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O Prefeito José Osmar e o
Vice Babton Biondi, em vídeo pu-
blicado em conjunto com o Depu-
tado Estadual Marcelo Cabeleirei-
ro, anunciaram nesta semana a
realização de um convênio com o
Departamento de Estadas de Ro-
dagem, DER. A primeira obra a

Prefeito e Vice anunciam convênio com
Departamento de Estradas de Rodagem

A partir do próximo sába-
do (17/7), a Casa da Cultura
funcionará aos sábados e
domingos, de 9 h às 16 h.
Além de conferir as exposi-
ções, os visitantes também
poderão tirar dúvidas sobre
os principais atrativos do
município, já que o local fun-
cionará também como Cen-
tro de Informações Turísti-
cas.

Foram oferecidas capaci-
tações para os funcionários
da Secretária que receberão
os visitantes. Na última quar-
ta-feira (14/7), Ary Marcio,
morador antigo da Fazenda
da Grama, contou fatos his-
tóricos e curiosidades sobre
a localidade.

Além desse encontro, a
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Cultura,

Casa da Cultura funcionará aos finais de semana
como Centro de Informações Turísticas

ser executada será o asfaltamen-
to da rodovia 139, que liga o dis-
trito de Passa Três ao trevo.

Na ocasião, o Prefeito também
salientou que outros projetos estão
sendo desenvolvidos e serão
anunciados em breve para a popu-
lação.

Turismo, Eventos, Esporte e
Lazer, em parceria com o
Parque Arqueológico e Am-
biental de São João Marcos,

participou de uma visita vir-
tual. Na ocasião, os funcio-
nários da Secretaria pude-
ram tirar dúvidas e ouvir in-

formações sobre a antiga ci-
dade de São João Marcos.
Além disso, a Professora
Noemia Cristina realizou um

apanhado histórico sobre o
município de Rio Claro, des-
de a sua fundação até os
dias de hoje.

Convênio trará melhorias
importantes para o município
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A Câmara Municipal de Rio Claro aprova e eu, Prefeito do Município de Rio Claro sanciono
e promulgo a seguinte Lei:

LEI MUNICIPAL N.º 1068, DE 15 DE JULHO DE 2021.

Ementa: Concede denominação de Rua “NEY MAGALHÃES SILVA” a logradouro público.

Art. 1º - Fica denominado de Rua “NEY MAGALHÃES SILVA” o logradouro público municipal
denominado de Rua do Cemitério, em Lídice.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Rio Claro-RJ, 15 de julho de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO DECRETO Nº. 3289, DE 13 DE JULHO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, usando das atribuições legais que lhe confere
a Legislação em vigor e, fundamentado art. 5º, Inciso I da Lei Municipal nº. 1015, de 27 de
Outubro de 2020,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 199.917,70 (cento
e noventa e nove mil, novecentos e dezessete reais e setenta centavos), para os programas
e dotações abaixo discriminados, de acordo com a Lei de Meios Vigente:

Art. 2º O Crédito Adicional Suplementar mencionado no artigo anterior terá seu Recurso
proveniente do cancelamento parcial dos Programas e Dotações abaixo discriminados:

 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro/RJ, 13 de julho de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º  001/2021

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista a necessidade de criar uma comissão a fim de atualizar as deliberações
referentes à Educação Especial  no Município de Rio Claro/RJ.

Resolve:

Art. 1º:  Criar a COMISSÃO VERIFICADORA, bem como nomear os seguintes membros para
sua composição:
I – Representante do Núcleo Municipal de Educação Especial Domiciana Gavião Neves I
- Maria Aparecida Monteiro

II – Representante dos Professores de AEE
- Aurinéia Amorim de Souza

III – Representante  dos Monitores de Educação Especial
- Paulo Reynaldo da Silva Júnior

IV – Representante da Equipe Técnica do N. M. Educação Especial Domiciana Gavião Neves
I
- Rosemar Alexandrina Meyer

V – Representante da Secretaria Municipal de Educação
- Thaís Isabelle de Carvalho

VI – Representante do Conselho Municipal de Educação
- Cleonice Dias de Carvalho

VII - Representante da Procuradoria-Geral do Município
- Vinícius Calmon Barbosa

Art. 2º:   Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Rio Claro – RJ, 09 de julho de 2021.

