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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.

BRUNO  FERNANDO  FERREIRA  DA  SILVA, esta-
do civil solteiro, profissão operador de perfuratriz,
nascido em Ribeirão Pires, SP no dia quatorze de
dezembro  de  mil  novecentos  e  noventa  e  cinco
(14/12/1995), residente  e domiciliado Rua Santa
Janaína, 430, Pilar Velho, Ribeirão Pires,  SP,  filho  de
JOSÉ FERREIRA DA SILVA e de SIMONE FERREIRA DA
SILVA. ANDRESSA  MATOS  DA  SILVA,  estado  civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em Ribeirão Pires, SP
no dia dezoito de abril de dois mil e um (18/04/2001),
residente  e  domiciliada Rua Santa Janaína, 430, Pilar
Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de JOEL PEREIRA DA
SILVA e de CLÁUDIA MATOS DE MIRANDA DA SILVA.                                            

JONATHAN  DOS  SANTOS SOUZA, estado civil
solteiro, profissão auxiliar de  almoxarifado  junior,
nascido em Mauá, SP no dia doze de abril de mil
novecentos  e  noventa e um (12/04/1991), residen-
te e domiciliado Rua  Paraná,  140, Aliança, Ribeirão
Pires, SP, filho de JOSEMAR BENTO DE SOUZA e de
LUCINEA ALVES DOS SANTOS. ELLEN TAIRINE DA
SILVA LIMA, estado civil solteira, profissão auxiliar de
farmácia,  nascida em Juazeiro, BA no dia dois de
fevereiro de mil novecentos  e  noventa  e quatro
(02/02/1994), residente e domiciliada Rua Paraná,
140, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de EDELSON
PEREIRA LIMA e de MARIA DALVA DA SILVA.                                       

GERSON   CUSTÓDIO   BARCELONI,   estado  civil
divorciado,  profissão aposentado,  nascido em Novo
Horizonte, SP no dia quatro de outubro de mil   nove-
centos   e   cinquenta  e  seis  (04/10/1956),  residen-
te  e domiciliado  Rua  Esmeralda, 75, Colônia,
Ribeirão Pires, SP, filho de PAULO CUSTÓDIO BARCE-
LONI e de LEONILDE LEITE BARCELONI. EDERLI DA
SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nasci-
da em Ribeirão  Pires,  SP  no dia dezessete de
dezembro de mil novecentos e sessenta e um
(17/12/1961), residente e domiciliada Rua
Esmeralda, 75, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de
SEBASTIÃO DA SILVA e de MARIA DA CONCEIÇÃO DA
SILVA.                                                   

TÚLIO   MARCUS  PROTO  MAGALHÃES,  estado
civil  solteiro,  profissão serralheiro,  nascido  em
Belo  Horizonte,  MG no dia vinte e dois de novembro
de mil novecentos e oitenta e sete (22/11/1987),
residente e domiciliado  Rua  José Manoel Motta,
321, Tanque Caio, Ribeirão Pires, SP, filho de DALVA
PROTO MAGALHÃES. GABRIELE  VITÓRIA  DA SILVA
SIQUEIRA, estado civil solteira, profissão do  lar,  nas-
cida  em  Mauá,  SP  no  dia  dezessete  de agosto de
mil novecentos  e noventa e nove (17/08/1999), resi-
dente e domiciliada Rua José  Manoel  Motta,  321,
Tanque  Caio, Ribeirão Pires, SP, filha de VANDERLEI
FRANCO DE SIQUEIRA e de ROSA ELI DA SILVA.                  

RODRIGO  DA ROCHA GABELHERE, estado civil
solteiro, profissão escolta, nascido  em  Santo André
- 1º Subdistrito, SP no dia vinte e quatro de janeiro
de  mil  novecentos  e oitenta e um (24/01/1981),
residente e domiciliado  avenida  Santo  André, 1115,

Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filho de DANIEL GABE-
LHERE e de GILDETE DA ROCHA GABELHERE. SUZANA
FERREIRA   PIMENTEL,   estado   civil  divorciada,  pro-
fissão cabeleireira,  nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP
no  dia  quatorze de dezembro  de  mil  novecentos  e
oitenta  (14/12/1980),  residente  e domiciliada  ave-
nida  Santo  André, 1115, Centro Alto, Ribeirão Pires,
SP, filha de JOSÉ ANTONIO PIMENTEL e de MARILENE
FERREIRA PIMENTEL.   

