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Mulher é morta
e esquartejada
Nanoite da última quarta-

feira (24), o corpo de uma
mulher foi encontrado
esquartejado, amarrado e
amordaçado dentro de uma
mala guardada em um guar-
da-roupa de um apartamen-
to, em Mauá. Viviane
Miranda Araújo, de 26 anos,
foi morta com três facadas
na região do abdômen pelo
suspeito identificado como
Pablo Danilo.
Segundo informações, a

mala onde estava o corpo de
Viviane foi encontrada pela
ex-mulher do suspeito, no
Parque São Vicente. Durante
a tarde, a mulher recebeu
uma ligação de Pablo pedin-
do à ela que não retornasse
para residência após o traba-
lho. A mulher também afir-
mou que estava em proces-
so de divórcio com o suspei-
to, mas ainda moravam na
mesma residência. Página 8

As fortes chuvas que casti-
garam a região do São
Caetaninho, em Ribeirão
Pires, no início do mês de
março, ainda é motivo de
indignação no bairro. Na Rua
Caiçara - onde quatro pes-

soas de uma mesma família
morreram soterradas -
moradores cobram ações
prometidas pela Prefeitura
Municipal após a tragédia e
que não foram executadas
até o momento. Página 5

Estância recebe prova
de ciclismo no domingo

Prefeitura de RP não cumpre promessa
em áreas atingidas por chuvas em março

Emmenos de 1 mês duas
igrejas são assaltadas

Viviane chegou ao local por volta das 16 horas de Uber

Casa atingida por deslizamento na Rua Caiçara

Ribeirão Pires sediará a IV Etapa do Campeonato Penks
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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 EE

Os assaltos continuam
Na última edição a Folha noticiou os

assaltos que vem ocorrendo em escolas
estaduais de Ribeirão Pires. Agora,
nesta edição a notícia é que igrejas tam-
bém são alvos dos bandidos. Quer dizer,
a tranquilidade inexiste na Estância. E
de nada adianta o Governo Municipal se
eximir de culpa colocando a res-
ponsabilidade tão somente no
Governo Estadual. A Prefeitura
tem sua parcela de responsabili-
dade sim e tem de ser uma res-
ponsabilidade efetiva e não
decorativa, pois a tranquilidade da
população está indo buraco abaixo
quando o assunto é segurança pública e
os representantes da população tem o
dever de trazer essa paz de volta.
Dias atrás a Prefeitura inaugurou um

novo sistema de vídeomonitoramento
na região central para ajudar a Polícia

na elucidação de crimes ou até mesmo
coibí-los, porém, quando do assalto na
Igreja Matriz de São José de nada adian-
tou o equipamento, pois o mesmo não
estava direcionado para o local do
roubo. Será que fizeram estudo para a
instalação desses equipamentos ou

foram colocando a esmo para ter
inauguração e falar para a popu-
lação que a Prefeitura está aju-
dando no quesito segurança
pública?
Enfim, não adianta somente

falar que existe parceria entre o
Governo Municipal e o Estadual. É preci-
so que essa parceria surta efeito, no
entanto, não é o que vem acontecendo
na Estância onde os assaltos permane-
cem e são até aprimorados para igrejas
e escolas como noticia essa Folha em
suas últimas edições.

“Desta vez 
o alvo são 
igrejas e 
escolas”

E D I  T O  R I A L  D A  F O L H A
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Que o clima anda quente no
Legislativo Ribeirãopirense.

* * *

Que o vereador líder de gover-
no, Amaury Dias (PV) e o presiden-
te da Câmara, Rato Teixeira (PTB)
não andam se entendendo muito
bem.

* * *

Que nesta semana, após uma
reunião, o presidente Rato saiu da
sala esbravejando aos quatro can-
tos que Amaury quer mandar na
Câmara. “O Amaury é líder de
Governo e não presidente”, teria
disparado Rato e sendo em segui-

da aclamado por sua assessora
jurídica.

* * *

Que a tensão anda alta mesmo
entre a dupla de parlamentares
que tem o mais alto nível de con-
fiança do prefeito Kiko Teixeira
(PSB).

* * *

Que o PRB de Ribeirão Pires
anda trabalhando com afinco
visando a eleição de 2020. O parti-
do acaba de filiar o sobrinho do
prefeito Kiko, Polita Teixeira (ex-
candidato a deputado estadual),
para ser candidato a vereador.

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

Akira usa de informações
incompletas para ganhar
apoio popular em RGS

Por desconhecer máquina pública Akira não consegue analisar contratos

De olho na Prefeitura de Rio
Grande da Serra, o vereador
Akira Auriani (PSB) vem se posi-
cionando  como crítico da
Administração Municipal. Pelas
redes sociais ou mesmo durante
as sessões da Casa de Leis criti-
ca contratos e cobra mais trans-
parência no uso do dinheiro
público. 

À população leva informa-
ções incompletas, superficiais,
conduzindo a erro de interpre-
tação.

Durante a sessão da Câmara
na última quarta-feira, o parla-
mentar criticou a contribuição
de iluminação pública (CIP).

“A taxa é mais de R$ 20,00,
isso tudo para trocar uma lâm-
pada que custa R$ 2,00 ou R$
3,00?”, perguntou.

Se proposital ou por desco-
nhecimento Akira omitiu que a
CIP não é utilizada apenas para
a troca de lâmpada, e sim para
manutenção do sistema como
troca de reatores, cabeamento,
novos pontos de luz, troca de
postes, entre outros serviços.

Outro ponto não esclarecido
para a população é que o valor
da CIP arrecadada, além da
manutenção do sistema paga o
consumo. São 4.127 postes em
Rio Grande da Serra.

Segundo a Prefeitura, o con-
sumo de iluminação pública
gera um custo mensal médio de
R$120 mil ao mês, e a manuten-
ção da rede consome cerca de
R$ 80 mil/mês, totalizando R$
200 mil.

Ainda segundo a Prefeitura,
o contrato é regulamentado
pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL).

Dias antes o parlamentar se
envolveu em outra discussão,
agora na rede social, quando
postou que a Prefeitura iria gas-
tar mais de R$ 600 mil em um
contrato de telefonia pelo
período de 6 meses. Após muita
controvérsia ficou esclarecido
que o referido contrato tinha o
prazo de duração de 12 meses.

Sanada a discussão na rede,
o caso voltou a ser pauta do
vereador na sessão da Câmara,
e mais uma vez Akira mostrou
desconhecer a máquina públi-
ca.

Se aproveitando da presença
de moradores que reclamavam
da falta de calçamento em ruas
disparou: “Mesmo que seja por
12 meses, não é muito gasto
com telefone? Não teriam
outras prioridades? “.

Mais uma vez Akira “jogou
para o público” não comentou
que a telefonia serve para aten-
der escolas, UBSs, Upa, Casa
Abrigo, Teatro,  Defesa Civil, e
toda a estrutura de secretarias
e departamentos municipais. 

