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TCE aponta para
irregularidades
orçamentárias
em Ribeirão

A cidade de Ribeirão
Pires está entre as 10 cida-
des do Estado de São Paulo
com a maior variação
negativa entre a receita
prevista e a arrecadação,
na prática; o Tribunal de
Contas do Estado de São
Paulo (TCE-SP) alertou o
prefeito da Estância, Kiko
Teixeira (PSB), que a cidade
está acima do limite dos
gastos segundo a legisla-
ção. Na microrregião, Rio
Grande da Serra e Mauá
também receberam os
alertas, contudo, estão em
melhores condições que a
Estância Turística. Página 6

Carro de vítima fatal na
Rodovia Índio Tibiriçá
estaria desgovernado

PPáággiinnaa  0077

VVeerreeaaddoorreess  aapprroovvaamm  LLeeii
qquuee  pprreejjuuddiiccaa  sseerrvviiddoorreess  

PPáággiinnaa  0033

Bandidos
fazem 

buraco na
parede e
furtam loja
em Ribeirão

PPáággiinnaa  0088Prefeito Kiko Teixeira já foi alertado sobre as irregularidades Policiais durante ocorrência

Funcionários filmam como votam os parlamentares
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

CC HH AA RR GG EEE d i t o r i a l E D I  T O  R I A L  D A  F O L H A

Os apontamentos do Tribunal de Contas
As cidades da microrregião estão no

relatório do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo referente as análises
contábeis relativas ao 1º quadrimestre e
ao 2º bimestre do exercício de 2019. 
O caso mais grave entre as três cidades

nesta região é Ribeirão Pires, onde os fis-
cais apontaram indícios de irre-
gularidades na gestão orçamen-
tárias. No caso de Rio Grande da
Serra e Mauá, o apontamento
está na baixa arrecadação.
Os apontamentos devem ser

levados a sério pelos gestores das
cidades, pois vem de úm órgão impor-
tante de fiscalização.
Ao Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo compete atuar na fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, ope-
racional e patrimonial do Estado de São
Paulo e de seus municípios, exceto o da
capital, bem como na das respectivas

entidades de administração direta ou
indireta e na das fundações por eles ins-
tituídas ou mantidas, quanto à legalida-
de, legitimidade, economicidade, aplica-
ção de subvenções e renúncia de recei-
tas.
Portanto, não se pode dizer que os

registros são de um “mero” rela-
tório, vem do órgão que alcança
administradores e demais res-
ponsáveis por dinheiro, bens e
valores públicos, além das pes-
soas físicas ou jurídicas, que,
mediante convênios, acordos,

ajustes ou outros instrumentos congêne-
res, apliquem auxílios, subvenções ou
recursos repassados pelo Poder Público.
Que as prefeituras da região façam a

lição de casa e coloquem a contabilidade
em dia, para mais tarde não terem pro-
blemas com a rejeição das Contas
Municipais.

“Ribeirão Pires
está na 
berlinda”
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Que o ex-deputado Wagner
Rubinelli tem sido um dos desta-
ques nas sondagens e enquetes
para prefeito de Mauá. 

***
Que Wagner Rubinelli assumiu

a presidência do PTB, é pré candi-
dato a prefeito e está montando
chapa de vereadores; aposta-se
que o partido deve fazer de 3 a 4
parlamentares na próxima eleição.

***

Que em Ribeirão Pires o prefei-
to Kiko Teixeira (PSB) deve ficar
mais atendo por onde andam
alguns dos seus aliados.

Que alguns membros próximos
ao chefe do Executivo da Estância
estão sendo vistos visitando o
escritório político do PL, endereço
do pré-candidato a prefeito, Clóvis
Volpi.

***
Que alguns já sinalisam pular

do barco até o final do ano e
ingressar na candidatura de Volpi,
hoje, líder nas intenções de votos
para prefeito em 2020.

***
Que um dos motivos da deban-

dada seria os altos índices de rejei-
ção de Kiko, posta em pesquisas
realizadas na cidade.

***
Que a desculpa não vem “colan-

do”, mesmo entre os aliados de
Volpi, todos são unânimes em ana-
lisar a troca de lado como sendo a
garantia de permanecer no
Governo, caso Volpi vença as elei-
ções municipais.

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..

Vereadores da região conhecem
projeto da linha 18-Bronze do Metrô 

O Consórcio Intermunicipal
Grande ABC recebeu na última
quarta-feira (12/6) comissão de
vereadores do Grande ABC que
veio à entidade regional conhecer
e se aprofundar tecnicamente
sobre o projeto da linha 18-
Bronze do Metrô, que deve ligar o
ABC à capital, passando por São
Bernardo do Campo, Santo André
e São Caetano do Sul.

Estiveram presentes os parla-
mentares Fábio Lopes (Santo
André), Edison Parra (São
Caetano), Ricardo Andrejuk (São
Caetano), Adelto Cachorrão
(Mauá), Rogério Paulo Luiz
(Ribeirão Pires), Claudio Monteiro
(Rio Grande da Serra) e Jonathan
Amora de Rago, o Jhol Jhol (Rio
Grande da Serra).

Os vereadores foram recebi-
dos pelo secretário-executivo do
Consórcio ABC, Edgard Brandão,
que fez apresentação técnica
sobre a linha 18-Bronze do Metrô
ao grupo. Depois, os parlamenta-
res tiveram a oportunidade de
receber informações sobre o pro-

jeto do Consórcio Vem ABC, união
de empresas que venceu a licita-
ção para construção e operação
do ramal por meio do sistema de
monotrilho. Os dados foram
apresentados pelo gerente de
implantação de obras civis do
Vem ABC, Fabio Zahn.

A Parceria Público-Privada
(PPP) foi assinada com o Governo
Estadual em 2014. No entanto, o
início das obras esbarrou em
questões financeiras e falta de
recurso para as desapropriações.

Em março, o governador João
Doria (PSDB) anunciou que a
Secretaria Estadual dos
Transportes Metropolitanos
(STM) faria estudo para saber
qual a melhor forma para tirar o
projeto do papel, se pela propos-
ta original ou com mudança de
modal, tendo o BRT (Transporte
Rápido por Ônibus) como opção.
A perspectiva é que haja uma
definição sobre isso ainda neste
mês, segundo o Governo
Estadual.

A Câmara de Vereadores de
Ribeirão Pires aprovou em defini-
tivo projeto de lei do Executivo,
limitando em R$ 10 mil o valor de
indenizações contrárias a
Prefeitura de Ribeirão Pires.
Atualmente esse valor era de R$
40 mil. A partir de agora quem
tiver ganho judicial acima de R$
10 mil, ou aceita esse teto ou irá
para lista de precatórios. 

Apenas seis vereadores foram
contrários a medida: Amigão
D’Orto (PTC), Anselmo Martins

(PR), Paulo Cesar, o PC (MDB),
Rogério do Açougue (PSB), Rubão
(MDB) e Danilo da Casa da Sopa
(PSB). A presidente do Sineduc,
sindicato que representa os pro-
fessores da rede municipal, Perla
de Freitas, tentou falar aos verea-
dores antes da votação, mas foi
impedida pelo presidente Rato
Teixeira (PTB), alegando quebra
do Regimento Interno. 

Após a votação, Perla lamentou
a aprovação do projeto e disse
que irá lutar contra a medida. “O

Sineduc não vai se calar vai pra
luta”, avisou. 

Perla ainda relatou que a medi-
da prejudica os funcionários e os
pequenos comerciantes, mas vai
além e irá atingir aqueles que
ganharam na Justiça indenizações
por desapropriações. 

“Não são só os professores, os
funcionários, os comerciantes que
serão prejudicados, tenho aqui
(nas mãos) várias decisões por
indenizações que agora só pode-
rão receber até R$ 10.000,00”,
disse a sindicalista. 

