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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 d a F o l h a

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass

O retorno do Festival do Chocolate
É evidente que a população está

sedenta por eventos culturais após um
hiato de mais de dois anos de reclusão
devido a pandemia da Cavid-19. É evi-
dente também que a pandemia ainda
não acabou, para tanto, basta ver as
ações cobradas pelas autoridades, espe-
cialmente da nossa região
do Grande ABC, que está
orientando a população a
voltar a utilizar máscaras
como forma de prevenção
à doença.
Agora, como conciliar a

realização de eventos culturais, que
reúnem grande público, com a preven-
ção à Covid-19? 
Esse será o desafio da Prefeitura de

Ribeirão Pires a partir de agora que deu
o pontapé inicial para o retorno da rea-
lização do Festival do Chocolate em

Ribeirão Pires. O pontapé inicial se dá
com o tradicional concurso da Princesa
do Chocolate que antecede a realização
do evento. A Prefeitura ainda não divul-
gou a data de realização nem tampouco
os artistas que farão parte do evento
neste ano, porém, sabe-se que o evento

vai acontecer e a prévia já
está acontecendo com o
concurso que elegerá a
Princesa.
No entanto, espera-se

parcimônia, pois entende-
se a importância da volta

do Festival do Chocolate como lazer e
fomento à econômia e também enten-
de-se a importância da prevenção e por
consequência a não propagação da
Covid-19 com medidas preventivas.
Enfim, o bom senso é o melhor remédio
para se resolver tal impasse.

“Festival do Chocolate
é lazer e fomento

à econômia”

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO  

Faço saber que pretendem se casar  e  apresen-
taram  os  documentos exigidos pelo art. 1525 do
Código Civil Brasileiro.

LUIZ  SANTOS  DA  SILVA,  estado civil divorcia-
do, profissão porteiro, nascido  em  Bom  Conselho,
PE no dia dez de maio de mil novecentos e sessenta
e nove (10/05/1969), residente e domiciliado Rua
Lavras, 624, Quarta  Divisão, Ribeirão Pires, SP, filho
de JOSÉ PUREZA DOS SANTOS e de SEBASTIANA ALE-
XANDRINA DOS SANTOS. ALESSANDRA  CINTRA
KAUFFMAN, estado civil solteira, profissão líder de
limpeza,  nascida  em  Ribeirão Pires, SP no dia vinte
de julho de mil novecentos  e setenta e sete
(20/07/1977), residente e domiciliada Rua Lavras,
624,  Quarta  Divisão,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha de
PEDRO KAUFFMAN FILHO e de EDINA CINTRA
KAUFFMAN.                            

TIAGO  GOMES  CORREA,  estado  civil  solteiro,
profissão  professor, nascido  em Mauá, SP no dia
nove de agosto de mil novecentos e noventa
(09/08/1990),  residente  e  domiciliado Rua Gago
Coutinho, 425, Pilar Velho,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho
de CLAUDIO CORREA e de ELISABETE GOMES DE
SOUZA. ISABELLA  BARBOSA DOS SANTOS, estado
civil solteira, profissão modelo, nascida  em  São
Paulo,  SP  no  dia  nove  de  outubro  de  dois mil
(09/10/2000), residente e domiciliada Rua
Aguinaldo Bandoni Filho, 97, Ponte Seca, Ribeirão
Pires, SP, filha de IZAIAS FORMAGINI DOS SANTOS e
de ROSANA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS.                                 

MOACIR   FERNANDO   DE   SOUZA,  estado  civil
divorciado,  profissão frentista,  nascido  em
Mutuipe, BA no dia vinte e nove de maio de mil
novecentos  e setenta e nove (29/05/1979), resi-
dente e domiciliado Rua Antonieta Colalilo Cordeiro,
460, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ PATRÍ-
CIO DE SOUZA e de MARIA DE LOURDES DE SOUZA.
PATRÍCIA  BARBOSA  DE  SOUSA, estado civil soltei-
ra, profissão artesã, nascida em Mauá, SP no dia
vinte e seis de janeiro de mil novecentos e oitenta  e
dois  (26/01/1982),  residente e domiciliada Rua
Antonieta Colalilo  Cordeiro, 460, Roncon, Ribeirão
Pires, SP, filha de DELZINHO PEREIRA DE SOUSA e de
APARECIDA BARBOSA DE SOUSA.                     

RAFAEL  ÂNGELO  FATORETTO,  estado civil sol-
teiro, profissão autônomo, nascido em Mauá, SP no
dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e
noventa  e  três  (25/09/1993), residente e domici-
liado Rua Coronel Manoel  Rabelo,  23,  Ponte  Seca,
Ribeirão  Pires, SP, filho de JOSÉ ANTONIO FATORET-
TO e de APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA FATORET-
TO. YURI  JOYCE  DOS  SANTOS  DA  SILVA,  estado
civil solteira, profissão supervisora  de  farmácia,
nascida em Mauá, SP no dia vinte e seis de junho  de
mil  novecentos  e noventa e seis (26/06/1996), resi-
dente e domiciliada Rua Coronel Manoel Rabelo, 23,
Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filha de ELPIDIO
NEIVA DA SILVA e de MARILENE DOS SANTOS DA
SILVA.

ALEX  JARDIM  DOS  SANTOS, estado civil soltei-

ro, profissão sommelier, nascido  em  Carlos
Chagas,  MG  no dia vinte e cinco de março de mil
novecentos  e oitenta e dois (25/03/1982), residen-
te e domiciliado Rua Zequinha  de  Abreu,  252,
Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho de MARIA LÊDA
JARDIM DOS SANTOS. MARLY PIRES DA SILVA, esta-
do civil solteira, profissão ajudante geral, nascida
em Ribeirão Pires, SP no dia seis de maio de mil
novecentos e oitenta  (06/05/1980),  residente e
domiciliada Rua Zequinha de Abreu, 252,  Roncon,
Ribeirão  Pires,  SP, filha de MARIA APARECIDA PIRES
DA SILVA.                                                                

JENIFER  BATISTA RODRIGUES, estado civil
divorciado, profissão técnico de informática, nasci-
do em Diadema, SP no dia quinze de outubro de mil
novecentos  e  setenta  e quatro (15/10/1974), resi-
dente e domiciliado Rua  José  Mortari,  962,  Suíssa,
Ribeirão  Pires, SP, filho de ADÃO BATISTA RODRI-
GUES e de BENEDITA FERNANDES RODRIGUES. PRIS-
CILA   DE   OLIVEIRA   SOUSA,  estado  civil  solteira,
profissão balconista,  nascida  em  Jacareí,  SP no dia
cinco de novembro de mil novecentos  e oitenta e
seis (05/11/1986), residente e domiciliada Rua José
Mortari, 962, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de
ANDERSON ALVES DE SOUSA e de ROSANGELA DE
LUCAS OLIVEIRA.                            

ANDRÉ  ROCHA  RODRIGUES,  estado civil sol-
teiro, profissão operador de produção,  nascido em
São Paulo, SP no dia primeiro de novembro de mil
novecentos  e noventa e três (01/11/1993), residen-
te e domiciliado Rua Campinas,  34,  São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de GILDARTE
SOUZA RODRIGUES e de AIDA MARIA DE JESUS
ROCHA.                       DANIELE  DOS  SANTOS,  esta-
do  civil  solteira, profissão operadora de loja,  nas-
cida  em  Mauá,  SP no dia dois de junho de mil nove-
centos e noventa e seis (02/06/1996), residente e
domiciliada Rua Campinas, 34, São  Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filha de JURACY VIEIRA DOS SAN-
TOS e de CREUZA DE SOUZA VIEIRA.                                          

JOSÉ GERALDO MATIAS LOPES, estado civil sol-
teiro, profissão gerente de restaurante,  nascido em
Bom Conselho, PE no dia dezessete de julho de mil
novecentos e sessenta e nove (17/07/1969), resi-
dente e domiciliado Rua  Cecília Meireles, 102, casa
A, Represa, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ MATIAS
DA SILVA e de JOSEFA LOPES MATIAS DA SILVA.
ERICA  MELO SOUZA, estado civil solteira, profissão
do lar, nascida em Aracaju,  SE no dia nove de abril
de mil novecentos e noventa e quatro (09/04/1994),
residente e domiciliada Rua Cecília Meireles, 102,
casa A, Represa, Ribeirão Pires, SP, filha de EDUAR-
DO DE MENEZES SOUZA e de MARIA EDILEUZA DE
JESUS MELO.                                         