Segundo a Prefeitura, o val-
ror anual atende a 4 linhas
0800, 6 troncos digitais, 780
ramais, 50 redes de banda
larga, 10 redes IP e 100 linhas
analógicas.

Akira passa informações que levam a análises distorcidas da realidade 
Arquivo Folha
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Ribeirão contrata empresa por  R$ 310 mil
para estudar rede de iluminação pública

Estudo visa obter dados técnicos para concessão administrativa do sistema na modalidade Parceria - Público - Privada

A Prefeitura de Ribeirão
Pires pagou R$ 4,7 milhões
para que a empresa Ribeirão
Luz mantivesse funcionando a
rede de iluminação pública na

cidade; logo que assumiu o
mandato, o prefeito Kiko
Teixeira (PSB) manteve o con-
trato com a Ribeirão Luz,
mesmo com as constantes

reclamações do péssimo servi-
ço prestado. 

Ao término do contrato, em
abril deste ano, a Ribeirão Luz
deixou a cidade parcialmente
apagada, e não deve ser puni-
da pelo ato, pois nem o prefei-
to Kiko e nem a Câmara de
Vereadores devem abrir qual-
quer procedimento investiga-
tório.

Apesar de manter um con-
trato de dois anos e desembol-
sar quase R$ 5 milhões, a
Prefeitura de Ribeirão Pires
parece não ter parâmetros
para apurar o serviço presta-
do. 

No dia 05 de abril, o Atos
Oficiais trouxe a celebração de
contrato entre a
Administração e a empresa
A.A. Bonzoi Gestão e Evolução
Pro, para o desenvolvimento
de estudos técnicos (projeto
de engenharia, modelagem
operacional, análise e proje-
ção de receita, análise de via-
bilidade econômico-financeira,
análise da fundamentação
legal) visando a estruturação
de parceria público-privada, na
modalidade concessão admi-
nistrativa, objetivando a
modernização, otimização,
expansão, operação e manu-
tenção da infraestrutura da
rede de iluminação pública do
município de Ribeirão Pires.
Para que a empresa promova o
estudo que irá dar os parâme-
tros para concessão a uma
nova empresa, o prefeito Kiko
destinou R$ 310.000,00.

Apesar do montante, a
Bonzoi Gestão e Evolução não
irá promover qualquer serviço
nas ruas, fará apenas os estu-
dos de viabilidade do próximo
contrato.

Prefeito Kiko Teixeira autorizou a contratação da empresa 
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Prefeitura não cumpre ações prometidas
em áreas atingidas por chuvas de março

Na Rua Caiçara, os reflexos dos deslizamentos ainda são visivéis

As fortes chuvas que castigaram
a região do São Caetaninho, em
Ribeirão Pires, no início do mês de
março, ainda é motivo de indigna-
ção no bairro. Na Rua Caiçara -
onde quatro pessoas de uma
mesma família morreram soterra-

das -  moradores cobram ações
prometidas pela Prefeitura
Municipal após a tragédia e que
não foram executadas até o
momento.

Segundo um dos munícipes,
equipes da Secretaria de

Infraestrutura compareceram até
sua casa e se prontificaram  a reti-
rar a terra que havia deslizado em
decorrência da chuva. “Já se passa-
ram quase dois meses do acidente
e a terra continua do mesmo jeito”,
afirma. “Eu tive que retirar a terra
que estava em cima da minha casa
na mão para não perder minha
moradia, e a Prefeitura simples-
mente não dá atenção.”

Ainda de acordo com ele, o
atual secretário de infraestutura foi
procurado, mas não atendeu aos
moradores. “Procurei de vários
meios para entrar em contato com
o secretário, mas ele não atende,
só ignora.”

“Quando aconteceu a tragédia,
encheu de gente da Prefeitura lá,
fizeram várias promessas, agora
que passou mais de um mês do
acidente sumiu todo mundo, nin-
guém ajuda, ninguém dá uma
assistência. Nós estamos abando-
nados no bairro”, finaliza. 

A Folha procurou a Prefeitura
de Ribeirão Pires, que não se pro-
nunciou a respeito da reclamação.

Casa atingida por deslizamento na Rua Caiçara 

Foto: Divulgação

Rua Diamantina em 
péssimas condições

Moradores da Rua Diamantina
procuraram a Folha, nesta sema-
na, para relatar as pessímas condi-
ções que se encontra a via. 

Segundo a reclamação, a rua
está um verdadeiro caos. A via é a
principal rota de acesso de algu-
mas empresas que atuam no bair-
ro e a falta de pavimentação, além

dos enormes buracos, dificultam a
passagem de caminhões e carros. 

“O acesso, principalmente em
dias de chuva, é  horrível além de
ser muito perigoso” conta um fun-
cionário de empresa. 

A Folha entrou em contato com
a Prefeitura, mas não obteve res-
posta até o fechamento da edição.

Via em situação terrível fica no Jardim Valentina

Equipe do Pintou Limpeza segue
com trabalhos em Rio Grande

A equipe do Pintou Limpeza,
projeto da Prefeitura Municipal
de Rio Grande da Serra, executa-

do através da Secretaria de
Serviços Urbanos, segue reali-
zando trabalhos pelo município.

Nesta semana receberam os
serviços as ruas Biritiba Mirim,
São Bernardo e Francisco
Morato, na Vila Conde. Foram
executados trabalhos de limpeza
geral das vias, roçagem, capina-
gem, pintura, entre outros.

“Enaltecemos sempre a
necessidade da colaboração de
todos para mantermos a cidade
sempre limpa e agradável a
todos. Não jogue lixo nem des-
carte entulho nas vias públicas.
Denuncie esses atos”, diz a
Prefeitura.

Ruas estão recebendo serviços de manutenção por parte da Prefeitura 
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Ontem (25) foi realizado no
Teatro Municipal Primeira-Dama
Zulmira Jardim Teixeira, em Rio
Grande da Serra, o segundo e últi-
mo dia do seminário
“Perspectivas e Desafios das
Indústrias de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra”, promovido
através de parceria das
Prefeituras de ambos os municí-
pios com o Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, com partici-
pação de representantes de
empresas e acadêmicos da região.

Já na primeira parte do semi-
nário, Warley Soares, do Dieese,
apresentou dados estatísticos e
um balanço da situação das duas
cidades, com números e gráficos
acerca de faixa etária, emprego e
desemprego, crescimento indus-
trial etc. 

Em seguida, Sandra Malvese,
secretária de Obras e
Planejamento de Rio Grande da
Serra, fez uma explanação acerca
de áreas de mananciais, em que
foram abordados temas como a

proteção e legislação dos manan-
ciais, processos de licenciamento
e zoneamento industriais, entre
outros.

Luiz Gross apresentou a análise
SWOT de Rio Grande, realizada
pela Faculdade de Ribeirão Pires,
mostrando os pontos fortes e fra-
cos, oportunidades e ameaças, de
fatores internos e externos do
município.