Maria de Fátima de Matos Paiva
Presidente do CME

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Conselho Municipal de Educação

P O R T A R I A  Nº. 422/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
 Exonerar Reginaldo Lopes Mesquita, do Cargo Comissionado de Assessor de Estudos, Projetos
e Educação Ambiental, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos retroativos a 1  de julho de 2021.

Rio Claro/RJ, 09 de julho de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
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DECRETO Nº. 3290, DE 14 DE JULHO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, usando das atribuições legais que lhe confere
a Legislação em vigor e, fundamentado art. 5º, Inciso I da Lei Municipal nº. 1015, de 27 de
Outubro de 2020,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e
quinhentos reais), para os programas e dotações abaixo discriminados, de acordo com
a Lei de Meios Vigente:

Art. 2º O Crédito Adicional Suplementar mencionado no artigo anterior terá seu Recurso
proveniente do cancelamento parcial dos Programas e Dotações abaixo discriminados:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Claro/RJ, 14 de julho de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO



Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 16/07/2021 5

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO

RETIFICAÇÃO DA DATA PARA INSCRIÇÃO

EDITAL DE ELEIÇÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO FUNDO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO – FUNPREV – RC

ART. 1º A Comissão Eleitoral, cumprindo o disposto na Portaria nº 399/2021, de 26/06/2019
e no Decreto nº 2734/2019, estabelece as seguintes regras para eleição às vagas aos Conselhos
deliberativo e fiscal do Fundo de Previdência do Município de Rio Claro-RJ – FUNPREV:
ART. 2º De acordo com a lei Municipal nº 751 de 13 de agosto de 2014, as vagas para os
Conselhos tem a seguinte composição:
Parágrafo Primeiro: No Conselho Deliberativo, 7 (sete) membros, sendo:
I – O (A) Secretário(a) Municipal de Previdência social, gestor do Fundo Municipal de Previdência
Social de Rio Claro/RJ, FUNPREV, na qualidade de membro nato;
II – O Presidente e 1 (um) Conselheiro indicado pelo Prefeito entre os servidores estáveis
ativos do Município e seus suplentes;
III – 4 (quatro) Conselheiros eleitos pelos Servidores Públicos Municipais, dentre os servidores
estáveis ativos e inativos, devidamente inscritos como candidatos.
Parágrafo segundo: No Conselho Fiscal, 5 (cinco) membros, sendo:
I – 1 (um) Conselheiro indicado pelo Poder Executivo, entre os servidores Municipais, estáveis
ativos ou inativos;
II – 4 (quatro) Conselheiros eleitos pelos Servidores Públicos Municipais, dentre os servidores
estáveis ativos e inativos devidamente inscritos como candidatos.
ART. 3º Poderá se candidatar todo servidor público municipal efetivo, ativo ou inativo, bem
como aquele que ainda não tenha concluído estágio probatório.