Para provar o que disse em
Tribuna, Perla de Freitas, tinha em
mãos processos movidos por pro-
fessores para recebimento do dis-
sídio salarial, e quatro processos
de desapropriação. 

Em um dos processos com sen-
tença datada de 13 de março de
2019, o munícipe ganhou um pro-
cesso contra a Prefeitura por
danos morais no valor de R$
31.979,28. Terá que escolher
receber dez mil à vista ou aguar-
dar a fila dos precatórios. 

Contrário ao projeto, Amigão
lamentou o resultado: “Peço des-
culpas aos professores que estão
aqui. Eu faria diferente, cortaria os
altos salários dos comissionados e
parte dos contratos terceirizados”.

Vereadores aprovam Lei
que prejudica servidores
Foram contrários os vereadores: Amigão, Rubão, Rogério, PC, Anselmo e Danilo

Folha Ribeirão Pires

Professores se levantam para filmar como cada vereador votou no projeto

Divulgação

Parlamentares tiveram acesso a todos os detalhes sobre o investimento
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Alça de acesso na
entrada da cidade 

O vereador Benedito Rodrigues de Araújo (PT) solicitou
ao prefeito municipal, através da Secretaria de Segurança,
Trânsito e Defesa Civil, manter gestões junto ao
Departamento de Trânsito e Rodagem – DER, visando a ela-
boração de estudos que resultem com melhor sinalização
de solo no trevo de acesso de Rio Grande da Serra, bem
como, se possível, a possibilidade de abertura de alça de
acesso do bairro Vila Lavínia com a SP-122 sentido Ribeirão
Pires.

“A sinalização atual do trevo vem causando sérios trans-
tornos aos condutores de veículos, uma vez que as mesmas
encontram-se com a pintura gasta. No tocante a implanta-
ção de alça de acesso, a mesma se faz necessária com o
intuito de coibir a ocorrência de acidentes, pois os condu-
tores em especial de caminhões ao saírem do posto de
abastecimento do bairro Vila Lavínia entram direto na SP-
122 sentido Ribeirão Pires pela alça de acesso ao trevo, em
virtude da ausência de alça com acesso a Ribeirão Pires. 

Obras na Rua Pacaembu
no Parque América

O vereador João Batista Dias, o João Mineiro (PSDB),
requereu ao Executivo informações quanto às obras de pavi-
mentação da Rua Pacaembu, bairro Parque América,em Rio
Grande da Serra.

“O ora requerido se justifica, tendo em vista estar devi-
damente informado sobre o assunto acima exposto em
cumprimento ao papel de fiscalizadores que a nós vereado-
res é atribuído, bem como prestar esclarecimento aos mora-
dores que constantemente nos abordam querendo infor-
mações quanto a retomada da obra acima mencionada”.

Entre os questionamentos do vereador João Mineiro está
a data prevista para a retomada da obra de pavimentação
da Rua Pacaembu, qual a data prevista para a retomada e
conclusão da mesma e se não houver previsão, quais os
fatores que vem inviabilizando a retomada da importante
obra. 

“Precisamos das informações para manter a população
informada”.

Relação de Conselhos
em Rio Grande

O vereador Marcelo Alves da Silva (sem partido)
solicitou ao prefeito municipal de Rio Grande da Serra,
através do setor competente, enviar a esta Casa de
Leis relação dos Conselhos Municipais criados pela
legislação municipal.

“As indagações acima mencionadas se fazem neces-
sária, tendo em vista estarmos devidamente informa-
dos sobre o assunto em questão, em cumprimento ao
papel de fiscalizadores que a nós vereadores é atribui-
do. Sendo de suma importância as informações para
que o Poder Legislativo possa exercer com plenitude a
sua função de fiscalizar todos os atos dos órgãos da
Administração”.

Entre as indagações estão a Relação dos Conselhos
Municipais criados pela legislação municipal vigente
que encontram ativos e a relação dos Conselhos
Municipais que se encontram inativos, assim como a
justificativa quanto a inatividade.

Contratação de 
médicos para as UBS´s

O vereador José Carlos, o Zé Carlos (PL), comemo-
rou a aprovação do projeto de lei do Excutivo, rema-
nejando verbas para contratação de oito médicos para
atender nas Unidades Básicas de Saúde de Rio Grande
da Serra. 

“É mais um avanço para melhoria no atendimento
da nossa população, que foi afetada pelo cancelamen-
to do Programa Mais Médicos. Algumas unidades de
saúde ficaram sem esses profissionais, que agora,
serão repostos”.

O parlamentar é autor de um requerimento que
pedia a contratação dos médicos. Através do requeri-
mento de nº150 de 08/05/2019 enviado para
Secretaria de Saúde, buscou viabilizar maneiras de
remanejar os médicos que atendem no município, ou
até mesmo a contratação de profissionais para aten-
der nos locais que hoje se encontram sem os profis-
sionais.

Entrega oficial do 
prédio da Câmara 

O presidente da Casa de Leis, Claudinho Monteiro (PSB),
voltou a destacar a importância da nova sede do Legislativo
na Rua do Progresso. O presidente entregou o prédio antigo
e agradeceu o apoio para essa conquista.

“Entregamos o prédio que por 44 anos foi sede da
Câmara. Um local onde se fez valer a Democracia, um espa-
ço utilizado para contribuir com o desenvolvimento da nossa
cidade. Quero deixar registrado o meu agradecimento aos
proprietários do prédio pela acolhida e respeito. O meu obri-
gado a todos os vereadores e funcionários que acreditaram
que era possível mudar e seguir para um espaço público com
melhores condições de trabalho e atendimento à população.
Não poderia deixar de registrar o compromisso no nosso pre-
feito Gabriel Maranhão que não mediu esforços para ceder o
novo prédio aos vereadores. Aos secretários pelo entendi-
mento da necessidade, e por fim, ao povo que poderá acom-
panhar os trabalhos mais de perto, inclusive aqueles que por
falta de acessibilidade não tinham esse direito”. 

Verba para as encostas
em bairros da cidade 

O vereador Jonathan Rago, o Jhol Jhol (PSD) reque-
reu ao Ministro de Desenvolvimento Regional recursos
financeiros ao município de Rio Grande da Serra para
locais e residências que sofreram com as chuvas deste
ano.

“Considerando que alguns bairros da nossa cidade,
em especial a São João e Vila Lopes, sofreram com as
fortes chuvas deste ano, se faz necessário recursos
para contenção de encostas, para evitar a movimenta-
ção de terra que pode acarretar em perdas materiais e
de vidas. As obras são caras, por isso, solicitei os estu-
dos ao Ministro de Desenvolvimento Regional”.

O vereador destacou ainda que Rio Grande da Serra
está inserida em área de manancial, o que dificulta a
instalação de indústrias, comprometendo o orçamen-
to, e consequentemente, as ações custosas de conten-
ção de encostas, daí a necessidade do aporte financei-
ro por parte do Governo Federal.
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A cidade de Ribeirão Pires
está entre as 10 cidades do
Estado de São Paulo com a
maior variação negativa entre
a receita prevista e a arrecada-
ção, na prática, o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo
(TCE-SP) alertou o prefeito da
Estância, Kiko Teixeira (PSB),
que a cidade está acima do
limite dos gastos segundo a
legislação. Na microrregião,
Rio Grande da Serra e Mauá
também receberam os alertas,
contudo, estão em melhores
condições que a Estância
Turística.

Segundo o levantamento do
TCE-SP, quase um terço dos
municípios paulistas estão com
gastos excessivos com despe-
sas de pessoal, acima do limite
prudencial ou ultrapassando o
teto estabelecido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF). 