Num segundo momento do
evento, foi composta uma mesa
solene, com a participação de
Anapatricia Morales, da
Universidade Federal do ABC, que
mediou os trabalhos, Marcos
Lourenço (Marquinho), do
Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC, Milton Martins, da Dura
Automotive, Paulo Braga, da
Abimaq, e Carlos Eduardo, secre-
tário de Finanças de Rio Grande
da Serra.

Foram abordados pelos inte-
grantes da mesa temas diversos,
entre eles política industrial,
incentivos fiscais e atração de
novos investimentos, a vocação
turística do município, a potencia-
lidade da mão-de-obra jovem e
sua qualificação profissional, além
da necessidade da formação de
um condomínio industrial visando
fomentar a geração de emprego.
Por fim, o público teve a oportuni-
dade de comentar e sanar dúvidas
através de perguntas aos compo-
nentes da mesa.

Seminário sobre indústria
debate potencial da região
Evento ocorreu ontem e debateu potencialidades de Ribeirão e Rio Grande

Divulgação

Teatro ficou lotado para discutir o futuros das empresas da região 

Cras realiza reunião dos Programas
Renda Cidadã e Ação Jovem

Nesta quinta-feira (25) foi reali-
zada mais uma reunião dos
Programas Sociais Renda Cidadã e
Ação Jovem, do Cras – Centro de
Referência da Assistência Social de
Rio Grande da Serra. O evento

aconteceu no Salão Nobre do
Fundo Social de Solidariedade do
Município.

Com a presença dos beneficiá-
rios dos programas, a pauta princi-
pal do encontro foi o bullying, tema

de grande relevância da atualida-
de, que foi explanado pela psicólo-
ga do Cras, Elisângela Oliveira
Madi. Foram abordados, ainda,
assuntos como os “prazeres artifi-
ciais”.
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O  pretendente:  ELOY  BARBOSA FILHO, bra-
sileiro, serralheiro, estado civil solteiro, com 50
anos de idade,  nascido  em Ribeirão Pires - SP, no
dia primeiro de novembro de mil novecentos  e
sessenta  e  oito  (01/11/1968),  residente e domi-
ciliado na Avenida  Komoto  Tadashi,  76,  Km  4,
Ribeirão  Pires - SP, filho de ELOY BARBOSA e de
LUZIA MARIA  DE  JESUS  BARBOSA. A pretenden-
te: JULIANA FAUSTINO CONRADO, brasileira, dia-
rista, estado civil   solteira, com 34 anos de
idade,  nascida em São Paulo - SP, no dia quatro
de abril de mil novecentos  e  oitenta  e cinco
(04/04/1985), residente e domiciliada na Avenida
Komoto Tadashi,  76,  Km  4, Ribeirão Pires - SP,
filha de ISAIAS VILLELA CONRADO  e  de  MARLE-
NE FAUSTINO CONRADO.

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass
OOuurroo  FFiinnoo  PPaauullssiittaa

EXTRAVIO DE NOTA FISCAL
Adhex Technologies do Brasil

Comercio de Adesivos Ltda., esta-
belecido na Rua Boa Esperança, 166
– Nova Suissa –Ribeirão Pires/SP,
CNPJ 03.322.156/0001-87 e inscri-
ção Estadual 581.130.688.110,
comunica o extravio das notas fis-
cais  Serie 1 N º 14604; 14606;
14781;14809; 14810; 14811 e
14823

EEddiittaall  
EEssttrraavviioo  ddee  NNoottaa  FFiissccaall  
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Em menos de um mês, duas igrejas
sofrem com ações criminosas em RP

Na último dia 17 , mais uma
igreja em Ribeirão Pires foi alvo
de criminosos. Dessa vez, vários
equipamentos de aúdio e vídeo
utilizados durante cultos religio-
sos foram furtados na Avenida
Francisco Monteiro. Os autores
ainda não foram identificados.

De acordo com informações
do boletim de ocorrência,o cri-
minoso entrou no local, possivel-
mente com o auxílio de uma
chave falsa, uma vez que as por-
tas e janelas não foram danifica-
das. 

O responsável informou que a

igreja sofreu outros furtos em
meses anteriores, mas não
foram noticiados à Polícia Civil.
Ele ainda afirmou que a igreja
não possui circuito de videomo-
nitoramento.

Foram levados mesa de som,
caixas amplificadas, microfones,
projetor e um rádio.  O caso
segue em investigação. 

No início deste mês, a Folha
noticiou o assalto à Igreja Matriz
São José, onde o padre e uma
funcionária foram trancados no
banheiro durante um assalto.
Além da quantia de R$ 404,00,

pertecente ao caixa da Matriz,
foi levado o aparelho celular do
padre - avaliado em quatro mil
reais. 

De acordo com relatos das
vítimas, trata-se de um homem
pardo de aproximadamente 40
anos, cerca de um metro e 80
centímetros, com cabelos pretos
e lisos. O indivíduo vestia camisa
social branca, jaqueta social
preta, calça de sarja escura e
estava com óculos de leitura de
armação preta. Eles ainda o des-
creveram como uma pessoa edu-
cada e com sotaque carioca. 

Loja de doces e artigos de festa sofre
duas tentativas de furto no mesmo dia

Duas mullheres tentaram fur-
tar, praticamente ao mesmo
tempo, uma loja de atacado e
varejo de doces e artigos para
festa, na tarde do último sábado
(20), na Rua Capitão José Galo,
em Ribeirão Pires. Segundo infor-
mações, funcionários flagraram a
ação das investigadas por meio de
câmeras de segurança. Ambas
afirmaram que não se conhecem. 

Em seu relato aos guardas
municipais, uma das mulheres
alegou que entrou no estabeleci-
mento comercial sozinha e,
mesmo tendo ciência da existên-
cia das câmeras de segurança,
resolveu se apoderar de um paco-
te de confeitos, um corante e oito

saquinhos de suco artificial. Ainda
de acordo com o boletim de ocor-
rência, a mulher tinha a intenção
de fazer um bolo para seu neto,
que é portador de necessidades
especiais. 

Ao tentar sair com os produtos
em sua bolsa, a mulher de 67
anos foi impedida por um funcio-
nário e levada para uma sala no
fundo do comércio, onde uma
outra mulher, que estava com
uma criança de colo, também
havia sido detida ao tentar furtar
dois ovos de páscoa momentos
antes. 

A jovem de 22 anos disse em
seu depoimento que, por volta
das 12h, entrou na loja acompa-

nhada de uma amiga e resolveu
pegar dois óvos de páscoa da
marca Ferrero Rocher - avaliados
em R$164,00 - para presentear
seu filho de três anos e sua filha
de cinco meses e que não tinha
conhecimento das câmeras de
segurança instaladas no comércio.

A jovem e a acompanhante
também foram paradas ao tenta-
rem sair da loja. Os funcionários
chegaram a liberar a amiga da
investigada para buscar o dinheiro
a fim de pagar os ovos, no entan-
to a mulher não retornou.