SIDNEI  CAETANO  DA  SILVA, estado civil divor-
ciado, profissão gerente pós  venda,  nascido  em
Dracena,  SP  no  dia  seis  de abril de mil novecen-
tos  e  setenta  e quatro (06/04/1974), residente e
domiciliado Rua  Cândido  Mota,  540,  Centro  Alto,
Ribeirão Pires, SP, filho de DEOLINDO CAETANO DA
SILVA e de JUVELINA CAETANO DA SILVA. ADRIANA
HORTA  HONORIO, estado civil divorciada, profissão

técnica de laboratório,  nascida  em  Mauá,  SP  no
dia quatro de outubro de mil novecentos  e setenta
e dois (04/10/1972), residente e domiciliada Rua
Cândido  Mota, 540, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP,
filha de BENEDITO JOSÉ HONORIO e de IZALDINA
HORTA HONORIO.                             

REGINALDO   EVARISTO   DA  SILVA,  estado  civil
solteiro,  profissão ajudante, nascido em Piracicaba,
SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil   novecen-
tos   e   oitenta  e  quatro  (25/01/1984),  residente
e domiciliado  Rua  América,  38,  Represa, Ribeirão
Pires, SP, filho de MARIA APARECIDA DA SILVA.
ZILDA SILVA PIA BARBOSA, estado civil viúva, profis-
são do lar, nascida em  Itambé,  BA  no  dia  oito de
junho de mil novecentos e sessenta e quatro
(08/06/1964), residente e domiciliada Rua América,
38, Represa, Ribeirão  Pires, SP, filha de OSVALDO
ALVES PIA e de ALZIRA PEREIRA DA SILVA.                                                                

VINÍCIUS  RIBEIRO  MAURÍCIO, estado civil sol-
teiro, profissão motoboy, nascido  em  Ribeirão
Pires,  SP  no  dia  quatorze  de  maio  de mil nove-
centos  e noventa e sete (14/05/1997), residente e
domiciliado Rua Jeronimo  Veiga  Garcia, 791, A,
Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filho de VALMIR MAURÍ-
CIO e de MÔNICA VALÉRIA RIBEIRO MAURÍCIO.
TAUANE  GABRIELLE  DA SILVA DE FARIA, estado civil
solteira, profissão técnica  de  enfermagem, nascida
em Mauá, SP no dia cinco de agosto de dois  mil
(05/08/2000),  residente  e  domiciliada Rua
Jeronimo Veiga Garcia,  791,  A, Itrapoá, Ribeirão
Pires, SP, filha de GILBERTO GOMES DE FARIA e de
MARIA SONEIDE DA SILVA.                                 

SANDRO   MARCOLINO  DOS  ANJOS,  estado
civil  divorciado,  profissão auxiliar  de  limpeza,  nas-
cido  em  São  Benedito  do  Sul, PE no dia primeiro
de  abril  de  mil novecentos e oitenta e três
(01/04/1983), residente  e  domiciliado  Rua
Caiçara,  30, São Caetaninho, Ribeirão Pires,  SP,
filho de ROSIVAL MARCOLINO DOS ANJOS e de
MARIA JOSÉ GOMES DE AZEVEDO.
CINTIA  MARIA  ANDRADE DE FREITAS, estado civil
solteira, profissão do lar,  nascida  em  Lagoa  dos
Gatos, PE no dia dezenove de maio de mil novecen-
tos  e  noventa  e um (19/05/1991), residente e
domiciliada Rua Caiçara,  30, São Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ MANOEL DE FREITAS
e de MARIA CELESTE DE ANDRADE.                             

RICARDO  KIYOSHI  YAMASHITA, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar de  produção,  nascido  em
Guarulhos, SP no dia vinte e um de março de mil
novecentos e setenta e nove (21/03/1979), residen-
te e domiciliado Rua Rogério Guilherme Soares, 165,
São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de HIROSHI
YAMASHITA e de TAEKO AKI YAMASHITA. VIVIANE
FAÇANHA DE SOUSA, estado civil divorciada, profis-
são auxiliar de  produção, nascida em São Paulo - 4º
Subdistrito - Nossa Senhora do Ó,  SP  no  dia  dez  de
janeiro  de mil novecentos e oitenta e cinco
(10/01/1985),  residente  e  domiciliada Rua Rogério
Guilherme Soares, 165,  São  Caetaninho,  Ribeirão
Pires,  SP,  filha de JOSÉ MARCONDES FAÇANHA DE
SOUSA e de MARIA HELENA NOBRE DE SOUZA. 
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TCE também alerta que a Câmara não cumpre Lei de Responsabilidade Fiscal

O Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCE-SP)
emitiu dois alertas no final do
mês de maio para Ribeirão
Pires. Um foi direcionado ao
prefeito Clóvis Volpi (PL) e o
outro para o seu filho, o presi-
dente da Câmara, Guto Volpi
(PL).
No alerta o Tribunal deixou

claro que se ambos não resolve-
rem os impasses registrados
poderão sofrer sanções adminis-
trativas e também penais.
Com relação ao prefeito Volpi

o TCE diz que o mesmo não está
cumprindo regras previstas na
Constituição Federal, principal-
mente no que diz respeito a
investimentos nos setores de
Educação e Saúde e também

responsabilidade com a gestão
financeira da cidade.
No quesito gestão financeira

o TCE afirma que o percentual
entre a receita corrente arreca-
dada e a despesa corrente liqui-
dada superou o percentual de
85% previsto na Constituição e
por isso o prefeito teria de
implementar algumas medidas
para atingir o patamar de 85%,
como por exemplo não efetuar
contratações de funcionários,
não criar cargos ou não conce-
der aumentos. E tudo isso foi
feito por Volpi.
Além disso, segundo o

Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, Volpi não está inves-
tindo o mínimo necessário na
Educação, que é 25% do orça-

mento e também não está
investindo o mínimo necessário
na Saúde que é de 15%.
Outro ponto destacado pelo

TCE é referente ao não cumpri-
mento da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e também
da Lei Orçamentária Anual
(LOA). Conforme o Tribunal,
“verifica-se que o Resultado
Primário Previsto na LOA atuali-
zada é inferior ao consignado no
Anexo de Metas da LDO,
demonstrando, portanto,
incompatibilidade com a meta
estabelecida”.

Câmara Muncipal
A Câmara Municipal, mais

especificamente o presidente
Guto Volpi (PL), também foi
alertado pelo Tribunal de Contas
no mesmo período.
Segundo o TCE, Guto está vio-

lando a Lei de Responsabilidade
Fiscal referente a análise das
despesas assumidas nos últimos
quatro bimestres. “Alerte-se
que a situação de liquidez apre-
senta déficit no resultado do
período atual e no projetado
para o exercício revelando-se
desfavorável frente ao adimple-
mento dos compromissos, com-
prometendo, por consequência,
a execução orçamentária e liqui-
dez financeira do período res-
tante do presente exercício”.
Enfim, pai e filho foram aler-

tados pelo Tribunal de Contas
referentes aos erros que estão
cometendo a frente da
Prefeitura e da Câmara de
Ribeirão Pires e também foram
alertados para as devidas conse-
quências caso persistam nos
erros.

Foto: Divulgação/Redes Sociais

Gestão Volpi não cumpre
a Constituição, alerta
Tribunal de Contas

Prefeito Clóvis Volpi junto com seu filho Guto Volpi

Que a Câmara Municipal de
Mauá rejeitou as contas do ex-
prefeito Átila Jacomussi
(Solidariedade) nesta semana,
da época em que o mesmo
governava Mauá, e com isso
colocou obstáculo para que
ele consiga registro para ser
candidato a deputado esta-
dual esse ano.

