÍS DA SILVA, sendo ELE filho 
de AUGUSTO MASSA SILVESTRINI e de VILMA APARECIDA DE ALMEIDA e 
ELA filha de MOISES MARTINS DA SILVA e de ELIZABETE LOPES DE 
OLIVEIRA DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 22/06/2022. 

 

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 
59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 13, pa-
rágrafo único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar-ANS, notifica os consumidores 
abaixo relacionados, para regularizarem seus débitos, no prazo 
de 10 dias, a contar desta data, no setor de atendimento ao clien-
te, localizado 1º andar do nosso prédio na Avenida Murchid Hom-
si, 1275 - Vila Diniz - CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:
CPF: 002.536.598; contrato nº 17611, valor devido: R$ 1.458,33, 
referente às competências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 165. CPF: 
228.376.748; contrato nº 25222, valor devido: R$ 282,16, refe-
rente às competências de 03/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 98. CPF: 485.139.078; contrato 
nº 84154, valor devido: R$ 212,27, referente às competências de 
03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 93. CPF: 485.139.078; contrato nº 84154, valor devido: 
R$ 212,27, referente às competências de 03/2022, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 93. CPF: 
181.389.588; contrato nº 88243, valor devido: R$ 1.678,55, refe-
rente às competências de 03/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 
08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 1912. CPF: 461.927.628; contrato nº 92788, valor devido: 
R$ 294,85, referente às competências de 04/2022, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 62. CPF: 
461.927.628; contrato nº 92788, valor devido: R$ 294,85, refe-
rente às competências de 04/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 62. CPF: 516.098.558; contrato 
nº 95186, valor devido: R$ 225,40, referente às competências de 
03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 516.098.558; contrato nº 95186, valor 
devido: R$ 225,40, referente às competências de 03/2022, 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 155. CPF: 297.204.748; contrato nº 99534, valor devido: 
R$ 215,37, referente às competências de 03/2022, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 88. CPF: 
067.062.241; contrato nº 101410, valor devido: R$ 245,71, refe-
rente às competências de 04/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 62. CPF: 067.062.241; contrato 
nº 101410, valor devido: R$ 245,71, referente às competências 
de 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 62. CPF: 434.964.638; contrato nº 103787, valor devi-
do: R$ 359,48, referente às competências de 03/2022, 04/2022, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 165. 
CPF: 291.658.558; contrato nº 104326, valor devido: R$ 468,61, 
referente às competências de 04/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 67. CPF: 587.659.108; contrato 
nº 106411, valor devido: R$ 121,16, referente às competências de 
03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 93. CPF: 587.659.108; contrato nº 106411, valor devido: 
R$ 121,16, referente às competências de 03/2022, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 93. CPF: 567.023.018; 
contrato nº 107150, valor devido: R$ 536,50, referente às compe-
tências de 09/2021, 10/2021, 11/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 761. CPF: 435.260.438; contrato 
nº 109560, valor devido: R$ 156,30, referente às competências de 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 62. CPF: 435.260.438; contrato nº 109560, valor devido: 
R$ 156,30, referente às competências de 04/2022, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 62. CPF: 536.796.518; 
contrato nº 109832, valor devido: R$ 250,62, referente às compe-
tências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 165. CPF: 448.815.438; contrato nº 
111150, valor devido: R$ 323,29, referente às competências de 
03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 448.815.438; contrato nº 111150, valor 
devido: R$ 323,29, referente às competências de 03/2022, 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 155. CPF: 116.435.618; contrato nº 111319, valor devido: 
R$ 893,18, referente às competências de 03/2022, 04/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. 
CPF: 116.435.618; contrato nº 111319, valor devido: R$ 893,18, 
referente às competências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 587.094.918; 
contrato nº 112024, valor devido: R$ 241,13, referente às compe-
tências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 165. CPF: 785.920.708; contrato nº 
112882, valor devido: R$ 629,50, referente às competências de 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 67. CPF: 592.314.158; contrato nº 113231, valor devido: 
R$ 649,97, referente às competências de 04/2021, 05/2021, 
06/2021, 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 1825. CPF: 584.381.108; contrato nº 
113985, valor devido: R$ 446,78, referente às competências de 
03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 584.381.108; contrato nº 113985, valor 
devido: R$ 446,78, referente às competências de 03/2022, 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 155. CPF: 590.304.178; contrato nº 114429, valor devido: 
R$ 262,62, referente às competências de 03/2022, 04/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. 
CPF: 590.304.178; contrato nº 114429, valor devido: R$ 262,62, 
referente às competências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 477.789.818; 
contrato nº 114517, valor devido: R$ 229,60, referente às compe-
tências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 165. CPF: 327.509.188; contrato nº 
115027, valor devido: R$ 384,71, referente às competências de 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 62. CPF: 327.509.188; contrato nº 115027, valor devido: 
R$ 384,71, referente às competências de 04/2022, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 62. CPF: 421.596.438; 
contrato nº 115841, valor devido: R$ 429,92, referente às compe-
tências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 155. CPF: 421.596.438; contrato nº 
115841, valor devido: R$ 429,92, referente às competências de 
03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 519.908.768; contrato nº 116510, valor 
devido: R$ 262,62, referente às competências de 03/2022, 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 155. CPF: 519.908.768; contrato nº 116510, valor devido: 
R$ 262,62, referente às competências de 03/2022, 04/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. 
CPF: 473.093.788; contrato nº 116769, valor devido: R$ 262,62, 
referente às competências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 165. CPF: 597.621.088; 
contrato nº 117473, valor devido: R$ 262,62, referente às compe-
tências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 155. CPF: 597.621.088; contrato nº 
117473, valor devido: R$ 262,62, referente às competências de 
03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 583.652.098; contrato nº 117633, valor 
devido: R$ 690,18, referente às competências de 01/2022, 
02/2022, 03/2022, 04/2022, 10/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 661. CPF: 587.213.258; contrato 
nº 117916, valor devido: R$ 446,78, referente às competências de 