DAS INSCRIÇÕES

ART 4º O prazo para as inscrições dos candidatos será do dia 19/07/2021 até o dia 23/07/
2021, das 09:00 às 16:00 horas.
ART 5º Cada segurado poderá se candidatar somente para um Conselho, independente do
número de matrículas que possuir no Município de Rio Claro/RJ;
Parágrafo Único – No caso do segurado pertencer ao mesmo tempo aos segmentos ativo
e inativo, deverá optar por um deles, sendo vedada a candidatura concomitante.
ART 6º No ato da inscrição o candidato deverá preencher um formulário específico para o
conselho para o qual pretende se candidatar, em duas vias, contendo as seguintes informações:
I – Nome completo do candidato;
II – Endereço residencial, telefone e e-mail (se possuir);
III – Local de Trabalho e Cargo (se ativo);
IV – Matrícula;
V – Número da Carteira de Identidade e do CPF;
VI – Número da matrícula;
VII – Grau de Instrução;
VIII – Se ativo ou Inativo;
IX – Conselho a qual concorrerá;
ART 7º No ato da inscrição cada candidato receberá um número que corresponderá ao seu
nome para efeito de campanha, votação e escrutínio e que obedecerá à ordem de inscrição.
A numeração se iniciará pelo número 101 (cento e um) para o Conselho Deliberativo – Segmento
Ativos; 201 (duzentos e um) para o Conselho Fiscal – Segmento Ativos; 301 (trezentos e um)
para o Conselho Deliberativo – Segmento Inativos e 401 (quatrocentos e um) para o Conselho
fiscal – Segmento Inativos.
ART 8º O local de inscrição dos candidatos será na sede do Fundo de Previdência do Município
de Rio Claro/RJ, localizado provisoriamente na Praça Fagundes, nº 30, Centro, Rio Claro/
RJ, das 09:00 às 16:00 horas.
ART 9º Encerrado o prazo de inscrições, a Comissão Eleitoral fixará listagem com os nomes
dos candidatos para conhecimentos em locais públicos e Unidades Administrativas, bem como
terá ampla divulgação através do Boletim Oficial do Município de Rio Claro, semanalmente.

DO PROCEDIMENTO PARA REGISTRO DAS CANDIDATURAS

ART 10 O prazo para registro das candidaturas para os membros dos conselhos Deliberativo
e Fiscal será de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do dia 19/07/2021 e encerrando-se em
23/07/2021.
Parágrafo Primeiro - O registro das candidaturas far-se-á no Fundo Municipal de Previdência
Social, localizado na Praça Fagundes varela, nº 30, Centro, Rio Claro/RJ.
Parágrafo Segundo – Durante o período dedicado ao registro de candidaturas, permanecerá
na sede do FUNPREV uma pessoa habilitada para atender aos interessados prestar informações
concernentes ao processo eleitoral, receber documentação e fornecer recibos.
Parágrafo Terceiro – O requerimento do registro das candidaturas, assinado pelo próprio candidato
será endereçado à Comissão Eleitoral em duas vias e instruído com os documentos que se
fizerem necessários.
ART 11 No encerramento do prazo para registro das candidaturas, a Comissão Eleitoral fará
publicar a relação nominal das candidaturas registradas pelo mesmo meio utilizado para o
Edital da Eleição, e declarará aberto o prazo de 2 (dois) dias úteis para realização de impugnação.

DA IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA

ART 12 O prazo de impugnação de candidaturas é de 2 (dois) dias úteis, contados da publicação
da relação nominal dos candidatos registrados.
ART 13 A impugnação somente poderá versar sobre as causas de inelegibilidade prevista
neste edital e será proposto através de Requerimento fundamentado, dirigido a Presidente
da Comissão Eleitoral, mediante protocolo, no mesmo local das inscrições, citado no Artigo
8º deste Edital.
ART 14 No encerramento do prazo de impugnação, lavrar-se-á competente Termo de
Encerramento em que serão consignadas as impugnações, destacando-se nominalmente os
impugnantes e os candidatos impugnados.
ART 15 Cientificados formalmente da impugnação, os candidatos impugnados terão o prazo
de 2 (dois) dias úteis, contados da cientificação para apresentarem defesa.

ART 16 decorrido 1 (um) dia útil para os candidatos impugnados apresentarem defesa, sendo
ou não apresentada, a comissão Eleitoral se reunirá e julgará as impugnações por maioria
simples de votos, determinado em despacho fundamentado:
I – Se improcedente a impugnação, o candidato impugnado concorrerá às eleições;
II – Se procedente a impugnação, o candidato impugnado não concorrerá às eleições.
ART 17 A decisão da Comissão Eleitoral será cientificada aos candidatos e aos eleitores através
de publicação do Termo de Homologação das candidaturas através de fixação nos locais públicos,
unidades administrativas e publicação no Boletim oficial do Município de Rio Claro/RJ.