* * *

Que essa votação de Mauá
fez com que membros do
núcleo duro do Governo Clóvis
Volpi (PL) de Ribeirão Pires
soltassem rojões de felicidade
com essa rejeição às contas de
Átila Jacomussi. Por que a
festa?

* * *
Que esses mesmos inte-

grantes do Governo Volpi feli-
zes com as contas rejeitadas
de Átila não se manifestam
sobre a votação da cassação
do diploma do prefeito Volpi
que está prevista para come-
çar hoje no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e que pode tirar
Volpi do cargo de prefeito da
noite para o dia.

Que esse impasse jurídico
enfrentado por Volpi é justa-
mente por ter tido contas
rejeitadas pela Câmara de
Ribeirão relativas ao ano de
2012. A turma de Volpi se uti-
liza de dois pesos e duas medi-
das para o mesmo problema!

* * *

Que o presidente da
Câmara de Ribeirão, Guto
Volpi (PL), está lançando seus
olhares para os ritmos musi-
cais. Está em trâmite no
Legislativo, de autoria de Guto
e Valdir Gordo (Podemos),
dois projetos de lei referentes
à música: o primeira cria a
Semana do Hip Hop e o outro
o Dia do Flashback.

* * *

Que o vereador Anderson
Benevides (Avante) apresenta
projeto de lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade de se
ter intérprete de Libras no
horário de atendimento ao
público ou sistema que integre
e supra essa função em todas
as agências bancárias.

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

O vereador Israel Mendonça (PDT) apresentou
requerimento solicitando a Prefeitura informações
quanto a Procuradoria Municipal de Rio Grande da
Serra. Mendonça apresentou uma série de questio-
namentos sobre os procurados municipais que
atuam na cidade, como o modo de trabalho, benefí-
cios, acesso aos materiais entre outros pontos.
“Devemos considerar que os procuradores do

prestaram concurso, onde ficou devidamente consti-
tuída a jornada de trabalho que deveriam prestar
diariamente ou semanalmente, onde é necessário
informações sobre o cumprimento da jornada, seja
no trabalho presencial ou remoto. Diante disso,
necessário se faz que o Executivo, através da secre-
tária de Assuntos Jurídicos, apresente as informa-
ções, fazendo jus ao direito constitucional, tendo em
vista que venho recebendo reclamações de muníci-
pes que estão tendo dificuldades em receber atendi-
mento presencial dos procuradores municipais”.

Realização de serviços
no Parque América

Melhorias para vias
do Pq. do Governador

Benedito Araújo (PSB), vereador pela cidade de Rio
Grande da Serra, pediu informações ao chefe do
Executivo Municipal, Claudinho da Geladeira (PSDB),
quanto à possibilidade de proceder a manutenção
com passagem de máquina patrol e colocação de
pedra de bica corrida em toda a extensão das ruas do
Parque do Governador.
“O pedido se justifica considerando que a

Administração ofereça as mínimas condições para que
a população possa trafegar pelas vias sem passar
pelos transtornos enfrentados atualmente, especial-
mente em dias posteriores a chuva, quando fica ainda
mais difícil para os veículos adentrarem ao bairro
acima mencionado. Por sermos conhecedores desses
fatos é que apresentamos a propositura, visando
minimizar os problemas enfrentados pelos moradores
quanto à ausência dos referidos serviços”, afirmou o
vereador por meio do documento aprovado pela
Câmara Municipal.

Roberto Bernado (Avante), vereador de Rio Grande
da Serra, solicitou ao prefeito do município, Claudinho
da Geladeira (PSDB), por meio da Secretaria de
Serviços Urbanos informações sobre a possibilidade
de manutenção com passagem de máquina e coloca-
ção de pedra de bica corrida em toda a rua Cruzeiro,
no Parque América.
O parlamentar questionou o Executivo Municipal

quanto à possibilidade de atender a demanda, bem
como solicitou um prazo para que o serviço seja exe-
cutado e os motivos que podem inviabilizá-los.
“Tal solicitação se faz necessária tendo em vista

atender aos pedidos dos moradores da referida rua,
que apresenta más condições de tráfego, tanto de
pedestres, quanto de veículos. Sendo assim, solicita-
mos, através da Secretaria, que execute os devidos
serviços que visam minimizar os transtornos enfrenta-
dos por aqueles que se utilizam desta rua, trazendo
mais segurança e qualidade de vida”, explicou.

Carretas e Caminhões
em ruas da Vl. Lavínia

O vereador Zé Carlos (Cidadania) apresentou uma
indicação ao Prefeito de Rio Grande da Serra,
Claudinho da Geladeira (PSDB), sugerindo a
Secretaria de Trânsito realizar estudos visando a colo-
cação de placa proibindo a circulação de carretas e
caminhões pesados nas ruas da Vila Lavínia. Segundo
o parlamentar, o pedido é uma reivindicação dos
moradores do bairro, no qual as vias não possuem
saída.
“Será de grande valia a colocação de uma placa

indicando que as ruas não têm saída, alertando aos
motoristas e também de proibição de circulação de
carretas e caminhões pesados no bairro, pois os
motoristas, ao adentrar no bairro, são alertados pelos
moradores que as ruas não têm saída, tendo que vol-
tar de ré causando transtornos aos outros motoristas
que trafegam pelo local”, justificou o vereador Zé
Carlos por meio do documento aprovado pela Câmara
Municipal.

Manunteção no
Cemitério Municipal

Marcelo Alves da Silva, o Marcelo Cabeleireiro
(PSD), requisitou informações da Prefeitura, por meio
da Secretaria de Administração, quanto a possibilida-
de de disponibilizar uma equipe própria para os ser-
viços de roçagem e de manutenção do Cemitério. “A
solicitação visa atender reivindicações feitas devido
às precárias condições no Cemitério Municipal, em
que o mato vem tomando conta das vias. Tendo em
vista também o alto grau de risco de contaminação,
devido ao solo ser contaminado e assim, nos dias chu-
vosos, não oferecem condições para acesso de veícu-
los de extrema necessidade como caminhões que
entregam materiais de construção e veículos funerá-
rios, o que consequentemente causa sérios transtor-
nos, especialmente para aqueles que perdem um
ente querido. Além da dor da perda, são obrigados a
caminharem no meio de mato e lama para acompa-
nhar o sepultamento”, ressaltou o vereador.

O vereador e presidente da Câmara Municipal de
Rio Grande da Serra, Charles Fumagalli (PTB) recebeu,
na última sessão ordinária da Casa de Leis, realizada
na quarta-feira (8), um grupo de mães de alunos da
EMEB Padre Giuseppe Pisoni, na Vila Lopes, que
sofrem faz seis meses sem o transporte das crianças.
“Ouvimos atentamente todas as demandas, e

temos cobrado diariamente os responsáveis pelo
setor de transportes. Iremos cobrar o prefeito
Claudinho da Geladeira (PSDB) e a Secretaria de
Educação, para que apresentem uma solução urgente
e que salvaguarde o direito de transporte de nossas
crianças. Nosso mandato e a Câmara Municipal, está
sempre atenta a ouvir e discutir os anseios de toda
nossa população, pois sabemos que é somente ouvin-
do a população e discutindo os problemas que o tra-
balho será vencedor”, justificou o presidente
Fumagalli.