O quadro faz parte das análi-
ses contábeis dos dados de
receitas e despesas feitas pelo
Tribunal relativas ao 1º quadri-
mestre e ao 2º bimestre do
exercício de 2019. Os alertas
são referentes ao previsto nos
incisos I, II e V, dispostos no
artigo 59, parágrafo 1º, da LRF.

Os resultados estão publica-
dos, na forma de Comunicados
emitidos pela Presidência da
Corte, na edição de 7 de junho,
no Caderno Legislativo do
Diário Oficial do Estado. A rela-
ção traz o nome dos municí-
pios e gestores que receberam
as notificações e se encontram
em situação de comprometi-
mento fiscal e orçamentário.

Dos 644 municípios jurisdi-

cionados ao TCE, 200 foram
alertados pelo gasto excessivo
com pessoal. Da totalidade das
cidades, 541 foram alertadas
com base nos incisos I e V –
340 apresentam arrecadação
inferior ao planejado e 472
apresentaram fatos que com-
prometem a gestão orçamen-
tária municipal. Apenas 30
municípios deixaram de rece-
ber notificações e estão regula-
res diante do previsto na LRF. 

A íntegra da publicação, com
os dados detalhados por muni-
cípio, pode ser consultada por
meio do site do TCE, no Infosite
‘V isor’, acessível pelo link
http://bit.ly/2QQxTmZ.

Ainda segundo a Corte,
Ribeirão Pires é reincidente
nos gastos excessivos, figuram

na lista 255 cidades que arreca-
daram menos que o planejado.
A Estância é apontada no Inciso
I do artigo 59 da LRF, no tocan-
te a arrecadação inferior ao
planejado e no Inciso V do arti-
go 59 da LRF, por indícios de
irregularidades na gestão orça-
mentárias.

A cidade de Rio Grande da
Serra aparece no Inciso I por
arrecadar menos que o previs-
to, o mesmo apontamento é
feito para com o município de
Mauá.

Procuradas pela reporta-
gem, até o fechamento da edi-
ção as prefeituras não se pro-
nunciaram sobre os aponta-
mentos feitos pelo Tribinal de
Contas do Estado de São Paulo
(TCE-SP).

Ribeirão Pires entra na
mira do Tribunal de Contas

Tribunal indica indícios de irregularidades orçamentárias 

Divulgação

Gráfico mostra Ribeirão Pires entre as 10 cidades do Estado com maior variação negativa de arrecadação 

Arquivo Folha

Prefeito Kiko foi advertido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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EEddiittaall  ddee  IInnttiimmaaççããoo
RECONHECIMENTO 

EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO
LUC DA COSTA RIBEIRO, Oficial Delegado do

Oficial de Registro de Imóveis da Estância
Turística de Ribeirão Pires-SP, etc;

F A Z   S A B E R, através do presente edital,
nos termos do artigo 16º, do Provimento n.
65/2017 do CNJ, torna-se público que tramita o
pedido de reconhecimento extrajudicial de usu-
capião no Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Ribeirão Pires-SP, protocolado sob n.
112.206, com os seguintes dados: a) Requerente:
EDUARDO BRITOS DE ALMEIDA, brasileiro, advo-
gado, RG n. 42.863.299-3-SSP/SP, CPF/MF n.
318.666.918-99, e sua mulher VANESSA DOLO-
RES BARBIERI DE ALMEIDA, brasileira, empresá-
ria, RG n. 33.157.452-4-SSP/SP, CPF/MF n.
290.827.638-00, casados pelo regime da comu-
nhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77,
residentes e domiciliados na Rodovia Índio
Tibiriçá n. 2.027, Itrapoã, Km. 52, Ribeirão Pires-
SP; b) Imóvel usucapiendo: terreno constituído
pelas chácaras 10 e 11, situado em Ribeirão
Pires-SP, com frente para a Rodovia Índio Tibiriçá,
com área de 9.146,50m2; c) Transcrição n.
38.986, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de
Santo André-SP; d) Titulares de direitos reais e de
outros direitos registrados e averbados na matrí-
cula do imóvel usucapiendo: MANOEL MOREI-
RA, casado; e) Os titulares de direitos reais e de
outros direitos registrados e averbados nas
matrículas dos imóveis confrontantes foram
devidamente notificados, nos termos do artigo
10º, do Provimento n. 65/2017 do CNJ; f)
Modalidade da usucapião: usucapião ordinária;
g) Tempo de posse alegado pelos requerentes:
mais de 10 anos. Pelo presente edital de intima-
ção, ficam intimados os TERCEIROS eventual-
mente interessados, para se manifestar em rela-
ção ao pedido de usucapião, apresentando
impugnação escrita diretamente no Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão
Pires-SP, com as razões da sua discordância, no
prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a
partir da publicação do presente edital, ficando
advertido de que a não apresentação de impug-
nação no prazo previsto implicará anuência ao
pedido de reconhecimento extrajudicial da usu-
capião. Mais informações sobre o pedido feito
podem ser obtidas no Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Ribeirão Pires-SP, situado
na Rua Esperança Arnoni n. 52, Centro, Ribeirão
Pires-SP. 

Ribeirão Pires, 04 de junho de 2019.
NATÁLIA MARIA MIQUELINO LEAL

SUBSTITUTA DO OFICIAL

As causas do acidente de trân-
sito que resultou na morte de
Pâmela Yuki Sekatani de Oliveira,
de 25 anos, na madrugada do últi-
mo dia 12 na Rodovia Índio
Tibiriçá, serão investigadas pela
Polícia Civil. 

Segundo declarações do moto-
rista que conduzia o caminhão
envolvido no acidente, o veículo
de Pâmela, que seguia sentido

Suzano, aparentava estar desgo-
vernado pela via. 

O motorista do caminhão, que
carregava um container com
peças automotivas, ainda tentou
frear a fim de evitar a colisão, mas
não obteve êxito, tendo a parte
dianteira esquerda atingida pelo
carro. 

Após a batida, o automóvel em
que estavam Pâmela e Susie Alves

de Oliveira, de 19 anos, rodou na
pista e parou no acostamento
esquerdo da rodovia. Pâmela não
resistiu aos ferimentos e morreu
no local.

A pista estava seca, tendo o aci-
dente ocorrido em trecho de reta,
havendo duas faixas para subida,
onde Pâmela trafegava, e duas
para descida, por onde seguia o
caminhão.

Ainda de acordo com o boletim
de ocorrência, o condutor não
obteve ferimentos e permaneceu
no local dos fatos durante todo o
processo de resgate das vítimas. 

O homem ainda foi submetido
ao teste etilômetro, que resultou
em negativo para a ingestão de
bebidas alcoólicas. Também não
foram encontrados vestígios de
consumo de bebidas no interior
do carro de Pâmela.

A princípio, o exame pericial
no local dos fatos não constatou
eventual culpa por parte do con-
dutor do caminhão. 

Pâmela era filha do proprietá-
rio da empresa Davi Caminhões. A
jovem foi sepultada no Cemitério
Vale dos Pinheirais, em Mauá.

Carro estava sem controle
antes de acidente na Tibiriçá
Segundo declarações do caminhoneiro, o carro da vítima invadiu a pista contrária

Foto: Reprodução

Pâmela Yuki estava dirigindo o carro no momento do acidente na Tibiriçá
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Escola na Estância tem 
hidrômetro furtado

A Escola Estadual Felício
Laurito, na Vila Aparecida, teve um
hidrômetro, relógio medidor de
consumo de água, furtado na
madrugada do último dia 6.

Segundo informações, o repre-
sentante escolar percebeu o furto
do objeto ao chegar na unidade
pela manhã. 

Não se sabe quantos indivíduos
efetuaram o ato criminoso. A
Polícia Civil investiga o caso. 