DOS ELEITORES

ART 18 São detentores da condição de eleitores:
I – Os servidores ativos, segurados do RPPS do Município de Rio Claro/RJ;
II – Os segurados inativos, beneficiários do RPPS do Município de Rio Claro/RJ.
Parágrafo Primeiro – Todos os servidores ativos, inativos e pensionistas, incluindo aqueles
que se encontrarem em licença com ou sem vencimentos, serão convocados para as eleições
mediante publicação no Boletim Oficial do Município de Rio Claro/RJ.

DO QUORUM E DA VOTAÇÃO

ART 19 A relação dos servidores em condições de votar, será elaborada pela Administração
Municipal direta e indireta até 5 (cinco) dias anteriores à data de eleição e será, no mesmo
prazo, afixadas no local da realização das eleições.
ART 20 Não será necessário Quórum mínimo para ser realizada a votação.

DOS LOCAIS, DATA E HORÁRIO DE VOTAÇÃO

ART 21 A eleição será realizada no dia 27 de agosto de 2021 nos seguintes locais de votação:
a) Sede da Prefeitura Municipal de Rio Claro, situada na Avenida João Batista Portugal, nº
230, Centro, Rio Claro/RJ;
b) Sede do Fundo de Previdência do Município de Rio Claro, situado na Rua Prefeito Mozart
César Valle, nº 266, Centro, Rio Claro/RJ; e
c) Centro Cultural de Lídice, situado na Rodovia Francisco Saturnino Braga, s/nº, Lídice, Rio
Claro/RJ.

Parágrafo Único – Com exceção aos distritos acima, somente será disponibilizada urna para
votação nos distritos que tiverem 5 (cinco) ou mais candidatos.

DA MESA COLETORA DE VOTOS

ART 22 A mesa coletora de votos será composta pelos membros indicados pela Comissão
Eleitoral, nomeada pela Portaria nº 399/2021.
ART 23 Fica assegurado o acompanhamento dos trabalhos de coleta de votos por 1 (um)
fiscal, indicado dentre os segurados do RPPS do Município de Rio Claro/RJ, pela Controladoria-
Geral do Município.
ART 24 O fiscal indicado não poderá ter sofrido qualquer penalidade administrativa disciplinar.
ART 25 Os trabalhos eleitorais da mesa coletora de votos terão a duração de 7 (sete) horas,
ou seja, das 09:00 às 16:00 horas.
ART 26 Os trabalhos de votação só poderão ser encerrados antecipadamente se já tiverem
votados todos os eleitores constantes na folha de votação.
ART 27 Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação à mesa coletora, depois
de identificado, assinará a folha de votantes, receberá uma única cédula rubricada pelo presidente
e pelos mesários, na cabine indevassável, após consignar a sua preferência a cobrará,
depositando-a na urna.
Parágrafo Primeiro – Antes de depositar a cédula na urna, o eleitor deverá exibir a parte rubricada
à mesa coletora, para que possa ser verificado, sem que toquem, se é a mesma lhe foi entregue.
Parágrafo Segundo – Caso a cédula não seja a mesma, o eleitor será convidado a voltar
na cabine indevassável e a trazer o seu voto na cédula que recebeu. Caso o mesmo não
proceda conforme o determinado, não poderá votar, anotando-se a ocorrência na ata de
encerramento.
Parágrafo Terceiro – O eleitor analfabeto porá sua impressão digital na folha de votantes, assinando
o seu rogo um dos mesários.
ART 28 Os eleitores cujos nomes não constem na lista de votantes, identificando-se e assinando
a lista própria, votarão em separado.
Parágrafo Único – O voto em separado será tomado da seguinte forma:
I – Os membros da mesa coletora de votos entregarão ao eleitor sobrecarta apropriada, para
que ele, na presença da mesa, nela coloque a cédula que assinou, colocando a sobrecarta;
II – O presidente da mesa coletora de votos anotará no verso da sobrecarta as razões da
medida, para posterior decisão da comissão eleitoral.
ART 29 São válidos para identificação do eleitor qualquer um dos documentos abaixo:
I – Carteira de Trabalho e Previdência Social;
II – Carteira de Identidade;
III – Certificado de Reservista;
IV – Carteira funcional da Prefeitura Municipal de Rio Claro, desde que contenha fotografia;
V – Carteira Nacional de Habilitação.