Transporte de crianças
do ensino municipal
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As cidades da região voltaram a
recomendar o uso de máscaras
em locais fechados devido ao
aumento de casos de Covid-19
registrados nas últimas semanas,
conforme indicado pelo Governo
do Estado. A decisão foi tomada
em conjunto pelos prefeitos dos
sete municípios que compõem a
região, durante assembleia geral
do Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC realizada na última
terça-feira (7).
A recomendação do uso já

havia sido optada por duas cida-
des da região antes mesmo da
reunião do Consórcio - são os
casos de Santo André e São
Bernardo do Campo.
A medida tem caráter preventi-

vo e não torna o uso do equipa-
mento de proteção individual
obrigatório. Apenas a cidade de
Diadema voltou com a obrigato-
riedade do uso de máscaras em
prédios públicos, sejam em áreas
abertas ou fechadas, e nas unida-
des de ensino - tanto pública,
quanto privada.
O colegiado de prefeitos deve-

rá se reunir, na próxima semana
ou extraordinariamente, para rea-
valiar a decisão de recomendação
do uso – caso necessário. Já nas
demais cidades, a utilização segue
obrigatória no transporte coletivo
(ônibus, trem e metrô) e seus
locais de acesso (terminais rodo-
viário e estações), hospitais, con-
sultórios e demais unidades de
saúde, assim como decretado pelo
Estado.
“As sete cidades do Grande

ABC decidiram, de maneira cole-
giada, pela manutenção da reco-
mendação do uso obrigatório de
máscaras em ambientes fechados.
Seguimos acompanhando os índi-
ces da pandemia e a evolução dos
números com a mesma cautela e
planejamento. Novas medidas
serão avaliadas de acordo com o
monitoramento deste cenário”,
afirmou o presidente do Consórcio
Intermunicipal e prefeito de Santo
André, Paulo Serra (PSDB).
Nesta semana, além da volta da

recomendação do uso de másca-
ra, as cidades do Grande ABC
deram início à aplicação da 4ª

dose da vacina contra o
Coronavírus em pessoas acima de
50 anos e profissionais da área da
saúde com 18 anos ou mais.
A aplicação dos imunizantes

está acontecendo nas Unidades
de Saúde Básica de Saúde (UBS),
sem necessidade de agendamen-
to. É preciso apresentar documen-
to com foto, número do CPF e car-
teirinha de vacinação das doses
anteriores aplicadas nas cidades.
Os profissionais da saúde deverão
comprovar atuação na área.
A 4ª dose só pode ser aplicada

após o intervalo de quatro meses
completos da 3ª dose (dose de
reforço). Os municípios poderão
utilizar para o esquema vacinal
deste público as vacinas da Pfizer,
AstraZeneca e Janssen, conforme
disponibilidade nas unidades de
saúde.
Em Ribeirão Pires, o atendi-

mento nas unidades de saúde
começa a partir das 8h, enquanto
em Rio Grande da Serra inicia a
aplicação das vacinas às 9h. Em
ambas as cidades, o atendimento
se encerra às 16h.

Cidades do Grande ABC recomendam uso de
máscaras devido aumento em casos de Covid
Em reunião realizada pelo Consórcio Intermunicipal, prefeitos optaram pela manutenção do uso do equipamento em caráter preventivo

Foto: Folha Ribeirão Pires 

Decisão poderá ser reavaliada dentro das próximas semanas
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As prefeituras do Grande ABC,
por meio das secretarias munici-
pais de saúde, reforçam aos pais
e responsáveis para a necessida-
de de manter a carteirinha de
vacinação das crianças em dia. O
objetivo é afastar o risco de
doenças que já estão erradicadas,
como sarampo e poliomielite,
mas que têm voltado a preocupar
as equipes médicas por causa do
movimento antivacinas.
A cobertura vacinal no Brasil

vem diminuindo nos últimos dez

anos, deixando a população,
especialmente o público infantil,
mais vulnerável a doenças que
podem deixar sequelas ou causar
mortes. Apesar de o índice de
vacinação ideal ser acima de 90%,
as taxas gerais de imunização
têm ficado abaixo desse valor
desde 2012, chegando a 50,4%
em 2016. Em 2021, a porcenta-
gem foi de 60,7%, segundo infor-
mações do DataSus, do
Ministério da Saúde.
Entre os principais imunizan-

tes do Programa Nacional de
Imunizações (PNI) é a vacina trí-
plice viral (contra sarampo,
caxumba e rubéola), registra
números de cobertura insuficien-
tes desde 2017, quando o indica-
dor registrou 86,2%. Em 2021, a
cobertura caiu para 71,4%. A
queda na vacinação contribui
para o surgimento de novos sur-
tos de sarampo. A doença é alta-
mente contagiosa, sendo trans-
mitida por gotículas respiratórias,
e provoca sintomas como tosse,
coriza, olhos inflamados, dor de
garganta, febre e irritação na pele
com manchas vermelhas. Em
casos mais graves, pode causar
pneumonia e inflamação no cére-
bro.
No caso da vacina contra

poliomielite, a procura pelo imu-
nizante recuou de 96,5% em
2012 para 67,6% em 2021.
Embora a doença seja considera-
da erradicada no Brasil em 1989,
a queda da vacinação coloca esse
avanço em risco. Os sintomas da
poliomielite incluem febre, dor
de cabeça, de garganta e no

corpo, vômitos, diarreia e rigidez
na nuca, entre outros. O vírus
pode atingir o sistema nervoso
do indivíduo e causar paralisia
permanente nas pernas ou bra-
ços.
Para reforçar a cobertura vaci-

nal, os sete municípios estão rea-
lizando campanhas para que
crianças e adultos possam atuali-
zar sua situação vacinal e induzir
seu sistema de defesa a produzir
imunidade contra essas doenças,
ressaltou o coordenador do
Grupo de Trabalho (GT) da Saúde
do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC e secretário da pasta
em São Bernardo do Campo,
Geraldo Reple Sobrinho.
“A vacinação é necessária para

manter a população longe de
doenças que já tinham sido erra-
dicadas no Brasil e que, pela
baixa cobertura vacinal, voltaram
a aparecer. Com as vacinas em
dia, as pessoas não correm o
risco de se infectarem e de trans-
mitirem estas doenças, por isso é
tão importante estar protegido”,
afirmou.

As prefeituras do Grande ABC
também promovem campanhas
de imunização contra a Influenza,
seguindo os públicos-alvo deter-
minados pelo Ministério da
Saúde. Neste momento, estão
contemplados pessoas com 50
anos ou mais, profissionais de
saúde, crianças de 6 meses a
menores de 5 anos, imunossupri-
midos, gestantes e puérperas,
indígenas, professores, pessoas
com deficiência, profissionais de
forças de segurança e salvamen-
to, forças armadas, funcionários
do sistema prisional, entre
outros. Em relação à Covid-19, as
secretarias municipais de saúde
também mantêm a busca ativa
aos cidadãos que ainda não retor-
naram aos serviços de Saúde para
completar o esquema vacinal
completo contra a doença.
As ações de imunização são

realizadas pelos agentes de
Saúde das sete cidades, confor-
me as particularidades de cada
município da região e as estraté-
gias desenvolvidas pelas prefeitu-
ras.

Grande ABC alerta população para
necessidade de completar esquema vacinal

Doenças erradicadas graças às vacinas, como sarampo e poliomielite, podem voltar por falta de imunização

Foto: Divulgação

Em 2021, cobertura caiu para 71,4%
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As inscrições para o concur-
so Princesa do Chocolate 2022
serão encerradas às 16h desta
sexta-feira (10). A escolha da
nova princesa que representa-
rá o tradicional evento gastrô-
nomico da cidade antecede o

Festival, previsto para aconte-
cer entre o final de julho e o
começo de agosto, após dois
anos de suspensão em razão da
pandemia da Covid-19.
As candidatas, que deverão

possuir entre 16 e 25 anos

completos e residência fixa em
Ribeirão Pires, deverão realizar
a inscrição presencialmente na
Escola Municipal de Artes
(EMARP), na rua Dourtor R.
Yutaka Ishihara, 220 - Pastoril.
Os documentos necessários

para a inscrição são: RG, CPF e
comprovante de residência
(cópia e original), e as candida-
tas menores de idade deverão
comparecer com o responsá-
vel, este também com a docu-
mentação, para efetuar a assi-
natura do termo de compro-
misso.
As candidatas também não

poderão ter parentesco direto
ou indireto com funcionários
públicos ou de qualquer mem-
bro da Comissão Organizadora
do evento, ou ainda de qual-
quer pessoa envolvida direta-
mente na elaboração, no anda-
mento ou etapas do concurso.
As seletivas estão previstas

para o dia 15, às 19h, no
Anfiteatro Municipal
Arquimedes Ribeiro.