As tentativas de furto serão
averiguadas e as mercadorias
foram devolvidas ao representan-
te legal do estabelecimento. 

Corpo de mulher é encontrado em 
mala dentro do guarda-roupa em Mauá

A vítima foi morta com três facadas na regição do abdômen; o caso foi registrado como feminicídio 
Na noite da última quarta-

feira (24), o corpo de uma
mulher foi encontrado esquarte-
jado, amarrado e amordaçado
dentro de uma mala guardada
em um guarda-roupa de um
apartamento, em Mauá. Viviane
Miranda Araújo, de 26 anos, foi
morta com três facadas na região
do abdômen pelo suspeito iden-
tificado como Pablo Danilo.

Segundo informações, a mala
onde estava o corpo de Viviane
foi encontrada pela ex-mulher do
suspeito, no Parque São Vicente.
Durante a tarde, a mulher rece-
beu uma ligação de Pablo Danilo
pedindo à ela que não retornas-
se para residência após o traba-
lho.  A mulher também afirmou
que estava em processo de
divórcio com o suspeito, mas
ainda moravam na mesma resi-

dência.   
A ex-mulher retornou para o

apartamento por volta das 19h e
encontrou o imóvel bagunçado,
além de uma mala no interior do
guarda-roupa.

A mulher pediu ajuda ao por-
teiro do condomínio que acio-
nou a Polícia Militar. Ao subirem
até o apartamento e abrirem a
mala, os policiais encontraram o
corpo de Viviane esquartejado.
Pablo Danilo encontra-se foragi-
do. 

No local foram encontrados
dois celulares, uma máquina de
cartão que pertencia a Viviane,
uma mala, a bolsa da vítima e
um pino de cocaína

Momentos antes do crime
Viviane chegou no condomí-

nio onde Pablo Danilo mora por

volta das 16h, através de um
motorista de aplicativo. Ela teria
se identificado como Ana Paola.
Ele confirmou as informações ao
porteiro e afirmou que ela era
sua prima, permitindo a entrada
da vítima no apartamento. 

Um dos porteiros afirmou que
não ouviu barulhos até às 18h,
horário em que ficou na guarita
do prédio. Já o outro afirmou
que Pablo deixou o local após às
18h.Pablo Danilo morava no
local há três meses. 

Segundo declarações da ex-
esposa, Viviane poderia ser uma
garota de programa e que Pablo
costumava solicitar esse tipo de
serviço. 

O caso foi registrado como
feminicídio no 1º DP de Mauá. A
Polícia pediu a prisão preventiva
do suspeito à Justiça.

Viviane chegou ao local por volta das 16h, com motorista de aplicativo

Foto: Reprodução

Idosos são alvos de suposto
advogado em RP

Dois idosos - um de 80 e o outro
de 86 anos - compareceram à
Delegacia de Polícia em Ribeirão
Pires para informar que, no último
dia 11, receberam uma ligação de
um indivíduo que se identificou
como advogado afirmando que
ambos tinham uma quantia para
retirar do INSS, mediante a procu-
ração. 

Segundo os boletins de ocor-
rências registrados, o suposto
advogado pediu para que os idosos
comparecerem ao escritório locali-
zado na Rua Afonso Zampol para
assinarem três procurações. Em
ambos os casos, os declarantes
não souberam informar os dados e
os nomes em que as procurações
foram feitas. 

Três dias após, os idosos retor-
naram ao escritório e foram infor-
mados que a sala havia sido aluga-
da por apenas um dia e que o
homem não deixou telefones para
contato ou endereço de outro
escritório. 

Um dos idosos ainda declarou
que o advogado fez cópias de
documentos pessoais e compro-
vantes de residência.

Cadela vítima de maus-tratos
é regastada na Estância

No último dia 23, equipes da
Secretaria de Meio Ambiente com
auxílio do Trânsito de Ribeirão
Pires compareceram até uma resi-
dência após denúncia de possíveis
maus-tratos de uma cadela. 

A denúncia consistia em uma
pessoa que saia cedo para o traba-
lho e que deixava um cachorro
sem os devidos cuidados, retor-
nando somente ao fim da noite.   O
animal não estaria se alimentando
pois a comida deixada era consu-
mida por outro cachorro existente
no mesmo quintal, deixando a
cadela com fome e sede. 

No local foram localizados dois
animais, sendo um deles o da foto
da denúncia. A cadela dava sinais
de desidratação e fraqueza. No
espaço foi procurado alimentação
adequada e água disponível, mas
só foi localizado um pote vazio,
sem alimento.

A cadela foi retirada do local.
Foi realizado boletim de ocorrência
para averiguação de possível maus
tratos a animais, onde deverá ser
apurado e se caracterizado maus-
tratos ou negligência de tratamen-
to adequado.
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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!

Fotos: Divulgação e Folha 

Na semana de 08 a 12 de abril foi realizada o 1ª Sipat da  Lubraquim, 
situada em Ribeirão Pires no bairro Santa  Luzia, onde foram treinados os 
colaboradores com eventos de Segurança do Trabalho. Os organizadores 
agradeceram a participação e empenho de todos os envolvidos na atividade

Profissionais do Instituto Embelleze da unidade Ribeirão Pires durante evento
que reuniu colaboradores e alunos durante momento de descontração

Thiago Müller, oThiaguinho (c), primeiro lugar na categoria
pré-mirim do Campeonato Novos e Super Talentos  2019 
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Inscrições para Sarau Cigano em
Ribeirão Pires seguem até o dia 29

A Prefeitura da Estância
Turística de Ribeirão Pires, por
meio da Secretaria de Cultura,
realiza até o dia 29 de abril as ins-
crições para o “Sarau Cigano”. Os
interessados deverão compare-
cer, de segunda a sexta-feira, das

8h às 17h, no Centro Cultural da
cidade, localizado na Rua Yutaka
Ishihara, 220 – Jardim Pastoril.

O evento é aberto para apre-
sentações de música, dança,
peças teatrais de curta duração,
poesia ou outras expressões

artísticas, individuais ou em
grupo. O “Sarau Cigano” aconte-
cerá no dia 4 de maio, no Centro
Cultural.

Mais informações podem ser
obtidas através do telefone
4824-1781.

Os escritores Sony Moreno e
Ellen Schneider lançaram recen-
temente o primeiro livro brasi-
leiro que homenageia o
Malasartes italino. Intitulado
como “Bertoldinho Malasartes
compram-se mentiras e verda-
des”, a obra integra as comemo-

rações da companhia
ABCDionisio de artes, que tam-
bém conta com uma peça tea-
tral, em comemoração aos 145
anos (1874 - 2019) da imigração
Italiana no Brasil. 

A história também presta
homenagens à várias famílias

tradicionais italianas do Grande
ABC e de Ribeirão Pires e, ainda,
cita o Mirante Santo Antônio,
um dos pontos turísticos mais
conhecidos da Estância.