ART 30 Na hora determinada no Edital para encerramento da votação, havendo no recinto
eleitores a votar, serão convidados em voz alta a fazer entrega aos mesários da mesa coletora,
o documento de identificação, prosseguindo os trabalhos até que vote o último eleitor. Caso
não haja eleitor a votar serão imediatamente encerrados os trabalhos.
Parágrafo Primeiro – Encerrados os trabalhos de votação, a urna será lacrada com aposição
de tirar de papel gomado, rubricadas pelos membros da mesa.
Parágrafo Segundo – Em seguida, o Presidente da mesa coletora fará lavrar a ata que será
também assinada pelos mesários, registrando a data e horário de início e encerramento dos
trabalhos, total de votante e dos segurados em condições de votar, o número de votos em
separado, se houver, bem como resumidamente, os projetos apresentados.
Parágrafo Terceiro – As urnas deverão ser fechadas sempre que forem transportadas.

DA APURAÇÃO DOS VOTOS

ART 31 A sessão eleitoral de apuração será instalada em local apropriado, imediatamente
após o encerramento da votação, sob a coordenação da Comissão Eleitoral.
Parágrafo Primeiro – Fica assegurado o acompanhamento dos trabalhos de apuração dos
votos pelo mesmo fiscal que acompanhou a mesa coletora de votos.
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Parágrafo Segundo – A Comissão Eleitoral verificará a integridade da urna e constatada, procederá
a abertura da mesma para contagem das cédulas de votação e ao mesmo tempo decidirá,
um a um pela apuração dos votos tomados em separado, à vista das razões que os determinaram,
conforme se determinou nas sobrecartas.
ART 32 Na contagem das cédulas será verificado se o número coincide com o número de
votantes.

ART 33 Se o número de cédulas for igual ou inferior ao número de votantes, será feira a
apuração, caso seja superior, a eleição será anulada.
ART 34 Finda a apuração a Comissão Eleitoral proclamará eleitos os candidatos que obtiverem
o maior número de votos para cada conselho e fará lavrar a ata de conclusão dos trabalhos
eleitorais.
ART 35 A ata deverá conter obrigatoriamente:
I – O dia e hora de abertura e encerramento dos trabalhos;
II – O local em que funcionou a mesa coletora com os nomes dos respectivos componentes;
III – O resultado da urna apurada, votos atribuídos a cada candidato, votos brancos e votos
nulos;
IV – Número total de eleitores que votaram;
V – Resultado geral da apuração;
VI – Proclamação dos eleitos.
ART 36 A ata de conclusão dos trabalhos eleitorais será assinada pelos membros da Comissão
Eleitoral e pelo fiscal, se houver.
ART 37 – No caso de empate entre os candidatos, será proclamado eleito o servidor com
maior tempo de serviço público prestado ao Município de rio claro.
Parágrafo Único – O cômputo de tempo de serviço público totalizará o exercício de cargos,
empregos e funções na Administração Municipal excluída a atividade exclusivamente
comissionada.
ART 38 A fim de assegurar eventual recontagem dos votos, as cédulas apuradas permanecerão
sob a guarda da Comissão Eleitoral até a proclamação final do resultado das eleições.
ART 39 O presidente da Comissão Eleitoral deverá comunicar por escrito ao Chefe do Executivo
no prazo de 2 (dois) dias úteis, o resultado da eleição.