Concurso antecede volta
do Festival do Chocolate

Candidatas devem ter entre 16 e 25 anos e residência fixa na Estância

Inscrições se encerram nesta sexta-feira (10), às 16h

Foto: Divulgação
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No próximo sábado (11), a
Fun House Estúdio Bar recebe a
primeira edição do 'Território
Livre Fm em Rede', evento que
reúne feira de brechós, venda de
livros e artes gráficas de editoras
independentes, além de sarau e
pocket-show com artistas de
Ribeirão Pires.

Com entrada gratuita, o even-
to tem como objetivo reunir em
um mesmo espaço grupos e
artistas da região do ABCDMRR
para um dia de encontro com o
público, apresentação dos traba-
lhos e vendas de produtos auto-
rais.
A ação é promovida pelo cole-

tivo Território Livre Fm, que atua
com produção de conteúdo nas
redes sociais e na realização de
ações culturais. "Desde a criação
do nosso coletivo, em 2017,
temos como identidade a troca
de conhecimentos e ideias com
outros grupos. Ter um dia e lugar
para reunir diversas expressões
artísticas e fomentar a economia
criativa nos incentiva a seguir
criando redes", afirmou Dani
Silveira, uma das produtoras do
evento.
Algumas atrações confirma-

das para o 1º Território Livre Fm
em Rede são Camila Nazareth,
Cecília Castro, Abelhas & Belas
Colméias, os brechós Poesia,
Bem Johnson e Merijeine. A rea-
lização conta com a parceria da
Fun House Estúdio Bar e apoio
da Rádio Comunitária Pérola da
Serra.
A Fun House Estúdio Bar  fica

na Avenida Humberto de
Campos, 29, Centro Alto -
Ribeirão Pires (três minutos da
Estação de Trem).

RP recebe “Território
Livre FM em Rede”

Evento tem entrada gratuita e reúne feira de brechós, livros, sarau e música 

Foto: Divulgação

Evento acontece na Fun House Estúdio Bar
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A Polícia Militar prendeu um
homem responsável por invadir
e tentar furtar uma residência
no Soma, região do Pouso
Alegre em Ribeirão Pires, na
noite do último dia 2. O autor,
identificado como G.S.F., de 35

anos, foi localizado enquanto
tentava fugir.
O caso aconteceu na Avenida

Vereador Aroldo Alves Neves,
por volta das 22h30. A proprie-
tária do imóvel não estava em
casa no momento da tentativa,

no entanto uma vizinha ouviu
barulhos vindos do quintal e saiu
para verificar - tendo acendido
as luzes e gritado por socorro. O
criminoso, por sua vez, deixou o
local a pé ao notar que a vizinha
havia percebido a ação.
A Polícia Militar foi acionada

ao local e encontrou o indiciado
pela via em posse de um pé-de-
cabra utilizado para danificar as
janelas da casa. Para acessar o
local, G.S.F. pulou um muro com
cerca de dois metros de altura e
só não conseguiu entrar no local
por conta das grades de prote-
ção existentes nas janelas.
Questionado pelos militares,

o homem optou por permanecer
em silêncio, após dizer que liga-
ria para seu advogado. Ele apre-
sentava comportamento agres-
sivo e precisou ser algemado
pelos policiais.
G.S.F. foi preso em flagrante e

encaminhado à Delegacia de
Ribeirão Pires. Após os procedi-
mentos legais, o indiciado foi
encaminhado à Cadeia Pública
de Santo André, onde permane-
ce à disposição da Justiça.

PM prende homem durante
tentativa de furto no Soma

Autor invadiu residência, mas fugiu após vizinha perceber ação criminosa

Foto: Reprodução/Google M
aps

Foto: Reprodução/Google M
aps

Crime aconteceu na Avenida Vereador Aroldo Alves Neves

Um jovem de 22 anos foi
detido pela Guarda Civil
Municipal ao tentar roubar uma
pizzaria localizada na Avenida
Valdírio Prisco, região central
de Ribeirão Pires, na madruga-
da da última terça-feira (7).
O autor, identificado como

W.M.S.C., usou um simulacro
de arma de fogo para render os
funcionários do local, mas a

ação foi interceptada por um
guarda civil municipal, que o
rendeu na rampa de acesso ao
local até a chegada da viatura.
Ao ser questionado, o autor

afirmou que pretendia roubar o
estabelecimento comercial por-
que estava com uma dívida.
W.M.S.C. foi preso em fla-

grante e encaminhado à
Delegacia de Ribeirão Pires.

Jovem é preso ao tentar
roubar pizzaria na Estância

Ação foi interceptada por guarda civil municipal
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O Estado de São Paulo come-
çou a emitir, no último dia 1, o
novo modelo da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH). A partir de
agora, todos os motoristas que
realizarem o serviço de forma
online, pelos canais eletrônicos do
Poupatempo ou do Detran.SP, ou
agendarem o atendimento pre-
sencial, terão acesso à versão

atualizada do documento. 
Agora, o documento apresenta

uma tabela com imagens que indi-
cam os tipos de veículo que o con-
dutor está apto a dirigir. No verso,
está presente no documento
texto em português, inglês e espa-
nhol, o que facilita a identificação
do condutor em outros países.
Ainda assim, a Permissão
Internacional para Dirigir (PID)
precisa ser emitida para que o
condutor habilitado no Brasil
possa dirigir nos países signatários
da Convenção de Viena ou que
atendam ao princípio de reciproci-
dade.
Para condutores que possuem

a CNH definitiva, o documento
mostra a letra “D”. Já para os per-
missionários, a letra é apresenta-
da será a “P”. A naturalidade e a

nacionalidade do motorista, itens
que não tinham no modelo ante-
rior, passam a constar na habilita-
ção. Informações sobre possíveis
restrições médicas e outras infor-
mações adicionais, como caso o
cidadão exerça atividade remune-
rada (EAR), continuam presentes.
Vale lembrar que não é neces-

sário realizar a troca da CNH caso
o documento ainda esteja dentro
do prazo de validade. A medida
vale também para quem teve a
habilitação vencida durante a
pandemia e agora precisa seguir o
novo calendário de renovação. As
novas carteiras de motorista
serão emitidas para os cidadãos
que solicitarem a renovação, alte-
ração de dados, como inclusão de
nova categoria, ou mesmo a
segunda via do documento.

Nova CNH já pode ser
solicitada no Poupatempo

Foto: Divulgação/Contran

Modelo entrou em vigor no dia 1
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DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.927, DE 31 DE MAIO DE 2.022
Dispõe sobre a regulamentação do inciso IX do art. 5º da Lei Municipal nº1575, 15 de

dezembro de 2005, no que tange à parte que dispõe sobre a implantação, instalação e pas-
sagem de equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços de infraestrutura, por
entidades de direito público e privado, especificamente quanto à normativa para a repara-
ção de pavimentos danificados por abertura de valas, e dá outras providências.

Cláudio Manoel Melo, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, no uso de suas atri-
buições legais;

CONSIDERANDO que o inciso IX do art. 5º da Lei Municipal nº 1575, 15 de dezembro de
2005, estabelece como encargo para a concessionária do serviço o dever de recompor, inte-
gralmente, nas condições originais, as áreas públicas e os equipamentos urbanos afetados
pela obra, utilizando materiais de padrão igual ou superior aos anteriormente existentes,
arcando o autorizado com os custos da instalação, remoção dos entulhos e da recomposição,
obedecendo às normas técnicas e especificações dos fabricantes, bem como apresentando
os laudos dos respectivos testes e ensaios efetuados;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de especificar de forma detalhada as condições
para reparação de pavimento danificado por abertura de valas na via pública, encaixando-
se no conceito das condições originais referidas no inciso IX do art. 5° da Lei Municipal nº
1.575 de dezembro de 2005,

DECRETA
Art. 1º - A reparação de pavimentos flexíveis danificados em decorrência da abertura de

valas na via pública deverá obedecer as condições estabelecidas no Anexo Único deste
Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, 31 de maio de 2.022 - 58º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do Município.