JOÃO  CARLOS  GRILLO,  estado  civil  divorciado,
profissão macheiro, nascido em Ribeirão Pires, SP no
dia dezoito de maio de mil novecentos e  setenta  e
oito (18/05/1978), residente e domiciliado rua
Francisco Tometich,  766, Ponte Seca, Ribeirão Pires,
SP, filho de MANOEL GRILLO NETTO e de MARIA DA
APARECIDA FARIA GRILLO. JOSINEIDE   ARAÚJO   FER-
REIRA,   estado  civil  divorciada,  profissão cuidadora
de idosos, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia vinte
e três de  janeiro de mil novecentos e oitenta e um
(23/01/1981), residente e domiciliada  Rua  Francisco
Tometich, 766, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP,  filha
de  MANOEL  FRANCISCO  FERREIRA  e  de CICERA
MARIA ARAÚJO FERREIRA.                                                             

EVANDRO  FELISBERTO,  estado civil divorciado,
profissão construtor de pneus,  nascido  em Ribeirão
Pires, SP no dia vinte e três de setembro de   mil
novecentos  e  oitenta  e  dois  (23/09/1982),  resi-
dente  e domiciliado Rua Kanji Miyasaka, 131, Pouso
Alegre, Ribeirão Pires, SP, filho de OTAVIO FELISBER-
TO e de NEUSA RODRIGUES FELISBERTO. LEONICE  DE
FATIMA  DE  CARVALHO,  estado civil divorciada, pro-
fissão telefonista,  nascida em Bandeirantes, PR no
dia trinta de dezembro de mil  novecentos e setenta
e nove (30/12/1979), residente e domiciliada Rua
Bom  Pastor,  104,  São  Caetaninho, Ribeirão Pires,
SP, filha de ORLANDO DE CARVALHO e de LÁZARA
RODRIGUES DE CARVALHO.                

ALLAN  DELA  COLETA VIEIRA, estado civil soltei-
ro, profissão porteiro, nascido  em  Mauá,  SP  no dia
trinta e um de maio de mil novecentos e noventa  e
quatro (31/05/1994), residente e domiciliado das
Pitangas, 44,  Parque  Aliança,  Ribeirão  Pires,  SP,
filho de CÉLIO FERNANDES VIEIRA e de ANDREZA
LAMEGO DELA COLETA VIEIRA. TATIANA   CRISTINA
NASCIMENTO  CARVALHO,  estado  civil  divorciada,
profissão  balconista,  nascida em Mauá, SP no dia
vinte de outubro de mil  novecentos e oitenta e nove
(20/10/1989), residente e domiciliada das  Pitangas,
44,  Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ
ALMEIDA DE CARVALHO e de NORMALIZA NASCI-
MENTO CARVALHO.               

THIAGO  GOMES  DA SILVA, estado civil solteiro,
profissão , nascido em São Paulo, SP no dia oito de
junho de mil novecentos e oitenta e cinco
(08/06/1985),  residente  e  domiciliado  Estrada  de
Sapopemba, 8155, Tanque  Caio,  Ribeirão Pires, SP,
filho de CICERO GOMES DA SILVA e de MARIA CLEU-
NICE DA SILVA.  TATIELE  RIBEIRO DAS NEVES, estado
civil solteira, profissão manicure, nascida  em
Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  sete  de  dezembro  de mil
novecentos  e  oitenta  e  três  (07/12/1983), resi-
dente e domiciliada Estrada  de Sapopemba, 8155,
Tanque Caio, Ribeirão Pires, SP, filha de DOMINGOS

APARECIDO MOREIRA DAS NEVES e de TEREZINHA
RIBEIRO DAS NEVES.