DA ANULAÇÃO E DA NULIDADE DO PROCESSO ELEITORAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO

ART 40 Será anulada a eleição quando, mediante recurso dirigido ao Gestor do Fundo de
Previdência do Município de Rio Claro, formalizado e ficar comprovado:
I – Que foi realizada em dia, hora e local diverso do informado no Edital da convocação ou
encerrada a coleta de votos antes da hora determinada, sem que tenham votados todos os
eleitores relacionados na folha de votação;
II – Que foram preteridas quaisquer formalidades essenciais estabelecidas no presente edital;
III – Que não foram cumpridos quaisquer dos prazos essenciais estabelecidos neste Edital;
IV – Ocorrência de vício ou fraude que comprometa sua legitimidade.
Parágrafo Único – a comprovação da existência de vício ou fraude deverá ser realizada em
procedimento administrativo próprio.
ART 41 Não poderá a nulidade ser invocada por quem tenha lhe dado causa.
ART 42 Anulada as eleições, outra será convocada no prazo máximo de 20 (vinte) dias a
contar da publicação no boletim Oficial do Município de Rio Claro do despacho anulatório
lavrado pelo Prefeito.

DOS RECURSOS

ART 43 O prazo para interposição dos recursos será de 2 (dois) dias úteis, contados da declaração
oficial do resultado do pleito.
ART 44 Os recursos poderão ser interpostos por:
I – Qualquer dos candidatos não eleitos;
II – Quaisquer dos segurados do Fundo de Previdência do Município de Rio Claro.
ART 45 Os recursos e os documentos de prova serão entregues com contrarrecibo ao Presidente
da Comissão eleitoral que instaurará o processo administrativo competente.

DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS DA ELEIÇÃO

ART 46 A Comissão Eleitoral julgará os pedidos de impugnação, nulidade e recursos da eleição
através de EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO que será afixado nos locais de votação e publicado
no Boletim Oficial do Município de Rio Claro/RJ até a data de 6 de setembro de 2019.

Rio Claro/RJ, 28 de Junho de 2021

Alexandra Leone Peixoto

Presidente da Comissão Eleitoral
Matr. 21/449

DECRETO N.º 3288, 13 DE JULHO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO / RJ, no uso de suas atribuições e,
Considerando a  Lei Municipal n  143, de 14 de outubro de 1999,
Considerando a Lei Municipal n  254, de 22 de agosto de 2003, e
Considerando a Lei Municipal n  535, de 15 de abril de 2011,

DECRETA:

Art. 1  - Fica  alterado o Decreto n.  3063, de 06 de outubro de 2020, ficando a composição
do Conselho Municipal de Educação, da forma seguinte:

I - Representante da Secretaria Municipal de Educação
- Ana Paula da Silva

II – Representante da Secretaria Municipal de Saúde
- Roberto Olinto da Silva Aruzzo  – Titular
- Felipe Rodgers Fontes  – Suplente

III – Representante da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos
- Cláudio Nascimento Chaves Indá – Titular
- Diane Pereira Eugênio – Suplente

IV – Representante da Supervisão Escolar/Secretário Escolar
- Thaís Isabelle de Carvalho – Titular
- Bruna Ramos – Suplente

V – Representante dos Dirigentes ou Diretores de Escola
-     Maria de Fatima de Matos Paiva – Titular
-     Lidiane Gonçalves Barbosa – Suplente

VI – Representante da Diretoria Geral de Educação da Secretaria Municipal de Educação
-     Tainara Batista Ramos - Titular
-     Helena Maria Costa Granja Monteiro - Suplente
VII – Representante das Divisões do Departamento de Educação
- Maria Aparecida Monteiro - Titular
- Fabíola Machado Jerônimo Marchesini – Suplente

VIII – Representantes da Equipe Pedagógica das Unidades Escolares
- Cleonice Dias Carvalho  – Titular