O livro Bertoldinho
Malasartes foi ilustrado por Caco
Sarcáno. 

O livro foi desenvolvido pelos escritores Sony Moreno e Ellen Schneider

Autores de RP lançam livro
sobre Malasartes italiano

A obra literária ainda conta com ilustrações de Caco Sarcáno

Caco Sarcáno, o ilustrador 

Prorrogadas as inscrições para
Concurso Princesa do Chocolate

As inscrições para o Concurso
Princesa do Chocolate 2019
foram prorrogadas até o dia 3 de
maio (sexta-feira). O evento é a
primeira etapa da 13ª edição do
Festival do Chocolate de Ribeirão
Pires, promovida pela Prefeitura
da Estância Turística, por meio da
Secretaria de Turismo e
Desenvolvimento Econômico do
município.

Para participar, as candidatas

devem ter idade entre 16 e 26
anos, ser residentes no municí-
pio, conforme edital do concurso,
que deve ser retirado junto com
a ficha de inscrição na Academia
Oficina do Corpo, localizada na
Rua Stella Bruna Cechi Nardelli,
257 – Centro (subsolo do
Shopping Garden), de segunda a
sexta-feira, das 9h às 20h, , e
sábado, das 10h às 13h..

Menores de 18 anos devem

estar acompanhadas do pai, mãe
ou responsável legal para assina-
tura do termo de compromisso,
autorizando a participação e o
uso da imagem da candidata.

Apenas quinze candidatas
podem participar do evento. Se
as inscrições ultrapassarem este
número, será realizada uma pré-
seleção pela Comissão
Organizadora do evento, ainda
com data a definir.
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Após sediar a primeira expe-
riência de uma prova noturna de
ciclismo na região - o GP São Paulo
Critérium, em março,  Ribeirão
Pires será palco da IV Etapa do
Campeonato Penks de Ciclismo. O
evento, que conta com apoio da
Prefeitura, por meio da Secretaria
de Esportes, acontecerá no dia 28

de abril, a partir das 8h, com lar-
gada no Complexo Ayrton Senna.

As inscrições para participar no
grupo "elite" – profissional - ou
nas categorias "open" serão reali-
zadas no dia e local do evento,
com até 30 minutos de antece-
dência à largada de cada bateria.
As informações sobre horários de

largada serão divulgados pela
organização do Campeonato nos
próximos dias. O valor da inscrição
é de R$ 50. Moradores de Ribeirão
Pires, com a apresentação de
comprovante de residência no
município, terão 50% de descon-
to.

O evento reúne centenas de
ciclistas em diversas categorias,
incluindo a "Kids", e atrai profis-
sionais da elite nacional, como
Lauro Chaman, Francisco
Chamorro, Joel Junior, Ana Paula
Polegatch e Wellida Rodrigues. A
equipe campeã geral ao final das 8
etapas ganhará uma moto.

"Sabemos das dificuldades em
obter apoio à prática esportiva
quando a maioria das cidades pos-
suem tantas demandas, mas a
Secretaria de Esportes de Ribeirão
Pires entende que incentivar o
esporte é uma forma de promover
saúde e educação", comentou
Luiz Carlos Mazzaron, diretor da
Mazza Eventos e Ciclismo, organi-
zadora da IV Etapa do
Campeonato Penks de Ciclismo.

Estância recebe a IV Etapa
do Penks de Ciclismo

Evento acontece no próximo dia 28, com largada no Ayrton Senna

Fotos: Divulgação

Ribeirão Pires sediará a IV Etapa do Campeonato Penks de Ciclismo

Esporte realizará graduação de alunos
Alunos de Karatê da

Secretaria de Esportes da
Prefeitura da Estância Turística
de Ribeirão Pires receberão no
próximo sábado, dia 27 de abril,

as faixas e certificados de gra-
duação. Os atletas, homens e
mulheres de todas as idades,
receberão as novas faixas das
mãos do Sensei José de Barros,

professor da Secretaria de
Esportes, em evento que aconte-
cerá no Centro de Treinamento
João Netto (Avenida Prefeito
Valdírio Prisco, 193 – Centro).

Torneio Interno de Ginástica Rítmica 
em Ribeirão Pires acontece no sábado

Cerca de 250 meninas, com
idade entre 4 e 16 anos, partici-
pam no próximo sábado, dia 27,
a partir das 8h30, do Torneio
Interno de Ginástica Rítmica.

A competição promovida
pela Prefeitura da Estância

Turística de Ribeirão Pires, por
meio da Secretaria de Esportes,
acontecerá no Ginásio Ozíris
Grecco (Complexo Ayrton
Senna - Avenida Prefeito
Valdírio Prisco, 193 - Jardim
Itacolomy).

As ginastas, alunas dos
núcleos: Olaria, Ouro Fino e
Carlos Rohm, se apresentarão
com séries obrigatórias nos
níveis A, B, C, D, E, F e G, com
provas de mãos livres, bola,
corda, arco, fita e maça.
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
LEI MUNICIPAL Nº. 2.305, DE 17 DE ABRIL DE 2.019
“Altera a Lei Municipal nº. 2.209, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre a Reestrutura Administrativa da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra.”
Autoria: Mesa da Câmara Municipal 
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. - O Anexo II do Quadro Complementar; Anexo III - Tabela V Plano de Cargos de Salários de Estrutura em Comissão; Anexo   VI – Função de

Confiança por Departamento; Anexo VII – Quadro de Cargos e Vagas Distribuídas por Departamento e Anexo VIII – Atribuições em Comissão, da Lei
Municipal nº. 2.209, de 26 de maio de 2.017, com suas alterações subsequentes, passam a vigorar na forma dos Anexos que fazem parte integrante desta
Lei.

Art. 32..........
“Art. 33 - Fica Criado o Sistema de Controle Interno da Câmara de Rio Grande da Serra, nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal,

do artigo 35 da Constituição do Estado de São Paulo, do artigo 59 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000, e do artigo 51 da Lei
Orgânica Municipal, que será regulamentado por Resolução no prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único – A Controladoria Interna será assumida temporariamente por funcionário efetivo de carreira até a nomeação do cargo de Auditor de
Controle Interno, mediante realização de concurso público.

Art. 34 - A operacionalização da Controladoria Interna ficará sob a responsabilidade de servidor público integrante do Quadro de Pessoal Efetivo da
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, designado pela Mesa Diretora da Câmara para o exercício da correspondente função.

§ 1º. - Em razão da complexidade das atribuições a serem desenvolvidas o âmbito do Sistema de Controle Interno, será concedida gratificação ao
Responsável pelo Controle Interno no valor correspondente de 20% (vinte por cento) sobre o código-nível de seu cargo, a título de gratificação.

§ 2º. - A gratificação a que alude esse artigo poderá ser paga apenas a funcionário efetivo, não sendo permitido, em hipótese alguma, a incorporação
aos vencimentos.  