Veículo roubado em Mauá 
é localizado em Ribeirão Pires
Na manhã do último dia 6, a

Polícia Militar localizou um veículo
Toyota Etios abandonado no
Parque Aliança, em Ribeirão Pires.
Segundo informações, o carro era
produto de roubo e  havia sido uti-
lizado em um assalto na noite do
dia 5, em Mauá, onde a vítima foi
abordada por cinco homens
enquanto aguardava em um ponto
de ônibus. 

Na ocasião, os criminosos rou-
baram a carteira da vítima, que foi
encontrada pelos policiais no inte-
rior do carro. 

A carteira com os documentos
da vítima foram entregues. 

Quadrilha realiza roubo 
de carga e libera motorista 
na Rodovia Índio Tibiriçá

Na madrugada do último dia 3,
três homens renderam um motoris-
ta e roubaram a carga de sabão em
pó, na cidade de Porto Ferreira, em
São Paulo. Segundo informações, a
vítima seguia para Brasília, quando
foi interceptada pelos criminosos. O
motorista foi liberado nas proximida-
des da Índio Tibiriçá.

De acordo com o Boletim de
Ocorrência, o motorista foi colocado
no interior do veículo, onde perman-
ceu de cabeça baixa e encapuzado e
conduzido a um outro local.  O
motorista foi mantido em um cômo-
do escuro sob a vigilância de um dos
criminosos. 

Algum tempo depois, o motorista
foi colocado novamente no veículo e
conduzido até certo ponto, onde foi
ordenado que desembarcasse. Um
indivíduo permaneceu por mais um
tempo com a vítima e informou
onde o caminhão seria encontrado.
Após alguns minutos a vítima verifi-
cou que se encontrava nas proximi-
dades da Tibiriçá e que seu cami-
nhão estava no local informado
sem a carga. O caso foi registrado
na Delegacia da Estância e será
encaminhado para área do fato.

A Polícia Civil de Ribeirão Pires
prendeu na última segunda-feira
(10), o homem acusado de tentar
matar a vizinha com diversos gol-
pes de faca, em abril deste ano. 

O acusado, identificado como
D.L.A, estava foragido desde o dia
do ocorrido e teve prisão temporá-
ria representada após o colhimen-
to dos primeiros elementos de pro-
vas. Foram realizadas diligências,
mas o acusado não havia sido loca-
lizado.

Segundo informações apuradas
pela Folha, D.L.A se apresentou à
Delegacia de Polícia acompanhado
de seu advogado e assumiu a auto-
ria do crime. 

Após as formalizações necessá-

rias, D.L.A foi recolhido à carcera-
gem e permanecerá à disposição
da Justiça.

O caso
No dia 3 de abril, D.L.A feriu

A.M.S com diversos golpes de faca
após invadir a casa da vítima.

Um dos golpes teria sido com o
intuito de atingir o tórax da mulher,
que acabou tendo a mão ferida ao
tentar se defender do ataque.
Ainda foram desferidos golpes no
braço direito e nas costas enquan-
to a vítima tentava fugir do agres-
sor.

Em seu relato, A.M.S afirma
que só não foi morta porque con-
seguiu correr para fora da casa,
onde seu ex-namorado e um

amigo estavam e a ajudaram esca-
par.  Após a tentativa de homicídio,
o  agressor fugiu do local.

A.M.S foi levada à um  hospital
local, onde recebeu 27 pontos na
mão e três no braço. De acordo
com realtos da vítima durante o
registro da ocorrência, D.L.A é
usuário de drogas e há tempos lhe
ameaçava por achar que ela pos-
suía um relacionamento amoroso
com seu pai - o qual ela recusa. 

Momentos depois, o agressor
ainda mandou uma mensagem
para a irmã da vítima, afirmando
que retornaria para terminar o que
começou. 

A Folha não teve acesso a ver-
são contada pelo acusado.  

Ação criminosa ocorreu na madrugada de quinta-feira, na região central

Uma loja de varejo de móveis,
eletrodomésticos e eletroeletrêni-
cos foi alvo de criminosos na
madrugada da última quinta-feira
(13). De acordo com as primeiras
informações, os indivíduos - ainda
não identificados - entraram no
estabelecimento após quebrarem
parte da parede. 

A Folha não teve acesso a rela-
ção de objetos furtados até o
fechamento desta edição, uma vez
que a Polícia Civil aguardava pelo
laudo da Perícia realizada no local
para a conclusão do registro da
ocorrência. Atualizações sobre o
caso no Portal Folha Ribeirão
Pires.Policiais Militares e Civis compareceram ao local pela manhã 

Bandidos fazem buraco em
parede e furtam loja em RP

Acusado de atacar vizinha com
golpes de faca é preso em Ribeirão 

No início da tarde do último
sábado (8), um motorista foi
ferido por um pedestre duran-
te uma discussão de trânsito,
na Rua Santo Bertoldo, em
Ribeirão Pires. A vítima teve
cortes na região do braço e na
barriga possivelmente causa-
dos por um estilete.

A discussão teria começado
após o motorista buzinar para
o pedestre, que estava cami-

nhado pelo meio da via. Ao
passar pelo indivíduo, o condu-
tor teria iniciado uma breve
discussão ainda no interior do
carro. 

Ainda de acordo com bole-
tim de ocorrência, o motorista
teria desembarcado do veículo
e começado a discutir nova-
mente, tendo a vítima segura-
do o homem pelo colarinho da
camisa. Populares que estavam

próximo à briga separaram a
dupla. 

A vítima afirma que não per-
cebeu o momento em que foi
ferido com o auxílio de um
objeto cortante, provavelmen-
te um estilete. O motorista foi
até a Unidade de Pronto
Atendimento - UPA Santa
Luzia, onde realizou curativos
na barriga e levou pontos pró-
ximo ao cotovelo esquerdo.

Motorista é ferido com estilete
durante briga com pedestre em RP
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Neste sábado, dia 15, das 8h às
13h, os cartórios da Justiça
Eleitoral de Ribeirão Pires funcio-
narão em esquema de plantão
para a realização do cadastro bio-
métrico obrigatório de eleitores
das cidades de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra.

O eleitor deve levar RG, CPF,
comprovante de endereço recente
e o título eleitoral no ato do cadas-
tramento, que poderá ser feito nos
seguintes endereços: Cartório
Eleitoral da Zona 183 – Rua
Domingos Balzani, 66 – Centro;
Cartório Eleitoral da Zona 382 –
Rua Ovídio Abrantes, 19 – Centro
Alto. 

A não realização do cadastro
biométrico até o final desse ano
implicará na perda do título eleito-
ral.

Cartórios Eleitorais
abrem neste sábado

Biometria para Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra é obrigatória

Divulgação

Quem não fizer a biometria terá o título de eleitor suspenso 

Inscrições para cadastro em creches
A Prefeitura de Ribeirão Pires,

realizará até hoje, dia 14 de junho,
as inscrições para cadastro de
vagas nas escolas de educação
infantil da cidade. 

Os pais ou responsáveis por
crianças de zero a três anos de
idade interessados em vagas nas
unidades escolares devem realizar
inscrição neste período no Ceforpe

– Centro de Formação dos
Profissionais da Educação (Avenida
Prefeito Valdírio Prisco, 193,
Centro), das 9h às 12h e das 13h às
16h. 
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A Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra, através do
Fundo Social de Solidariedade,
realiza campanha do agasalho
permanente na cidade durante
todo o ano. 

E para fortalecer a campa-
nha neste inverno conta com
parceria irrestrita com o
Governo do Estado de São
Paulo.

Com o frio intenso neste
período, muitas pessoas e
famílias necessitam de ajuda
para suportar as baixíssimas
temperaturas, principalmente
das noites, que podem, muitas
vezes, colocar as vidas dessas
pessoas em risco, levando mui-
tas delas à morte.