Claudio Manoel Melo
Prefeito
Admir Donizeti Ferro
Secretário de Governo
Eduardo Vieira do Nascimento
Secretário de Obras e Planejamento
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária de Assuntos Jurídicos
ANEXO ÚNICO

INSTRUÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS DANIFICADOS POR ABERTURA
DE VALAS

1. OBJETIVO
O presente documento tem como objetivo fixar instrução normativa para reparação de

pavimentos flexíveis danificados em decorrência da abertura de valas na via pública.
2. RECOMENDAÇÕES GERAIS
2.1. A executora deverá manter na obra de abertura da vala planta ou croquis pre-

viamente aprovado pelo órgão municipal competente onde conste o local da abertura dessa
vala, perfil de locação e solução para recomposição do pavimento existente, incluindo o
método construtivo.

2.2. A executora deverá ter contrato com empresa tecnologista cadastrada no
Município de Rio Grande da Serra e credenciada no INMETRO para acompanhamento dos
serviços com controle tecnológico e de qualidade, com o objetivo de garantir a adequada
reposição do pavimento e atendimento das disposições desta Instrução de Reparação.

2.3. Não será permitido o reaproveitamento do solo.
2.4. Os materiais retirados constitutivos de bases granulares do pavimento somen-

te poderão ser utilizados como reforço do subleito caso não estejam contaminados.
2.5. Consideram-se impróprios para reenchimento das valas, todos os materiais

instáveis (solos micáceos, orgânicos ou expansivos) ou que não possam ser facilmente com-
pactáveis.

2.6. Sempre que o material do subleito apresentar umidade excessiva deverá obri-
gatoriamente ser substituído por material no teor ótimo de umidade.

2.7. Em todos os reparos executados será obrigatória a limpeza final do entulho e
do material excedente, os quais deverão ser depositados ou recolhidos em locais preestabe-
lecidos, ficando proibida a descarga em leitos de vias públicas ou em terrenos baldios, deven-
do a permissionária obrigatoriamente apresentar um plano de manejo ambiental no que diz
respeito ao destino do material escavado.

2.8. A Permissionária não poderá dispor blocos de misturas asfálticas retirados de
pavimentos em áreas de “bota-foras”, devendo seu reaproveitamento constar do referido
plano de manejo ambiental.

2.9. Para a reconstrução da pavimentação deverão ser rigorosamente obedecidas
as especificações do Município de Rio Grande da Serra vigentes: 1 – IE –“Instruções de
Execução” (PMSP-Secretaria de obras); 2 – ESP – “Especificações de Serviço” (PMSP-
Secretaria de obras) e 3 – ETS – “Especificações Técnicas de Serviço” (PMSP-Secretaria de
obras).

1 -
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/normas_tecnicas/index.php?p=
17153

2 -
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/normas_tecnicas/index.php?p=
17157

3 -
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/normas_tecnicas/index.php?p=
17155

3. PROCEDIMENTO EXECUTIVO
3.1. Compactação do subleito e reforço do subleito.
No caso da escavação atingir a camada de reforço e/ou o subleito, a reconstrução deve-

rá ser feita com material granular, de acordo com as seguintes instruções:
3.1.1. Serão colocadas camadas de solo selecionado com espessura máxima de 15

cm, compactadas a 100% do PN; na ausência de solo selecionado adequado, poderá ser subs-
tituído por agregado reciclado de resíduos sólidos da construção civil ou brita graduada.

3.1.2. A compactação das camadas deverá ser realizada através de processo mecâni-
co, obtida com equipamento compatível com as dimensões da escavação e características do
material empregado no reparo.

3.1.3. Deverá ser requerido rigoroso controle tecnológico em relação à compactação
das camadas do subleito e reforço.

3.2. Reconstrução das camadas de base e de revestimento.
3.2.1. A camada de base poderá ser constituída por Brita Graduada Simples ou Base

de Concreto Magro.
3.2.2. O revestimento asfáltico poderá ser constituído por Concreto Asfáltico

Usinado à Quente ou Concreto Asfáltico Morno.
Camadas de revestimento constituídas por Concreto Asfáltico Usinado a Quente modifi-

cado por aditivos que proporcione sua aplicação a temperatura ambiente poderá ser utiliza-
do caso comprovadamente atenda a todas as especificações exigidas nas normas de
Concreto Asfáltico a Quente e/ ou Concreto Asfáltico Morno, com moldagem do CP Marshall
à temperatura de 25°C.

3.2.3. Após o preenchimento da vala na umidade correta de compactação, a recom-
posição das camadas de base e revestimento deverá atender a uma das seções indicadas no
ANEXO1.

4. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS:
4.1. Deverá ser utilizado o revestimento de concreto asfáltico correspondente ao

tipo de tráfego, conforme 1 - IE-03/2009 “Camadas de Concreto Asfáltico Usinado a  Quente”
(PMSP-Secretaria de Obras) ou 2 - IE- 09/2017 “Camadas de Concreto Asfáltico Morno”
(PMSP-Secretaria de Obras).

1https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/infraestrutura/arqui-
vos/SMSO %202018/NORMAS%20TECNICAS%20DE%20PAVIMENTACAO/INSTRU-
COES%20DE %20EXECUCAO/ie_03_2009_camadas_de_concreto_asfaltico_usinado_a_quen-
te.pdf

2https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/infraestrutura/arquivos/
SMSO%202018/NORMAS%20TECNICAS%20DE%20PAVIMENTACAO/INSTRUCOES%20DE
%20EXECUCAO/ie_09_2017_camadas_de_concreto_asfaltico_morno.pdf

4.2. A reposição da camada de revestimento em CAUQ/CAUM das valas deve obe-
decer a larguras mínimas abaixo preconizadas, com os seguintes objetivos:
✓ Garantir a segurança e conforto do usuário da via
✓ Evitar a deterioração precoce do pavimento
✓ Não deixar à mostra “cicatrizes urbanas” desenhadas na via pública
✓ Incentivar a utilização de métodos não destrutivos
4.2.1. Para valas contínuas com largura menor que ½ (metade) da largura total do

leito carroçável a reposição abrangerá 01 (uma) faixa de rolamento completa com no míni-
mo 3,0m de largura (Figura 1). Se a largura da vala abranger mais de uma faixa de rolamen-
to, serão repostas as faixas de rolamento atingidas.

4.2.2. Para valas contínuas com largura superior a ½ (metade) da largura do leito car-
roçável a reposição da camada de revestimento abrangerá toda a largura do leito carroçável.

4.2.3. Para valas longitudinais com comprimento menor ou igual a 25% do compri-

mento total da quadra, valas transversais ou oblíquas ao leito carroçável e valas pontuais,
sendo a largura da vala inferior a 60cm deverão ser removidas as camadas betuminosas (de
revestimento e binder ou macadame betuminoso) lateralmente à vala, de forma que resulte
em largura mínima de reposição das camadas betuminosas de 60cm para permitir a adequa-
da compactação com rolo manual vibratório ou placa vibratória (Figura 2).

4.3. Para garantir a ligação das camadas betuminosas na superfície de corte, as
laterais do pavimento lindeiro à vala, na profundidade das camadas betuminosas, deverão
ser verticais em relação à superfície e receberão uma imprimação ligante. 

4.4. Com o objetivo de limitar a propagação de trincas através do escalonamento
da seção de recomposição do pavimento, a camada betuminosa intermediária de binder
deverá ser executada em largura 10cm maior que os limites da vala.

4.5. Em qualquer caso a camada de rolamento deverá ser executada em uma lar-
gura de no mínimo 10cm a maior que a camada intermediária de binder.

4.6. Caso a vala seja executada em sua maior parte no passeio (setenta e cinco por
cento da quadra ou mais) e por motivos técnicos tenha que ser desviada para o leito carro-
çável, a reposição do leito carroçável atingido obedecerá aos critérios elaborados para valas
pontuais.

4.7. Quando utilizada seção-tipo que possua camada de concreto na reposição da
vala, esta deverá ser mantida coberta com chapa de aço corrugado ou chapa de aço com
revestimento especial em epóxi + produto áspero tipo areia ou similar (para evitar escorre-
gamento dos veículos ou pessoas que passarem por cima dessa chapa), até o concreto atin-
gir 80% da resistência exigida para uso.