CAIO  VINICIUS  VICENTE  FERREIRA  GERMANO,
estado  civil divorciado, profissão pintor industrial,
nascido em Ribeirão Pires, SP no dia doze de  janeiro
de  mil  novecentos  e  noventa (12/01/1990), resi-
dente e domiciliado Rua Tranquila, 156, Vila Suíssa,
Ribeirão Pires, SP, filho de ANTONIO VICENTE FERREI-
RA e de RAIMUNDA FERREIRA GERMANO. CAMILA
BITTENCOURT   RODRIGUES,  estado  civil  solteira,
profissão autônoma, nascida em São Bernardo do
Campo - 1º Subdistrito, SP no dia vinte  e  cinco  de
março  de  mil novecentos e noventa (25/03/1990),
residente e domiciliada Rua Brigadeiro José Vicente
de Faria Lima, 85, casa  02,  Vila Bocaina, Ribeirão
Pires, SP, filha de ELIO RODRIGUES e de NEUSA
BITTENCURT RODRIGUES.

EDITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO –SP (22º
SUBD. TUCURUVI)

ALEXANDRE VALÉRIO MEIRA, de nacionalidade
brasileira, estado civil solteiro,  profissão balconista,
natural de Ribeirão Pires-SP, nascido aos
29/06/1988, residente e domiciliado na Rua  Antonio
da Costa Luciano, nº 80-A, Centro Alto, em Ribeirão
Pires-SP, filho de JORGE EVANGELISTA MEIRA e de
VALDECI VALÉRIO MEIRA e THAIS ODILA CAMARGO,
de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, natural de São Paulo-SP, nascida aos
30/08/1993, residente e domiciliada na Av. Nossa
Senhora da Concórdia, nº 37, Jardim Tremembé, em
São Paulo-SP, filha de ECLEI APARECIDO CAMARGO e
de MARCIA ODILA DA SILVA.

EDITAL DO MUNICÍPIO
DE MORRO DO CHAPÉUS-BA

JOÃO EUDES ALVES DE SOUZA, de nacionalidade
brasileira, estado civil divorciado, profissão pedreiro,
natural de  Morro do Chapéu-BA, nascido aos
19/08/1968, residente e domiciliado na Rua Gregório
de Matos Guerra, nº 247-A, Ribeirão Pires-SP, filho
de ALCIDES ALVES DE SOUZA e MARIA DA GLORIA
ALVES DE SOUZA e JANETE FERREIRA DE SOUZA, de
nacionalidade brasileira,  estado civil solteira,  profis-
são professora, nascida aos 14/06/1980, natural de
Tapiramutá-BA, residente e domiciliada na Rua Rui
Barbosa, nº 9996, Povoado Duas Barras, Centro, em
Morro do Chapéu-BA, filha de ROSALVO ALVES DE
SOUZA e AMANDA FERREIRA DE SOUZA.  

EDITAL OURO FINO PAULISTA 
O  pretendente:  ELOY  BARBOSA FILHO, brasilei-

ro, serralheiro, estado civil solteiro, com 50 anos de
idade,  nascido  em Ribeirão Pires - SP, no dia primei-
ro de novembro de mil novecentos  e  sessenta  e
oito  (01/11/1968),  residente e domiciliado na
Avenida  Komoto  Tadashi,  76,  Km  4,  Ribeirão  Pires
- SP, filho de ELOY BARBOSA e de LUZIA MARIA  DE
JESUS  BARBOSA. A pretendente: JULIANA FAUSTINO
CONRADO, brasileira, diarista, 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  

E D I T O R I A L  D A  F O L H A
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

Veta porque é da sua alçada, mas não faz 
O prefeito de Ribeirão Pires, Kiko

Teixeira (PSB), vetou o projeto de lei que
institui na cidade comedouros e bebe-
douros para animais em situação de rua
na cidade.
Na justificativa apresentada pelo pre-

feito para barrar o projeto está a separa-
ção de poderes. O mandatário
diz que a atribuição de propor
políticas para animais de rua é
de alçada da Prefeitura, e não
cabe aos vereadores legislarem
sobre a matéria. 
“Apesar da boa intenção do

parlamentar municipal, constata-se que
as disposições do projeto de lei envol-
vem a criação de atribuições a órgãos e
servidores do Poder Executivo, logo, a
sua propositura cabe ao prefeito munici-
pal”, consta na justificativa do veto
enviado à Câmara Municipal.