Editais

03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 587.213.258; contrato nº 117916, valor 
devido: R$ 446,78, referente às competências de 03/2022, 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 155. CPF: 459.612.628; contrato nº 117964, valor devido: 
R$ 1.329,07, referente às competências de 01/2022, 02/2022, 
10/2021, 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 902. CPF: 598.448.658; contrato nº 
117995, valor devido: R$ 256,89, referente às competências de 
03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 598.448.658; contrato nº 117995, valor 
devido: R$ 256,89, referente às competências de 03/2022, 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 155. CPF: 588.000.248; contrato nº 118451, valor devido: 
R$ 275,78, referente às competências de 03/2022, 04/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. 
CPF: 588.000.248; contrato nº 118451, valor devido: R$ 275,78, 
referente às competências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 588.527.548; 
contrato nº 119109, valor devido: R$ 163,00, referente às compe-
tências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 144. CPF: 422.782.768; contrato nº 
119439, valor devido: R$ 1.043,83, referente às competências de 
03/2022, 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 176. CPF: 157.216.414; contrato nº 
119966, valor devido: R$ 275,78, referente às competências de 
03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 157.216.414; contrato nº 119966, valor 
devido: R$ 275,78, referente às competências de 03/2022, 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 155. CPF: 367.075.878; contrato nº 130397, valor devido: 
R$ 628,24, referente às competências de 03/2022, 04/2022, 
05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 186. CPF: 498.906.538; contrato nº 130564, valor devido: 
R$ 268,90, referente às competências de 03/2022, 04/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 152. 
CPF: 222.820.958; contrato nº 130572, valor devido: R$ 647,89, 
referente às competências de 03/2022, 04/2022, 05/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 176. CPF: 
137.038.658; contrato nº 885048, valor devido: R$ 523,95, refe-
rente às competências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 137.038.658; 
contrato nº 885048, valor devido: R$ 523,95, referente às compe-
tências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 155. 
Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo indi-
cado acima, o contrato em referência estará rescindido de pleno 
direito conforme cláusula contratual em face do atraso no pa-
gamento da taxa de mensal de manutenção, além da cobran-
ça da dívida judicial ou extrajudicialmente e da inclusão do 
seu nome nos cadastros do SCPC.   

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

Prezado Sra. Daniela Martins da Silva, vimos por meio des-
te telegrama informar que vossa senhoria está faltando ao 
trabalho a mais de 30 (trinta) dias, mais precisamente desde 
o dia 12/05/2022. Neste passo e, tendo em vista as informa-
ções de que vossa senhoria já tem conhecimento, insculpi-
das na lei, mais precisamente na alínea “i”, do artigo 482, da 
CLT, além das inúmeras tentativas da empresa em solicitar 
vosso retorno ao trabalho, informe que: Vossa senhoria está 
sendo dispensada POR JUSTA CAUSA, como faculta a lei, 
nos termos já citados, por ABANDONO DE EMPREGO, vis-
to que está a mais de 30 (trinta) dias ausente do seu posto 
de trabalho. Por fim, requisitamos que compareça à sede da 
empresa para assinar seus documentos rescisórios, dentro 
do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente,
Inexxus Comunicações Ltda - ME.