4.8. Excepcionalmente, em valas emergenciais para fechamento provisório poderá
ser admitido o uso de concreto asfáltico modificado por aditivo que proporcione sua aplica-
ção em temperatura ambiente, devidamente compactado e nivelado com o pavimento exis-
tente.

4.9. Se na abertura da vala for danificada ligação domiciliar, área maior de pavi-
mento que a largura de corte, sarjetas, galeria ou ramal de galeria, qualquer mobiliário urba-
no, boca de lobo ou sarjetão, a área atingida deverá ser reposta dentro das especificações de
materiais e execução do Município de Rio Grande da Serra em vigor.

4.10. Toda sinalização horizontal existente atingida pela recomposição do revesti-
mento deverá ser reposta na forma, posicionamento e qualidade conforme original.

5. CONTROLE DAS OBRAS DE REPARAÇÃO:
5.1. A verificação de execução das diversas camadas de reposição do pavimento

será realizada da seguinte forma:
5.1.1. Para a certificação da utilização dos materiais e instruções de execução de

reparos, a empresa executora dos serviços deverá adotar controle tecnológico seguindo as
respectivas normas, controle que deverá ser realizado por empresa tecnologista cadastrada
no INMETRO e no Município de Rio Grande da Serra.

5.1.2. A espessura da camada de cada material componente da seção transversal da
reposição será obtida através de controle tecnológico ou por sondagem exploratória, e deve-
rá apresentar valores iguais ou superiores aos exigidos na seção-tipo adotada.

5.1.3. Todos os materiais deverão seguir as respectivas instruções de execução e
especificações de serviço do Município de Rio Grande da Serra.

5.1.4. Especial atenção deverá ser em relação ao controle de compactação de cada
camada constituinte da recomposição do pavimento.

5.2. Para a verificação da regularidade da superfície de rolamento, o ensaio des-
crito a seguir poderá ser solicitado pela fiscalização em complemento à inspeção visual, em
locais com nítidas imperfeições na regularidade da superfície: com uma régua de 3,0 metros
colocada transversalmente ao eixo longitudinal da vala e apoiada sobre o pavimento exis-
tente e a superfície acabada da vala, o afastamento entre a vala e a régua não poderá exce-
der a 5,00 mm (cinco milímetros). Os trechos da vala onde este parâmetro não for atendido
deverão ser refeitos após demolição completa da camada de revestimento.

5.3. A verificação da regularidade com a régua de 3,0 metros será feita pela empre-
sa certificadora da obra, acompanhada da fiscalização.

5.4. Adicionalmente, a critério da fiscalização, poderá ser determinada a extração
de amostras, tantas quantas forem necessárias para que se tenha certeza do atendimento do
disposto nesta instrução de Reparação.

6. OBRAS PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO
6.1. A verificação será feita através de comparação entre o relatório fotográfico

emitido antes e depois da execução e da inspeção visual sobre o caminhamento da rede.
6.2. Constatada pela fiscalização, em qualquer local do caminhamento da rede,

nítidas imperfeições na regularidade da superfície, deverá ser realizado o teste previsto no
item 5.2. Se a flecha não ultrapassar o valor máximo permitido, a obra será considerada acei-
ta.

6.3. Caso a flecha ultrapasse o valor máximo permitido deverão ser retiradas as
camadas do pavimento atingidas e repostas de acordo com esta instrução.

6.4. Os ramais de ligação da rede executada pelo método não destrutivo, caso
sejam executados por método convencional, deverão seguir integralmente ao disposto nesta
instrução, especialmente em relação aos critérios de irregularidade.

6.5. Nos poços de entrada e saída do equipamento de perfuração, se não resulta-
rem estes poços em caixas de inspeção e sim em reposição do pavimento, deverá ser aplica-
do o disposto nesta Instrução.

7. CAIXAS DE VISITA E INSPEÇÃO
7.1. O acabamento no entorno do tampão deverá ser feito com o mesmo revesti-

mento da faixa de rolamento.
7.2. A superfície do tampão deverá estar nivelada com a superfície do pavimento

acabado.
7.3. A verificação será feita através de inspeção visual e se necessário a aplicação

dos testes previstos no item 5.2.
8. LAUDO DE CONCLUSÃO E RECEBIMENTO
8.1. No encerramento da reposição das valas de qualquer tipo, independentemen-

te da necessidade de se obter Certificado de Conclusão da Obra, obedecidas as disposições
desta Instrução, a Permissionária apresentará laudo (relatório), que deverá ser elaborado
por laboratório tecnologista credenciado no Município de Rio Grande da Serra e com regis-
tro no INMETRO, no qual deverão constar:

• Nome da empresa tecnologista
• Nome do engenheiro responsável técnico da tecnologista e da permissionária
• A descrição e respectivas planilhas de resultados dos ensaios realizados
• O croqui da reposição e indicação dos locais ensaiados
• Laudo conclusivo indicando o atendimento desta Instrução nos serviços de

reparação.
8.1.1. O laudo obrigatoriamente deverá ser datado e assinado pelo engenheiro res-

ponsável pela empresa tecnologista e pelo engenheiro responsável pela permissionária.
8.2. A não apresentação do laudo técnico de conclusão datado e assinado pelo

Engenheiro Responsável pela empresa tecnologista e pelo responsável técnico por parte da
permissionária implicará na determinação pela fiscalização municipal da extração de amos-
tras, tantas quantas forem necessárias para que se tenha certeza do atendimento do dispos-
to nesta Instrução de Reparação sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

8.3. Após a extração das amostras, as mesmas passarão pelas verificações previs-
tas nas respectivas Instruções de Execução e no item 5. e ao final deverá ser apresentado o
laudo técnico dessas verificações conforme item 8.1.

8.4. A reposição do pavimento, por ocasião da retirada de amostras deverá seguir
as diretrizes desta norma.

8.5. Para o recebimento definitivo da obra deverá ser realizada pelo fiscal do
Município, uma vistoria para constatação da qualidade do acabamento superficial da reposi-
ção da vala; caso visualmente a fiscalização constatar defeitos provenientes de vícios de
construção, afundamentos, trincas, desagregação superficial e outros, a permissionária
deverá providenciar através de firma certificadora definida no item 2.2 a análise para verifi-
cação da causa do defeito e posterior reconstrução adequada da vala ou reparação do defei-
to.

8.6. A critério da fiscalização poderá ser determinada a extração de amostras, tan-
tas quantas forem necessárias para que se tenha certeza do atendimento do disposto na pre-
sente Instrução de Reparação sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

9. DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS
9.1. Novos procedimentos de reposição de valas e/ou aplicação de materiais dife-

rentes dos constantes nesta Instrução deverão ser previamente propostos à fiscalização e ao
órgão normalizador do Município de Rio Grande da Serra para análise, autorização e acom-
panhamento do comportamento do pavimento reposto para avaliação.

9.2. No caso de aplicação com concretos asfálticos modificados para aplicação a
frio (temperatura ambiente), os fornecedores devem apresentar, previamente à sua aplica-
ção, laudo de laboratórios credenciados no INMETRO com todos os ensaios comprobatórios
do atendimento integral dos requisitos exigidos nas normas de 1 - Concreto Asfáltico IE-
03/2009 (PMSP-Secretaria de Obras) e 2 - IE-09/2017 (PMSP-Secretaria de Obras), com mol-
dagem do CP Marshall a temperatura de 25ºC.

1https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/infraestrutura/arqui-
vos/SMSO%202018/NORMAS%20TECNICAS%20DE%20PAVIMENTACAO/INSTRUCOES%20DE
%20EXECUCAO/ie_03_2009_camadas_de_concreto_asfaltico_usinado_a_quente.pdf

2https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/infraestrutura/arqui-
vos/SMSO%202018/NORMAS%20TECNICAS%20DE%20PAVIMENTACAO/INSTRUCOES%20DE
%20EXECUCAO/ie_09_2017_camadas_de_concreto_asfaltico_morno.pdf
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Para valas eventualmente abertas em vias de tráfego muito pesado, deverá ser estuda
da solução específica, submetida à aprovação da fiscalização.