Para a contribuição, é pedi-
do a doação de peças de frio
que estejam em bom estado de
conservação, como agasalhos,
meias, gorros, luvas, coberto-
res, calçados, calças entre
outros ítens.

Todas as peças arrecadadas
serão destinadas às entidades
assistencialistas cadastradas no
Fundo Social de Solidariedade

de Rio Grande da Serra, e serão
posteriormente encaminhadas
a moradores de rua e famílias
indicadas pelo CRAS – Cento de
Referência da Assistência
Social.

Conheça alguns locais de
arrecadação: 

- Prefeitura Municipal
(Gabinete) - Avenida Dom
Pedro I, 10 - Centro;

- Salão Nobre do Fundo
Social - Rua do Progresso, 700
– Jardim Progresso ;

- Estádio Teixeirão - Rua
Marechal Castelo Branco, 16 –
Oásis Paulista; 

- Teatro Municipal Primeira-
Dama Zulmira Jardim Teixeira -
Avenida Dom Pedro I, S/N -
Centro;

- Supermercado Serrano -
Rua do Progresso, 46 - Centro;

- Supermercado Lourencini -
Rua Prefeito Cido Franco, 120 -
Centro;

- Sacolão Santa Tereza -
Avenida Santo Antônio, 245 –
Bairro Santa Tereza;

- Emebs.

Rio Grande intensifica
Campanha do Agasalho

Caixas para recebimento das doações estão espalhadas pela cidade 

As doações seguirão para 
entidades assistenciais da cidade
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Alunos do terceiro módulo do
curso técnico de Administração, da
ETEC de Rio Grande da Serra, atra-
vés da disciplina Marketing
Institucional e com auxílio da pro-
fessora Lilian Dias, estão promoven-
do um projeto de incentivo social
em prol de uma cadeira de rodas

para a jovem Jéssica Ferreira, de 19
anos. 

Intitulado “Asas para Jéssica”, o
projeto visa à arrecadação de lacres
de alumínio. Serão necessárias 140
garrafas pet de dois Litros, com
total de 350 mil lacres, o equivalen-
te a 105 quilos de lacres.

Após a arrecadação da quanti-
dade necessária, os lacres coletados
seguirão para entrega em uma coo-
perativa que venderá os lacres a
indústria de reciclagem e o valor
arrecadado será revertido para a
compra do equipamento. 

A Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra também abraçou a
causa e, durante eventos ocorridos
na cidade, está promovendo a cole-
ta de lacres. No Sarau de Resgate
Cultural, no próximo dia 29, será
comercializada a rifa de uma cesta
de café de manhã, onde o dinheiro
arrecadado será voltado ao projeto.

Para doar, basta comparecer a
ETEC de Rio Grande da Serra, na
Avenida Francisco Morais Ramos,
777 – Jardim Novo Horizonte.
Horário de atendimento: Das 07h
às 23h, de segunda à sexta-feira.

Pontos de arrecadação - Adega
São Paulo, Bar do Neco, Bar da
Salvina, Bar da Loira, Pastelaria do
Biju, Pastelaria do Gê, Bar do
Cardoso, Bar do Antônio,
Moda.Manda (online). 

Ribeirão Pires: Eskimó Sorvetes,
Adega Chaparrals, Livraria Império
dos Livros. 

ETEC de Rio Grande realiza
projeto “Asas para Jéssica”

A ação social visa a aquisição de uma cadeira de rodas

Foto: Arquivo Pessoal

Jéssica Ferreira, de 19 anos, é moradora de Rio Grande da Serra 
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Você também pode ter suas fotos publicadas no Giro da Folha, envie para o nosso Whats 99654-3215. Não esqueça da legenda!

Arraiá da Vizinhança, na Rua São Vicente no bairro Colônia em Ribeirão Pires

Lorenna Tavares, 8 anos,
será a representante de

Ribeirão Pires no
Consurso Miss São Paulo
Infantil Teen, que será

nos dias 12 e 13 
de outubro. 

Lorenna já brilha 
como ginasta em 

competições na região

Momentos da inauguração
do Espetinhos Roncon 

Giovanna Carminati, aluna do 9º ano da 
Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm I, 
foi a vencedora no Concurso de Redação 

realizado pelo Sindicato dos Químicos do ABC 
com o tema “Polo Petroquímico de Capuava”. 

Na dissertação, a aluna da professora de português,
Iris Santos, abordou a importância do Polo 
para a economia regional. A vencedora

foi recebida pelo prefeito da cidade, Kiko Teixeira



1133SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1144  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22001199 CCuullttuurraa FFoollhhaa  

Nos dias 15 e 16 de junho, o
Teatro Municipal Primeira-Dama
Zulmira Jardim Teixeira vai receber
as apresentações do Balé Musical
Cinderela. A produção é da
Academia Bela Arte. No sábado
(15), o espetáculo terá início às
19h. Já no domingo (16), às 16h.

Os ingressos custam R$ 20,00 e
devem ser adquiridos antecipada-
mente na Academia Bela Arte, na
Avenida dos Autonomistas, nº 737,
na Vila Figueiredo (próximo à UPA
de Rio Grande da Serra), de segun-
da a sexta das 17h às 20h, e no
sábado das 9h às 12h. Tel: 97024-
8243. Mais informações: Teatro
Municipal avenida Dom Pedro I, nº
S/N,. Telefone: 4821-9142.

Teatro Municipal recebe
Balé Musical Cinderela

Ingressos custam R$ 20,00 e devem ser retirados na Academia Bela Arte 

Musical será apresentado no próximo final de semana em Rio Grande

Cursos de Hip Hop e Dança Afro
A Prefeitura de Ribeirão

Pires, por meio da Secretaria
de Cultura, realizará até o dia
28 de junho as inscrições para
cursos gratuitos de Hip Hop,
Dance Hall e Dança Afro. As
vagas são limitadas.

O curso de Hip Hop é desti-

nado a moradores com idade a
partir dos 7 anos. Dance Hall e
Dança Afro são direcionadas
para pessoas com idade a par-
tir de 14 anos.  Para realizar as
inscrições, os interessados
deverão comparecer ao Centro
Cultural (Rua Dr. Yutaka

Ishihara, 220 – Jd. Pastoril), de
segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h. 

No ato da inscrição, o inte-
ressado deve apresentar uma
foto 3X4, cópia do RG e cópia
do comprovante de residência
na cidade.

Livro de escritor de Ribeirão Pires
já está disponível em pré-venda  

O Livro Damião na Boca do
Dragão, de Romualdo "Mu"
Juliatto, já está disponível em
pré-venda. A obra será lançada
no dia 22 de junho, às 19h30 na
Manacá Queijaria (Rua José
Mortari, 63 - Vila Mortari -
Ribeirão Pires).

Os leitores já podem ter aces-
so ao livro, com pré-venda com
descontos através do site
https://editoramultifoco.com.br
/loja/product/damiao-na-boca-
do-dragao/.

Compre pelo site e retire com
o autor no dia do lançamento,
basta marcar no final da compra. 

A obra conta a história de
Damião, um policial que se

envolve nas mortes misteriosas
de seu parceiro de trabalho e de
sua mãe, e que o culpado foi
Belial, um demônio.
Descredibilizado, é internado em
uma instituição mental, retorna
anos depois como detetive de
casos sobrenaturais e com a
obsessão de encontrar o demô-
nio.

Romualdo "Mu" Juliatto é
nascido em Ribeirão Pires, casa-
do e pai de dois filhos. Desde a
juventude sempre foi aficciona-
do por literatura de ficção, ocul-
tismo, esotérica e simbolismo.
Se formou em Meio Ambiente,
atuou com Geoprocessamento
durante anos e paralelamente

como músico autoral, escreven-
do suas letras e contos.