§ 3º. - O Responsável pelo Controle Interno contará com o suporte técnico dos funcionários da Secretaria Administrativa, Contabilidade, Almoxarifado,
Compras e Patrimônio.

Art. 35 – O funcionário público municipal que for nomeado como Presidente da Comissão de Licitação e Contratos, pelo exercício de suas atribuições
e durante o período da designação, receberá o valor correspondente a função gratificada prevista no artigo 32 da Lei Municipal nº 1.610, de 25 de maio
de 2006 e suas alterações subsequentes, e aos demais integrantes, o adicional previsto no Artigo 84, Parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.221/99 alter-
ado pela Lei Municipal nº. 2.039/2013.

Parágrafo único – A função acima descrita será reajustada na mesma data da revisão dos funcionários públicos municipais, pelo mesmo índice e sua
remuneração não será incorporada aos respectivos vencimentos em nenhuma hipótese, e perduração enquanto os serviços estiverem sendo efetivamente
prestados, salvo na hipótese de férias.

Art. 36 - Os funcionários que forem designados pelo Presidente para o desempenho de serviços extraordinários, concomitantemente com as
atribuições previstas para o seu cargo de origem, será concedida gratificação prevista na Lei Municipal nº 638/91.

Art. 37 – Eventuais divergências relacionadas com os anexos constantes desta lei, poderão ser corrigidas por Ato da Mesa Diretora”.
Art. 2º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 17 de abril de 2.019 – 54º. Ano de Emancipação Política-Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
PjLei nº. 003.03.2019 = CM
Autógrafo nº. 010.04.2019 = CM
Processo Administrativo = 862/19 = PM
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

PRÉ-REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO
Coordenador de Contabilidade: Técnico em Contabilidade com Registro no CRC

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ANEXO VI

FUNÇÃO DE CONFIANÇA POR DEPARTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ANEXO VII

QUADRO DE CARGOS E VAGAS DISTRIBUÍDOS
POR DEPARTAMENTO

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.625, DE 17
DE ABRIL DE 2.019

“Dispõe sobre a nomeação dos membros
do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência – CMDPD.”

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SIL-
VEIRA, Prefeito Municipal de Rio Grande da
Serra, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei

DECRETA
Art. 1º. - Ficam nomeados, nos termos da

Lei Municipal nº. 2.229, de 04 de dezembro de
2.017, para compor o Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, os mem-
bros abaixo relacionados:

REPRESENTANTES DO PODER EXECU-
TIVO

Titulares
Maria Aparecida de Lima Cardoso –

Secretaria de Educação e Cultura
Joana Fernandes de Araújo Cavalcante –

Secretaria Municipal de Saúde
Maria Ivone Lopes Rodrigues – Secretaria

de Assuntos Jurídicos
Francine Rosa Duchos da Silva –

Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
Lourdes de Campos Pereira - Secretaria de

Obras e Planejamento
Zilda dos Santos – Secretaria de Cidadania

e Inclusão Social
Suplentes
Daniela Aparecida Gonçalves - Secretaria

de Educação e Cultura
Célia Regina dos Santos - Secretaria

Municipal de Saúde
Maria Auxiliadora Dias - Secretaria de

Assuntos Jurídicos
Antonio Geraldo de Oliveira Espírito Santo

- Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
Alex Antônio dos Santos Tavares -

Secretaria de Obras e Planejamento
Ângela Nunes - Secretaria de Cidadania e

Inclusão Social
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE

CIVIL
Titulares
José Miguel Tartuci – APAE
Edson Carvalho - APRISCO
Silvana Torres - F.M.D.P.C.D
Mário Hiroshi Ishihara - F.M.D.P.C.D
Elias Siqueira Freitas - F.M.D.P.C.D
Cláudio Carlos de Souza - F.M.D.P.C.D
Suplentes
Claudete Rodrigues Madureira - APAE
Lucas Johann Cruvinel Carvalho -

APRISCO
Cleide dos Santos - F.M.D.P.C.D
Vanessa Hilário - F.M.D.P.C.D
Kate A. Araújo Carvalho - F.M.D.P.C.D
Eduardo Vieira - F.M.D.P.C.D
Art. 2º. - Este Decreto entra em vigor na

data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra, 17 de abril de 2.019 - 54º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira  
Prefeito Municipal
Publicado no quadro de editais na mesma

data e pela imprensa na forma da lei 
”RESUMO:

PROCESSO 2558/2018 - PREGÃO PRES-
ENCIAL Nº 10/2019 - OBJETO: 

Contratação de empresa especializada
para o fornecimento de kits tecnológicos de
robóticas, incluindo material paradidático,
capacitação técnica e pedagógica, bem como
plataforma digital e tablete, para atender ao
Projeto de Robótica Educacional da Secretaria
de Educação e Cultura.

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: Robótica Soluções Tecnológicas,
Comércio e Serviços Ltda – EPP 

Valor Global: R$ 56.097,04
Prefeito: Luís Gabriel Fernandes da Silveira

– 24/04/2019”

”RESUMO:
PROCESSO 529/2019 - PREGÃO PRES-

ENCIAL Nº 13/2019 - OBJETO: Registro de
Preços para contratação de empresa especial-
izada na prevenção de serviços de borracharia,
para conserto de pneus da frota de veículos
leves, pesados e máquinas pertencentes à
Prefeitura Municipal 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: Marizete de Matos Gomes - ME
Valor Global: R$ 92.000,00
Prefeito: Luís Gabriel Fernandes da Silveira