LEI MUNICIPAL Nº. 2.462, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Altera dispositivos da Lei Municipal 1.610, de 25 de maio de 2.006, com suas alterações subse-

quentes e dá outras providências.”
Claudio Manoel Melo, 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 promul-
go a seguinte 

LEI                          
Art. 1º. – Fica transferido o Departamento do Cemitério, integrante da estrutura administrativa

da Secretaria da Administração para a Secretaria de Serviços Urbanos.
Art. 2º. - Os Anexos II e VIII, da Lei Municipal nº. 1.610, de 25 de maio de 2.006, com as altera-

ções subsequentes, com relação a Secretaria da Administração e Secretaria de Serviços Urbanos, pas-
sam a vigorar na forma dos Anexos que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 3º. - As descrições das atribuições do cargo de Assistente Jurídico, de provimento efetivo,
são aquelas constantes do Anexo X, da Lei Municipal nº. 1.610, de 25 de maio de 2.006, com as alte-
rações subsequentes, que fica fazendo parte integrante desta Lei.

Parágrafo único – As atribuições dos demais cargos efetivos constantes do Anexo X, da Lei
Municipal nº. 1.610, de 25 de maio de 2.006, com as alterações subsequentes, permanecem inalte-
radas.   

Art. 4º. - As despesas com a execução desta lei correrão por conta de verbas próprias do orça-
mento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 5º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. 

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.

Claudio Manoel Melo
Prefeito Municipal
LEI MUNICIPAL 2.462 DE 02 DE JUNHO DE 2022
ANEXO X
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
PROVIMENTO EFETIVO
ASSISTENTE JURÍDICO
Exercer as funções de consultoria de todos os órgãos internos da Secretaria de Assuntos Jurídicos

e Gabinete do Prefeito, emitindo pareceres, pesquisando e oferecendo alternativas, assistindo e diri-
mindo dúvidas, por escrito ou verbalmente e, pronunciando-se sobre questões jurídicas envolvendo
atos administrativos, processos, questões trabalhistas, licitações e outras demandas; controlar os pro-
cessos administrativos da inscrição e cobrança da dívida ativa, quando determinado pela
Procuradoria do Município; participar de comissões e grupos de trabalho, quando designados; elabo-
rar minutas de projetos de lei e decretos, elaborar ou apreciar minutas de resoluções, instruções nor-
mativas, circulares e demais atos administrativos afins; revisar contratos, termos, ajustes, acordos,
distrato e aditivos, bem como redigir termos de consórcios, convênios outros atos desta espécie,
observando os aspectos técnico-jurídicos; estudar a matéria jurídica e de outra natureza, pesquisan-
do códigos, leis, Constituições (Federal e Estadual) e Lei Orgânica do Município, jurisprudência e
outros documentos, para adequar os fatos à legislação aplicável; responder consulta sobre interpre-
tações de textos legais,  executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas, somente
podendo agir em procedimentos internos da Secretaria, de conhecimento do Secretário de Assuntos
Jurídicos e dos Procuradores Municipais.

”RESUMO:
PROCESSO 675/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022 - OBJETO: Registro de Preços para for-

necimento de medicamentos e materiais odontológicos, destinados a atender estabelecimentos per-
tencentes a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra. 

DESPACHO DO SECRETÁRIO: 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: Athena Com. Prod. Odontológicos Médicos e Hospitalares - Eireli
Item 01 – Qtd., 13 unid., Valor Unitário R$ 122,00, Valor Total R$ 1.586,00; Item 02 – Qtd., 46

unid., Valor Unitário R$ 130,00, Valor Total R$ 5.980,00; Item 03 – Qtd., 24 unid., Valor Unitário R$
11,50, Valor Total R$ 276,00; Item 04 – Qtd., 20 unid., Valor Unitário R$ 28,00, Valor Total R$ 560,00;
Item 05 – Qtd., 10 unid., Valor Unitário R$ 5,50, Valor Total R$ 55,00; Item 06 – Qtd., 25 unid., Valor
Unitário R$ 18,00, Valor Total R$ 450,00; Item 07 – Qtd., 40 unid., Valor Unitário R$ 18,00, Valor Total
R$ 720,00; Item 08 – Qtd., 10 unid., Valor Unitário R$ 55,00, Valor Total R$ 550,00; Item 09 – Qtd., 5
unid., Valor Unitário R$ 15,00, Valor Total R$ 75,00; Item 10 – Qtd., 15 unid., Valor Unitário R$ 7,50,
Valor Total R$ 112,50; Item 11 – Qtd., 20 unid., Valor Unitário R$ 6,00, Valor Total R$ 120,00; Item 12
– Qtd., 6 unid., Valor Unitário R$ 9,00, Valor Total R$ 54,00; Item 13 – Qtd., 10 unid., Valor Unitário
R$ 5,50, Valor Total R$ 55,00; Item 14 – Qtd., 20 unid., Valor Unitário R$ 8,50, Valor Total R$ 170,00;
Item 15 – Qtd., 10 unid., Valor Unitário R$ 6,00, Valor Total R$ 60,00; Item 16 – Qtd., 10 unid., Valor
Unitário R$ 6,00, Valor Total R$ 60,00; Item 17 – Qtd., 6 unid., Valor Unitário R$ 38,00, Valor Total R$
228,00; Item 18 – Qtd., 10 unid., Valor Unitário R$ 6,00, Valor Total R$ 60,00; Item 19 – Qtd., 5 unid.,
Valor Unitário R$ 120,00, Valor Total R$ 600,00; Item 20 – Qtd., 2 unid., Valor Unitário R$ 2,00, Valor
Total R$ 4,00; Item 21 – Qtd., 2 unid., Valor Unitário R$ 13,00, Valor Total R$ 26,00; Item 22 – Qtd.,
10 unid., Valor Unitário R$ 21,90, Valor Total R$ 219,00; Item 23 – Qtd., 5 unid., Valor Unitário R$
12,00, Valor Total R$ 60,00; Item 24 – Qtd., 4 unid., Valor Unitário R$ 2,00, Valor Total R$ 8,00; Item
25 – Qtd., 8 unid., Valor Unitário R$ 7,00, Valor Total R$ 56,00; Item 26 – Qtd., 12 unid., Valor Unitário
R$ 7,00, Valor Total R$ 84,00; Item 27 – Qtd., 10 unid., Valor Unitário R$ 47,50, Valor Total R$ 475,00;
Item 28 – Qtd., 6 unid., Valor Unitário R$ 47,50, Valor Total R$ 285,00; Item 29 – Qtd., 6 unid., Valor
Unitário R$ 47,50, Valor Total R$ 285,00; Item 31 – Qtd., 50 unid., Valor Unitário R$ 9,54, Valor Total
R$ 477,00; Item 32 – Qtd., 15 unid., Valor Unitário R$ 45,00, Valor Total R$ 675,00; Item 33 – Qtd., 7
unid., Valor Unitário R$ 30,00, Valor Total R$ 210,00; Item 34 – Qtd., 10 unid., Valor Unitário R$
185,00, Valor Total R$ 1.850,00; Item 35 – Qtd., 40 unid., Valor Unitário R$ 170,00, Valor Total R$
6.800,00; Item 36 – Qtd., 10 unid., Valor Unitário R$ 16,50, Valor Total R$ 165,00; Item 37 – Qtd., 15
unid., Valor Unitário R$ 18,00, Valor Total R$ 270,00; Item 38 – Qtd., 20 unid., Valor Unitário R$ 4,90,
Valor Total R$ 98,00; Item 39 – Qtd., 20 unid., Valor Unitário R$ 118,00, Valor Total R$ 2.360,00; 

Valor Total da Empresa: R$ 26.178,50
Secretário Municipal de Saúde: Walter Cordoni Filho– 09/06/2022”
Pregão Presencial n° 21/22 - PROCESSO 1073/2022 - OBJETO: Aquisição de mudas de plantas e

insumos para cumprimento do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental, emitida pela
Cetesb.

DATA DE ABERTURA: 28 de junho de 2022, às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA,
situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço ele-
trônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail
licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato:
(11) 2770-3000.

Samara Pavani, Secretária Municipal do Verde e Meio Ambiente – 09/06/2022.
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