Romualdo "Mu" Juliatto

43ª Festa de Santo Antônio 
Começou ontem, dia 13,  a 43ª

edição da Festa de Santo Antônio
de Ribeirão Pires, na Tenda
Multicultural – Complexo Ayrton
Senna (Avenida Prefeito Valdírio
Prisco, 193). O evento reúne gas-
tronomia típica, programação
religiosa e cultural. A entrada é
gratuita. 

Entre as opções gastronômi-
cas, moradores e visitantes irão

encontrar arroz doce; canjica;
fondue; cachorro-quente; choco-
late quente e crepe; além de
diversas opções de lanches e
bebidas.

Hoje, dia 14, a partir das 18h,
terão apresentações dos canto-
res Lucas Vidotti, Val Holanda e
Airton Cesar. No sábado, dia 15, o
evento terá início às 15h, com o
grupo de dança Karen Kihara,

seguido pelo grupo João Roncon
Arte em Movimento e pelo can-
tor Kleberson Sobral. A banda
Trio Virgulino encerrará o tercei-
ro dia de evento, às 21h.

No domingo, a programação
cultural terá início às 13h30, com
atividades recreativas. Para
encerrar a noite, às 21h, a dupla
Roger & Rogério sobe ao palco
do evento.
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A cada edição do Jori – Jogos
Regionais do Idoso – a delegação
de Rio Grande da Serra se supera e
alcança melhores resultados. 

Nos jogos deste ano, disputa-
dos durante a última semana em
Itapecerica da Serra, representan-
tes da Melhor Idade do município
riograndense conquistaram duas
medalhas no atletismo, sendo
uma de prata e uma de ouro, além
de uma quarta colocação na
mesma modalidade.

Eduardo Emídio ganhou a
medalha de bronze na categoria
atletismo masculino, enquanto no
feminino a vencedora do ouro foi
Madalena dos Santos. A quarta
colocação ficou com o atleta
Antônio Ferreira, também do mas-
culino.

As conquistas superam as das
edições anteriores. Em 2014, Rio
Grande levou a prata na modalida-
de Dança de Salão, e em 2018
ganhou duas medalhas de bronze
e obteve uma quarta posição,
todas no atletismo.

Os treinamentos do atletismo
contaram ainda com o auxílio dos
integrantes da Pegada do Rio, além
de ter tido todo o suporte da
Prefeitura Municipal, através do
Fundo Social de Solidariedade.

No Jori Rio Grande leva 
medalha de ouro e prata 

Foi a melhor participação da delegação na história dos Jogos 

Madalena dos Santos foi medalha de ouro nos Jogos 

Campeonato Municipal de Futebol
de RP chega às quartas de final

No próximo domingo, dia 16,
terão início as quartas de final do
Campeonato Municipal de
Futebol - Divisão Especial de
Ribeirão Pires. O torneio é realiza-
do pela Liga de Futebol Amador
da cidade, com o apoio da
Prefeitura, por meio da Secretaria
de Esportes.

As partidas válidas pelas oita-

vas de final que foram adiadas,
devido as fortes chuvas que ocor-
reram em Ribeirão Pires, foram
realizadas no último domingo, dia
9.

Confira os confrontos das quar-
tas de final (16/06):

Campo de Ouro Fino
9h - A.A Quarta Divisão x S.E

Olaria
11h20 - Vasquinho F.C x S.E

Guanabara
Campo do Centro Esportivo

Vereador Valentino Redivo – Vila
Gomes

9h - Confiança F.C x Barro
Branco F.C

11h20 – S.E Planalto x GEU
Santa Luzia

Delegação de Rio Grande da Serra foi destaque na competição

Handebol Feminino de Ribeirão
vence mais uma pela Liga Paulistana

No sábado, dia 8, a equipe de
Handebol categoria livre Feminina
de Ribeirão Pires venceu mais um
duelo. A vitória foi contra o time
da Praia Grande, por 28 a 13, na
Liga Paulistana. A equipe de
Handebol Infantil feminina tam-
bém jogou contra Santo André,
que venceu por 18 a 9 o time
ribeirãopirense.

O próximo compromisso do
Handebol Feminino será pela
Copa Hummel, contra a equipe do
Handboa às 13h, no Clube Escola
Vila Guarani, em Jabaquara. Time de Handebol Feminino que venceu na Liga Paulistana 
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
LEI MUNICIPAL Nº. 2.310, DE 06 DE JUNHO

DE 2.019
CRIA A "CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE

PRECATÓRIOS - CCP"; DISPÕE SOBRE
CRITÉRIOS PARA A CELEBRAÇÃO DE ACOR-
DOS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS,
CONFORME PREVISTO NO INCISO III DO
PARÁGRAFO 8º. DO ART. 97 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do
Município de Rio Grande da Serra, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte 

LEI
Art. 1º. - Fica criada a "Câmara de Conciliação

de Precatórios - CCP".
Art. 2º. - A "Câmara de Conciliação de

Precatórios - CCP", criada pelo art. 1º. desta Lei,
fica vinculada à Secretaria de Assuntos Jurídicos -
SAJ e tem por atribuição a celebração de acordos
para o pagamento de precatórios devidos pela
Administração Direta e Indireta do Município de Rio
Grande da Serra, em conformidade com o contido
no inciso III do parágrafo 8º. do art. 97 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Art. 3º. - A "Câmara de Conciliação de
Precatórios - CCP" será composta por 03 (três)
membros titulares e 03 (três) membros suplentes,
de livre escolha e nomeação do Chefe do Poder
Executivo, que designará o respectivo Presidente.

Art. 4º. - A "Câmara de Conciliação de
Precatórios - CCP" fica autorizada a celebrar acor-
dos diretos com credores de precatórios da
Administração Direta e Indireta do Município de Rio
Grande da Serra mediante a aplicação do deságio
de até 40% (quarenta por cento).

Art. 5º. - A convocação dos titulares de créditos
de precatórios para a celebração de acordo direto
far-se-á, sempre, por meio de edital.

Parágrafo Único - O edital deverá ser publicado
na imprensa oficial, em jornal local de circulação
diária, no portal da Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra na internet, com a antecedência
mínima de 15 (quinze) dias da data designada para
a sessão de conciliação.

Art. 6º. - Somente poderão celebrar acordo os
credores originais de precatórios ou respectivos
sucessores, na forma da lei, pessoalmente, ou
através de procurador devidamente habilitado.

Art. 7º. - Os acordos judiciais serão realizados:
I - por unidade de crédito (conta individualizada

de cada credor), no caso de precatórios alimenta-
res; e,

II - por precatório, no caso de precatórios de
outras espécies.

Parágrafo Único - Os acordos homologados
produzirão efeitos de quitação integral do precatório
ou do crédito individual correspondente.

Art. 8º. - Concluída a verificação dos pedidos, a
"Câmara de Conciliação de Precatórios - CCP" indi-
cará, no prazo e em atenção ao ordenamento e aos
critérios de desempate indicados no edital, as pro-

postas contempladas, observados os limites de
disponibilidade financeira existente na conta espe-
cial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
- TJSP.

Parágrafo Único - O resultado a que alude o
"caput" deste artigo será divulgado na imprensa ofi-
cial, em jornal local de circulação diária e, ainda, no
portal da Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra na internet.

Art. 9º. - Aprovado o acordo pela "Câmara de
Conciliação dos Precatórios - CCP", a
Municipalidade requererá sua homologação judicial
e a transferência, pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo - TJSP, do valor devido para a conta
vinculada à ação judicial.

§ 1º. - O acordo, a que se refere o "caput" deste
artigo se efetivará com a subscrição da petição
conjunta de acordo judicial, para posterior comuni-
cação ao Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e, se for o caso, também ao Tribunal Regional
do Trabalho da 2º Região.