– 22/04/2019”
PROCESSO 1842/2018 - PREGÃO PRES-

ENCIAL Nº 75/2017 - OBJETO: Registro de
preços para fornecimento de medicamentos,
para atendimento de mandados judiciais da
Secretaria Municipal de Saúde. DESPACHO
DO PREFEITO: HOMOLOGO o objeto da lici-
tação em epígrafe, com amparo no art. 4º, XXII,
da Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal
1662/06, de acordo com o Despacho da
Pregoeira: DESPACHO DA PREGOEIRA:
ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe,
conforme segue: Empresa: Drogaria Popular
Melhor Preço Eireli Item 1-Qtd. 360-Valor unit.
R$ 1,64- Valor total R$ 590,40  Item 2- Qtd.
360- Valor unit. R$ 0,13- Valor total R$    46,80
Item 3- Qtd. 360- Valor unit. R$ 3,30- Valor total
R$  1.188,00 Item 4- Qtd. 1440- Valor unit. R$
0,72 Valor total R$1.036,80 Item 5- Qtd. 720-
Valor unit. R$ 2,32 Valor total R$1.670,40 Item
6- Qtd. 1080- Valor unit. R$ 1,15 Valor total
R$1.242,00 Item 8- Qtd. 1080- Valor unit. R$
1,17 Valor total R$1.263,60 Item 9- Qtd. 1080-
Valor unit. R$ 1,15 Valor total R$1.242,00 Item
10- Qtd. 2160- Valor unit. R$ 4,80- Valor total
R$ 10.368,00 Item 11- Qtd. 1800- Valor unit. R$
1,22 Valor total R$2.196,00 Item 12- Qtd. 1440-
Valor unit. R$ 0,80 Valor total R$1.152,00 Item
13- Qtd. 720- Valor unit. R$ 2,40 Valor total
R$1.728,00 Item 15- Qtd. 720- Valor unit. R$
0,78- Valor total R$ 561,60 Item 16- Qtd. 720-
Valor unit. R$ 0,51- Valor total R$ 367,20 Item
17- Qtd. 1440- Valor unit. R$ 2,60 Valor total
R$3.744,00 Item 18- Qtd. 360- Valor unit. R$
0,69- Valor total R$ 248,40 Item 19- Qtd. 720-
Valor unit. R$ 0,82- Valor total R$ 590,40 Item
20- Qtd. 1080- Valor unit. R$ 4,02 Valor total
R$4.341,60 Item 21- Qtd. 720- Valor unit. R$
1,12- Valor total R$ 806,40 Item 22- Qtd. 2160-
Valor unit. R$ 3,55 Valor total R$7.668,00 Item
23- Qtd. 360- Valor unit. R$ 1,72- Valor total R$
619,20 Item 24- Qtd. 36- Valor unit. R$ 47,30
Valor total R$1.702,80 Item 26- Qtd. 720- Valor
unit. R$ 1,00- Valor total R$ 720,00 Item 27-
Qtd. 1080- Valor unit. R$ 0,369- Valor total R$
398,52 Item 28- Qtd. 1080- Valor unit. R$
0,492- Valor total R$ 531,36 Item 29- Qtd. 360-
Valor unit. R$ 4,43 Valor total R$1.594,80 Item
30- Qtd. 360- Valor unit. R$ 0,325- Valor total
R$ 117,00 Item 31- Qtd. 360- Valor unit. R$
0,505- Valor total R$ 181,80 Item 33- Qtd. 360-
Valor unit. R$ 1,90- Valor total R$ 684,00 Item
34- Qtd. 24- Valor unit. R$ 93,20 Valor total
R$2.236,80 Item 35- Qtd. 360- Valor unit. R$
1,31- Valor total R$ 471,60 Item 36- Qtd. 360-
Valor unit. R$ 1,60- Valor total R$ 576,00 Item
37- Qtd. 360- Valor unit. R$ 1,124- Valor total
R$ 404,64 Item 38- Qtd. 720- Valor unit. R$
10,65 Valor total R$7.668,00 Item 39-Qtd. 2160-
Valor unit. R$ 2,92 Valor total R$6.307,20 Item
40- Qtd. 24- Valor unit. R$ 26,65- Valor total R$
639,60 Item 41- Qtd. 2160- Valor unit. R$ 0,924
Valor total R$1.995,84 Item 42- Qtd. 360- Valor
unit. R$ 3,35 Valor total R$1.206,00 Item 43-
Qtd. 1080- Valor unit. R$ 1,56 Valor total
R$1.684,80 Item 44- Qtd. 360- Valor unit. R$
1,41- Valor total R$ 507,60 Item 45- Qtd. 360-
Valor unit. R$ 4,41 Valor total R$1.587,60 Item
46- Qtd. 360- Valor unit. R$ 2,86 Valor total
R$1.029,60 Item 47- Qtd. 720- Valor unit. R$
0,57- Valor total R$ 410,40 Item 48- Qtd. 720-
Valor unit. R$ 1,60 Valor total R$1.152,00 Item
49- Qtd. 720- Valor unit. R$ 5,38 Valor total
R$3.873,60 Item 50- Qtd. 360- Valor unit. R$
0,83- Valor total R$ 298,80 Item 51- Qtd. 360-
Valor unit. R$ 10,08 Valor total R$3.628,80 Item
52- Qtd. 720- Valor unit. R$ 4,53 Valor total
R$3.261,60 Item 53- Qtd. 720- Valor unit. R$
1,00- Valor total R$ 720,00 Item 54- Qtd. 36-
Valor unit. R$ 9,68- Valor total R$ 348,48 Item
55- Qtd. 720- Valor unit. R$ 5,81 Valor total
R$4.183,20 Item 56- Qtd. 36- Valor unit. R$
95,21 Valor total R$3.427,56 Item 57- Qtd. 360-
Valor unit. R$ 5,38 Valor total R$1.936,80 Item
58- Qtd. 720- Valor unit. R$ 3,38 Valor total
R$2.433,60 Valor total da empresa R$
100.591,20 Os itens 07, 14, 25, e 32 restaram
“Deserto” Prefeito Luis Gabriel Fernandes da
Silveira – 18/04/2019.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS - Nº 43/2019 – PROC. Nº 764/2019 –
DETENTORA: Expanson Promoções e Eventos
Ltda – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COMPREEN-
DENDO INFRAESTRUTURA, COM
INSTALAÇÃO DE PALCOS, TABLADOS,
TRELIÇAS, CAMARIM, GRADE DE
PROTEÇÃO, PLACAS DE FECHAMENTO,
BARRICADA, PISO TIPO EASYFLOOR,
TENDA, PRATICÁVEL, SONORIZAÇÃO,
ILUMINAÇÃO, GRUPO GERADOR E BAN-
HEIRO QUÍMICO, PARA ATENDER A
PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
DA SERRA.– DATA DA ASSINATURA:

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ANEXO III

Tabela V - Plano de Cargos e Salários 
Estrutura em Comissão
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ANEXO II
Quadro Complementar

24/04/2019– PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES
- VALOR TOTAL: R$ 426.650,00

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS - Nº 44/2019 – PROC. Nº 764/2019 –
DETENTORA: Pilar Organizações e Festas
EPP – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COMPREEN-
DENDO INFRAESTRUTURA, COM
INSTALAÇÃO DE PALCOS, TABLADOS,
TRELIÇAS, CAMARIM, GRADE DE
PROTEÇÃO, PLACAS DE FECHAMENTO,
BARRICADA, PISO TIPO EASYFLOOR,
TENDA, PRATICÁVEL, SONORIZAÇÃO,
ILUMINAÇÃO, GRUPO GERADOR E BAN-
HEIRO QUÍMICO, PARA ATENDER A

PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
DA SERRA.– DATA DA ASSINATURA:
24/04/2019– PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES
- VALOR TOTAL: R$ 21.500,00

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS - Nº 45/2019 – PROC. Nº 801/2019 –
DETENTORA: Evandro Farine Zelioli ME –
OBJETO: Registro de preços para contratação
de empresa especializada para confecção de
camisetas/camisas, para atender as necessi-
dades das Secretarias Municipais e demais
Órgãos da Prefeitura de Rio Grande da Serra .–
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2019– PRAZO
DE VIGÊNCIA: 12 MESES - VALOR TOTAL:
R$100.000,00
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Na Educação, os Conselhos
Fiscalizadores são três: Conselho
Municipal de Educação; Conselho
de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais de Educação e
Conselho de Alimentação Escolar.