- Roberta da Fonseca Vieira – Suplente

IX – Representante de Pais de Alunos Estadual/Municipal
- Luciana de Oliveira Gonçalves – Titular
- Ana Paula Caetano de Lima  – Suplente
-

X – Representante de Professores Estaduais
- Guilherme Souza de Lima  – Titular
- Raphael Pereira Salma – Suplente

XI – Representante dos Professores Municipais
- Mônica de Souza Terra– Titular  - Presidente CME
- Terezinha Pereira Guido – Suplente

XII – Representante do Conselho do FUNDEB
- Rita de Cássia de Souza  – Titular
- Danieli Moreira da Silva – Suplente

XIII – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil
-  Adriana Aparecida Martins Moreira – Titular
-  Aline Penna– Suplente

XIV – Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Gláucia Rodrigues Altman – Titular
- Marcela de Paula Oliveira Bastos – Suplente

XV – Representante da Pastoral da Criança/Familiar
- Carlos Rogério Bastos – Titular
- Marília Fonseca Souza de Oliveira Bastos – Suplente

XVI – Representante das Entidades Religiosas
- Maria Cleuza Silva dos Santos -  Titular
-     Ronaldo da Silva Aguiar - Suplente

XVII- Representante do Conselho Tutelar
- José Ronaldo da Silva – Titular
- Jaqueline Moura dos Santos – Suplente

Art. 2  - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Rio Claro/RJ, 13 de julho de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO
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A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos, realizou, na última segunda-feira (12/7), um en-
contro para tratar das atividades do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos (S.C.F.V). A expectativa é que
o serviço seja retomado no mês de agosto.

Participaram do encontro o Secretário de Direitos Huma-
nos, Júlio César Camargo, além da Diretora do Departamen-
to, orientadores sociais, técnico em Assistência Social e os
facilitadores de artesanato, pintura, educação física e lutas.

Secretaria de Assistência Social prepara volta
das atividades do Serviço de Convivência

A Prefeitura Municipal de
Rio Claro, através da Secre-
taria de Desenvolvimento
Econômico, Cultura, Turis-
mo, Eventos, Esporte e La-
zer, participou do Fórum
Regional de Esporte, Lazer
e Juventude, que reuniu
gestores municipais da re-
gião. O Evento debateu a
importância da implementa-
ção de projetos sociais e in-

Rio Claro participa do Fórum Regional
de Esporte, Lazer e Juventude

centivados, além dos seg-
mentos trabalhados nas re-
giões por meio do esporte:
juventude, terceira idade e
inclusão de pessoas com
deficiência.

O Fórum aconteceu na
última semana de junho, em
Mangaratiba, no Portobello
Resort & Safari, e foi orga-
nizado pela Secretaria de
Estado de Esporte, Lazer e

Juventude, com o objetivo
de aproximar os municípios
e debater publicamente a
política de esporte na re-
gião. Estiveram presentes,
além do Secretário da pas-
ta, Leandro Alves, os prefei-
tos da região, o Subsecretá-
rio de Turismo do Estado
do Rio, Marcelo Monfort,
dentre outras autoridades.

“Queremos aproveitar

esse momento pré retoma-
da Vamos mapear os equi-
pamentos que já existem
para estudarmos a imple-
mentação de parcerias para
projetos sociais envolvendo
toda a comunidade. Nosso
intuito é inserir o esporte
enquanto instrumento de
melhoria de qualidade de
vida da população, da pes-
soa com deficiência, pas-

sando pela juventude até os
idosos. Tornar o esporte um
veículo de transformação
social”, disse o secretário
de Esporte, Lazer e Juven-
tude, Leandro Alves.

Na foto, a Secretária de
Esporte e Lazer de Rio Cla-
ro, Claudia Elias, com o Se-
cretário de Esporte Lazer e
Juventude do Estado do Rio
de Janeiro, Leandro Alves.

Retomada de atividades é
tratada no encontro
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