§ 2º. -
A Secretaria de Assuntos Jurídicos providenciará a
publicação do extrato dos acordos celebrados na
imprensa oficial do Estado, em jornal diário de cir-
culação local e, ainda, no portal da Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra na internet.

§ 3º. - O acordo poderá não produzir efeitos se
constatadas irregularidades relativas a legitimidade
do habilitante ou a outros pressupostos essenciais
relacionados ao respectivo crédito.

Art. 10 - Se não houver acordo com nenhum
credor, ou se a somatória dos precatórios nos quais
tiver havido acordo for insuficiente para a utilização
de todos os recursos financeiros existentes na
respectiva conta judicial, o saldo existente na conta
será utilizado para pagamento em ordem única e
crescente de valor, conforme previsto no art. 97, §
8º., inciso II, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Art. 11 - A celebração de acordo implicará
renúncia expressa a qualquer discussão acerca dos
critérios de apuração do valor devido, inclusive no
tocante ao saldo remanescente.

Art. 12 - Os acordos deverão respeitar os
princípios constitucionais que orientam a atividade
administrativa, em especial os princípios da legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.

Art. 13 - Fica vedada a celebração de acordo
direto nas hipóteses de precatórios sujeitos a dis-
cussão judicial ou recurso, salvo desistência de
eventuais recursos pendentes.

Art. 14 - Para pagamento dos acordos serão
utilizados exclusivamente os recursos previstos no
inciso III do § 8º., do art. 97 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, introduzidos pela
Emenda Constitucional nº. 62/2009.

Art. 15 - O exercício das funções de membro da
"Câmara de Conciliação de Precatórios - CCP" será
considerado como de relevante serviço prestado ao
Município, não sujeito a qualquer tipo de remuner-
ação.

Art. 16 - O Chefe do Poder Executivo regula-

mentará o disposto nesta Lei no prazo de 60
(sessenta) dias, contados de sua publicação.

Art. 17 - As despesas decorrentes da execução
da presente Lei correrão à conta de verbas próprias
do orçamento vigente e futuros, que serão suple-
mentados, se necessário, para atender a tal finali-
dade.

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 19 - Revogam-se as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra,
06 de junho de 2.019 – 55º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
Pregão Presencial n° 27/19 - PROCESSO

64/2019 - OBJETO: Aquisição de Equipamentos
Odontológicos, para a atender a Secretaria de
Saúde.

DATA DE ABERTURA: 28 de junho de 2019, às
09 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES –
SF, situado na Avenida D. Pedro I, 10 – Centro, Rio
Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e
esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço
eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicita-
dos pelo e-mail rgs.licitacoes@gmail.com ou no
Departamento de Licitações, e telefones para con-
tato: (11) 4820-3366.

Carlos Eduardo Alves da Silva, Secretário de
Finanças – 10/06/2019.

Pregão Presencial n° 28/19 - PROCESSO
232/2019 - OBJETO: Registro de Preços para
fornecimento de impressos gráficos, para atender a
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de
Administração.

DATA DE ABERTURA: 28 de junho de 2019, às
14 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES –
SF, situado na Avenida D. Pedro I, 10 – Centro, Rio
Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e
esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço
eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicita-
dos pelo e-mail rgs.licitacoes@gmail.com ou no
Departamento de Licitações, e telefones para con-
tato: (11) 4820-3366.

Carlos Eduardo Alves da Silva, Secretário de
Finanças – 10/06/2019.

”RESUMO:
PROCESSO 545/2019 - PREGÃO PRESEN-

CIAL Nº 22/2019 - OBJETO: Registro de Preços
para fornecimento de material elétrico destinado as
Secretarias da Prefeitura de Rio Grande da Serra.

DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o
objeto da licitação em epígrafe, com amparo no art.
4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto
Municipal 1662/2006, de acordo com o Despacho
da Pregoeira:

DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o
objeto da licitação em epígrafe, conforme segue: 

Empresa: LF ABC Comercio de Materiais
Elétricos Ltda - ME 

Item 1, Qtd. 300 unid., Valor Unitário R$ 0,06,
Valor Total R$ 18,00; Item 2, Qtd. 25 unid., Valor
Unitário R$ 69,90, Valor Total R$ 1747,50; Item 3,
Qtd. 25 unid., Valor Unitário R$ 94,90, Valor Total R$
2372,50; Item 4, Qtd. 25 unid., Valor Unitário R$
174,90, Valor Total R$ 4372,50; Item 5, Qtd. 25
unid., Valor Unitário R$ 239,00 Valor Total R$
5975,00; Item 6, Qtd.25 unid., Valor Unitário R$
399,90, Valor Total R$ 9997,50; Item 7, Qtd. 25 unid.,
Valor Unitário R$ 799,90, Valor Total R$ 19997,50;
Item 8, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 9,95, Valor
Total R$ 99,50; Item 9, Qtd.10 unid., Valor Unitário
R$ 7,90, Valor Total R$ 79,00; Item 10, Qtd. 10 unid.,
Valor Unitário R$ 7,90, Valor Total R$ 79,00; Item 11,
Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 7,90, Valor Total R$
79,00; Item 12, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 7,90,
Valor Total R$ 79,00; Item 13, Qtd. 10 unid., Valor
Unitário R$ 7,90, Valor Total R$ 79,00; Item 14, Qtd.
10 unid., Valor Unitário R$ 9,90, Valor Total R$
99,00; Item 15, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 9,90,
Valor Total R$ 99,00; Item 16, Qtd. 10 unid., Valor
Unitário R$ 9,90, Valor Total R$ 99,00; Item 17, Qtd.
10 unid., Valor Unitário R$ 29,95, Valor Total R$
299,50; Item 18, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$
24,90, Valor Total R$ 249,00; Item 19, Qtd. 10 unid.,
Valor Unitário R$ 24,90, Valor Total R$ 249,00; Item
20, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 24,90, Valor
Total R$ 249,00; Item 21, Qtd. 10 unid., Valor
Unitário R$ 24,90, Valor Total R$ 249,00; Item 22,
Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 24,90, Valor Total R$
249,00; Item 23, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$
24,90, Valor Total R$  249,00; Item 24, Qtd. 10 unid.,
Valor Unitário R$ 30,95, Valor Total R$ 309,50; Item
25, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 39,90, Valor

Total R$ 399,00; Item 26, Qtd. 10 unid., Valor
Unitário R$ 64,90, Valor Total R$ 649,00; Item 27,
Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 53,95, Valor Total R$
539,50; Item 28, Qtd. 20 unid., Valor Unitário R$
25,95, Valor Total R$ 519,00; Item 29, Qtd. 20 unid.,
Valor Unitário R$ 2,30, Valor Total R$ 46,00; Item
30, Qtd. 25 unid., Valor Unitário R$ 4,30, Valor Total
R$ 107,50; Item 31, Qtd. 50 unid., Valor Unitário R$
5,45, Valor Total R$ 272,50; Item 32, Qtd. 25 unid.,
Valor Unitário R$ 6,60, Valor Total R$ 165,00;

Valor Total da Empresa: R$ 50.072,50
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira –

11/06/2019”
CHAMAMENTO PÚBLICO SAÚDE N°

001/2019 - PROCESSO Nº 1173/2019
OBJETO: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-

CADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO DE MÉDICOS GENERALISTAS
PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

O Edital está disponível no site oficial da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra:
www.riograndedaserra.sp.gov.br e na Secretaria
Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra, a par-
tir do dia 14 de junho de 2019.

O CHAMAMENTO PÚBLICO para a con-
tratação temporária de médicos será realizado para
atender, excepcionalmente, o cargo de médico gen-
eralista, conforme descrito no Anexo I do Edital.