Representantes da comunidade

podem e devem integrar esses
Conselhos, todos eles têm normas
específicas para a eleição de mem-
bros da sociedade para compor
seus quadros. É um trabalho exclu-
sivamente voluntário, não possui
nenhuma remuneração ou ajuda
de custo,  mas seu valor social é
extremamente relevante.

Dito isso, cabem então os

seguintes questionamentos: Esses
Conselhos funcionam como prevê
a Lei? Os conselheiros tem real
acesso aos documentos necessá-
rios para fazer a fiscalização? O
Conselho Municipal de Educação é
ouvido pelas gestões ao fixar as
diretrizes da Educação? Os conse-
lheiros tem acesso à assessoria jurí-
dica e contábil para auxiliar na fis-
calização? Os Conselhos tem uma
sala onde guardar seus documen-
tos? Arquivo? Funcionário para
auxiliá-los? Têm acesso à transpor-
te para fazer a fiscalização nas esco-
las? 

Segundo Perla de Freitas,
Diretora Nacional de Educação da
Confederação dos Servidores
Públicos do Brasil - CSPB, tudo isso
é previsto em lei,  mas na maioria
dos municípios- e em Ribeirão
Pires não é diferente- a resposta
para todas essas perguntas é não.
“Toda modificação nesta caótica
situação, por menor que seja, só é
conseguida através da intervenção
do Ministério Público Estadual”,
diz.

Ainda há um questionamento
final: Porquê? A quem interessa
que os gastos e as políticas de
Educação não sejam adequada-
mente fiscalizados? Com certeza
não é do interesse da população o
‘funcionamento artificial’ de meca-
nismo tão importante.

Fiscalização de gastos
públicos na Educação 
Entenda o papel do cidadão nos Conselhos Fiscalizadores de Gastos Públicos 

Perla de Freitas é Diretora Nacional de Educação da CSPB 
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A Classe A Idiomas já está loca-
lizada em Ribeirão Pires há sete
anos e neste sábado, 27 de abril,
estará inaugurando sua segunda
unidade na rua Ada Mortari

número 1, no Centro Alto. 
A escola vem tornando-se des-

taque neste seguimento devido
ao nível elevado dos seus profis-
sionais, professores qualificados

formados em faculdades de
letras e ou com certificação inter-
nacional. “Este é nosso diferen-
cial, a qualidade dos nossos pro-
fissionais. Trabalhamos com um
número reduzido de alunos por
sala, máximo de oito, e com aulas
individuais, resultando num
maior aproveitamento da apren-
dizagem”, afirma Alexandra
Vasconcelos.

Pensando no desenvolvimento
profissional e acadêmico, a Classe
A Idiomas tem uma variedade de
cursos regulares, cursos prepara-
tórios de certificação internacio-
nal, cursos para viagens e negó-
cios. 

O foco da escola é a necessida-
de do aluno com uma abordagem
diferenciada nos idiomas em
inglês, espanhol e francês para
alunos a partir dos 6 anos de
idade.

Para saber mais entre em con-
tato pelo whats 97199-0145.

Inauguração da nova
unidade da escola
Classe A Idiomas 

Inauguração para a sociedade acontece amanhã (27)
Foto:Reprodução/Instgram

Nova sede fica localizada na Ada Mortari, 01, Centro Alto de Ribeirão Pires
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Ao enviar a declaração após o
prazo, o contribuinte receberá a
“Notificação de lançamento da
multa”, com o prazo para quitar
a taxa. O pagamento deve ser
feito em até 30 dias após a emis-
são. Encerrado esse prazo, pas-
sam a incidir juros de mora
sobre o valor, com base na taxa
Selic.

Para emitir o Documento de
Arrecadações de Receitas
Federais (Darf) necessário para

quitar a multa, o contribuinte
deverá selecionar a opção “Darf
de multa por Entrega em
Atraso”, localizado na aba
“Imprimir” do programa gerador
da declaração.

“Quem tem imposto a resti-
tuir e não quitar a pendência no
período  terá a multa automati-
camente deduzida do valor da
restituição”, explica Maria Sônia
F. Aguiar, da Masfer Serviços
Contábeis. 

Além disso, normalmente,
quem tem direito à restituição e
entrega depois do prazo irá para
o final da fila para o pagamento.
Geralmente, recebe somente
nos lotes suplementares.

Perder o prazo de entrega ou
não prestar contas com o Fisco
podem render punições que vão
desde o pagamento de multa a
restrições no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF). 

Multa
Segundo Sônia, a Receita

alerta que os contribuintes que
perderem o prazo estarão sujei-
tos ao pagamento de multa
mínima de R$ 165,74 e máxima
de 20% do imposto devido. O
contribuinte tem o prazo de 30
dias, a partir da entrega em atra-
so, para efetuar o pagamento.

CPF bloqueado
Quem não prestar contas

ainda terá pendências no
Cadastro de Pessoas Físicas. “Na
prática, o contribuinte com CPF
pendente de regularização não
pode, por exemplo, fazer
empréstimos, obter certidão
negativa para venda ou aluguel
de imóvel, tirar passaporte e até
mesmo prestar concurso públi-
co”, afirma. “Além disso, ainda
pode de ter problemas para
movimentar conta bancária”,
finaliza. 

Não declarei o Imposto
de Renda, e agora? 
Saiba o que acontece ao atrasar ou não enviar o Imposto de Renda no prazo

Foto:Divulgação

Maria Sônia F. Aguiar está a frente da Masfer Serviços Contábeis 
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O fato de ter uma empresa
MEI não obriga o contribuinte
pessoa física a fazer a declara-
ção de imposto de renda. Mas
se ele se enquadrar em uma
das condições de obrigatorie-

dade determinadas pela
Receita Federal para a entrega
do documento, precisará pres-
tar contas ao Fisco e incluir na
declaração os rendimentos
recebidos por MEI.

Para começar, o empresário
que receber de sua MEI mais
de R$ 40 mil de remuneração
no ano está obrigado a fazer a
declaração de IR. Isso porque
quem recebeu rendimentos
não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte supe-
riores a R$ 40 mil fica obrigado
a declarar. Além disso, quem
recebeu rendimentos tributá-
veis superiores a R$ 28.559,70
em 2018 vindos de outras fon-
tes de renda que não MEI pre-
cisa declarar — isso vale, por
exemplo, se uma pessoa é MEI
e também trabalha com cartei-
ra assinada. Outro caso de
obrigatoriedade ocorre para
quem tem bens e direitos de
valor superior a R$ 300 mil.

Uma questão importante:
quem é titular da MEI e vai
declarar imposto de renda
como pessoa física não pode
esquecer de incluir, na ficha
cadastral, os dados da pessoa
jurídica.

MEI precisa declarar
Imposto de Renda?  
O MEI pode ter ou não escrituração contábil para enviar os dados ao Governo

Foto:Divulgação 

Meta Contábil auxilia na hora de declarar seu imposto de renda 
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