As manifestações de interesse, juntamente
com a documentação exigida para a respectiva
contratação deverá ser apresentada por escrito, de
acordo com o modelo do Anexo II do Edital, junto ao
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra, situado na Rua
do Progresso, 700, – Jardim Progresso – Rio
Grande da Serra, para o cargo e vagas estabeleci-
dos e serão gratuitas, devendo ocorrer no período

de 14 á 24 de Junho de 2019, no horário das 09 ás
12h e das 13h ás 16h.

A divulgação da relação contendo os nomes e
cargos daqueles que serão contratados em virtude
do presente CHAMAMENTO PÚBLICO será efetu-
ada no mural da Prefeitura Municipal de Rio Grande
da Serra e no site da Prefeitura no dia 26 de Junho
de 2019, podendo os interessados recorrer desta
decisão no prazo de 2 dias úteis contados da pub-
licação.

CHAMAMENTO PÚBLICO EDUCAÇÃO N°
001/2019 - PROCESSO Nº 1040/2019.

OBJETO: FORNECIMENTO DE SUCO DE
MAÇA INTEGRAL E LEITE EM PÓ INTEGRAL
INSTANTÂNEO, diretamente da Agricultura Familiar
e do Empreendedor Familiar Rural.

Os interessados (Grupos Formais, Informais ou
Fornecedores Individuais) deverão apresentar a
Documentação para Habilitação e Projeto de Venda
no período de 17 a 25 de Junho de 2019, das 10h00
às 16h00, de segunda à sexta-feira, no Setor de
Alimentação Escolar da Secretaria de Educação,
sito a Avenida Dom Pedro I, 487 – Centro, Rio
Grande da Serra – S.P, telefone (11) 4820-3214.

A relação dos proponentes dos projetos de
venda será apresentada em Sessão Pública e reg-
istrada em ata no dia 26 de Junho de 2019, às
14h00, na Sala de reuniões do Gabinete da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, sito a
Avenida D. Pedro I, 10 – Centro, Rio Grande da
Serra.

O edital, demais informações e esclarecimen-
tos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico
www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-
mail rgs.licitacoes@gmail.com ou pelo telefone: (11)
4820-3366. 

Rosi Ribeiro de Marco, Secretária Municipal de
Educação e Cultura – 11/06/2019.

RESOLUÇÃO CMDCA 004/06/2019
Estabelece sobre os candidatos Inscritos ao Pleito 2020/2024 a Eleição Unificada para

Conselheiros Tutelares.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA,

usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1939, de 20 de março de 2012
e Lei Federal de 12.696 de 2012. 

CONSIDERANDO QUE:
É de competência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente segundo a Lei

nº 1.939, de 20 de Março de 2012 e no artigo 139 e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
RESOLVE
Art. 1º Fazer publicar lista com os candidatos que se inscreveram para o pleito 2020/2024 ref-

erente a Eleição Unificada ao Conselho Tutelar;
Art. 2º Dos Candidatos INSCRITOS:

Art. 3º Esta publicação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. 

Eliza A. Camine Almeida
Presidente do CMDCA
Comissão Especial Eleitoral

CCââmmaarraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
EXTRATO DE CONTRATO - Nº 02/2019 –

PROC. Nº012/2019 – CONTRATADA: EMPRESA C
& R GAS E AGUA E VARIEDADE LTDA – OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE AGUA MINERAL PARA CÂMARA

MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA DATA DA
ASSINATURA: 28/05/2019– PRAZO DE VIGÊNCIA:
12 MESES- VALOR TOTAL: R$ 2571,84                                      

Claudio Xavier Monteiro 
Presidente, 11/06/2019
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Império dos Livros 
oferece sebo online

Sebo reúne apaixonados por leitura através de preços acessíveis

Há cinco anos em Ribeirão Pires,
a livraria Império dos Livros se
conecta com todos os apaixonados

por leitura. Há pouco mais de nove
meses, a livraria implantou o sebo
com os mais variados títulos da lite-

ratura que variam de livros infanto-
juvenis até acadêmicos - todos em
perfeito estado.

Para quem gosta de praticidade,
a Império do Livros agora disponibi-
liza a venda de livros do sebo no site
Estante Virtual,  para que os leitores
possam comprar e encomendar os
títulos que desejarem, sem sair de
casa.

Sidnei Silva dos Santos, proprie-
tário da Império dos Livros, afirma
que “com a plataforma virtual os
leitores podem adquirir os livros de
forma rápida, segura e entrega faci-
litada pela agência dos Correios”. 

“O E-commerce trouxe inovação
para os novos leitores que querem
comprar seus produtos de forma
simplificada”, finaliza. 

Sidnei dos Santos, proprietário da Império dos Livros

Foto: Divulgação
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Faculdade ENAU realiza
vestibular na próxima terça

ENAU abre as portas oferecendo quatro cursos de ensino superior

A Faculdade ENAU realizará
seu primeiro vestibular no dia
18 de junho, às 19h30. As ins-
crições estão abertas e são gra-
tuitas. Informações e cadastro
estão disponíveis no site da
faculdade. 

Serão oferecidos quatro cur-
sos no período noturno, com
50 vagas por turma: bacharela-
do em Administração, licencia-
tura em Educação Física,
bacharelado em Gestão de
Recursos Humanos e licenciatu-

ra em Pedagogia. Com condi-
ções especiais para a primeira
turma dos cursos, o valor das
mensalidades começa em R$
285. 

Os estudantes também
poderão usufruir de cursos de
extensão gratuitos – presen-
ciais e online – sobre variados
assuntos de interesse, como
planejamento de carreira. As
aulas terão início em agosto
para os alunos aprovados no
vestibular.

"Esse primeiro vestibular
marca mais uma etapa de cres-
cimento da marca ENAU, tão
tradicional na cidade.
Queremos oferecer novas
oportunidades para população
da região, formas e facilidades
no acesso para que as pessoas
consigam trabalhar, ao mesmo
tempo que estudam, perto de
casa. Nosso colégio recebe o
maior carinho da comunidade,
agora abrimos as portas para
continuar oferecendo educação
de ensino superior de qualida-
de", afirma Fábio Merlin, man-
tenedor da Faculdade ENAU

Faculdade ENAU, Rua Jorge Tibiriçá, 137 - Núcleo Colonial, RP 

Foto: Divulgação
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EAD traz economia de
tempo aos estudantes

O aluno alcança a qualificação profissional com flexibilidade de tempo

O estudo a distância está
cada vez mais em evidência,
sendo uma opção para pessoas
que precisam conciliar o tempo
de estudo a outras tarefas. 

Esse novo método de ensino
está presente em diversas uni-
versidades por trazer economia
de tempo aos alunos, sem per-
der a qualidade no conteúdo

das aulas, tornando o aluno
apto a atender as demandas do
mercado de trabalho, além
impulsionar a atuação dentro
de sua área de conhecimento

Segundo o Censo de
Educação Superior 2016, essa é
uma modalidade em constante
crescimento: a porcentagem
de estudantes no EAD foi de
4,2%, em 2006, para 18,6%, em
2016.  

A Cruzeiro do Sul
Educacional, uma das universi-
dades que estão apostando
neste novo método de ensino
está ampliando cada vez mais a
oferta de ensino a distância
(EAD). Por isso, a instituição
trouxe para Ribeirão Pires o
Polo de Apoio, com diversas
opções de graduação, pós-gra-
duação e cursos técnicos. 

Os cursos em EAD são ofere-
cidos por meio da plataforma
de ensino virtual, permitindo
ao aluno acessar o conteúdo
de qualquer computador,
tablet ou smartphone, no horá-
rio em que preferir. 

Polo Cruzeiro Do Sul Virtual. Rua Cap. José Galo, 910 - Centro de RP

Foto: Divulgação
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