A fala do prefeito pode estar ampara-
da na Constituição, e o projeto até ser
considerado inconstitucional, contudo,
uma pergunta deve ser feita: Se é da
alçada do prefeito, qual o motivo que
nunca colocou em prática a política
pública? Isso o prefeito não esclarece.

Não é de hoje que Kiko veta
projetos de vereadores alegando
inconstitucionalidade, entretan-
to, não envia para a Casa de Leis
projetos que possam contemplar
o apresentado pelos legisladores.
Se Kiko pretende com a medi-

da evitar que cães e gatos fiquem peram-
bulando pelas ruas da Estância, deveria
providenciar um protocolo de ações, não
apenas instituir a temida “carrocinha”,
mas uma política de saúde e com foco no
social.
Dizer não é fácil, o difícil é fazer!

“Isso o prefeito
não esclarece”
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Vereadores adiam ficha
limpa para comissionados 
Parlamentares de Ribeirão Pires adiaram por quatro sessões a discussão do projeto

De autoria do vereador Danilo
da Sopa (PSB), o projeto que insti-
tuía a obrigatoriedade da ficha
limpa para contratação de servido-
res comissionados no serviço
público municipal foi para gaveta.

Apenas três vereadores (Danilo,
Amigão e Rubão) votaram contra o
adiamento pedido pelo líder do
Governo, vereador Amaury Dias
(PV),  por quatro sessões. 

A justificativa de Amaury é a de
que se faz necessário analisar
melhor o projeto para que não
seja alegada inconstitucionalida-
de. 

Danilo questionou o tempo e
indicou que a medida possa ser
pra ganhar tempo.

“Me falaram duas sessões, mas
aprovaram quatro. Se não querem
votar hoje é porque tem algum
‘B.O.’ Aí tem coisa!”. 

Pela legislação proposta por
Danilo fica vedada a nomeação
para qualquer cargo em provimen-
to em comissão, no âmbito do
Poder Executivo e do Poder
Legislativo, de que tenha condena-
ção transitada em julgado enqua-
drada na Lei da Ficha Limpa.

Que o prefeito de Ribeirão
Pires, Kiko Teixeira (PSB) está de
olhos bem abertos na sucessão
municipal de 2020. 

*** 
Que o mandatário estuda com

cuidado o vice na chapa governis-
ta. 

***           

Que Kiko quer um evangélico
como vice-prefeito na chapa, e o
nome do vereador e ex-líder de
governo, Silvino de Castro (PRB)
aparece como favorito.          

Que a titular de Política e
Promoção Social de Rio Grande da
Serra, Helenice Arruda (PSD) avi-
sou para aliados que não desistiu
da indicação para encabeçar a
chapa governista em 2020. 

*** 
Que Helenice aproveitou as

festividades de aniversário da
cidade, ocorrida no último final de
semana para intensificar o corpo
a corpo com os moradores. 

***         

Que no time de Maranhão tem
oito postulantes a indicação. 

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

Vereador quer  impor critérios na contratação de servidores de confiança

Fotos: Arquivo
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Prefeito Kiko veta projeto de comedouro e
bebedouros para animais de rua em Ribeirão
Veto entrou em discussão na sessão da semana passada, mas o debate sobre a derrubada do veto foi adiado para a próxima quinta-feira

Aprovado por unanimidade
pelos vereadores da Estância, o
projeto de lei de autoria do verea-
dor Edmar Aerocar (PV) que
implanta em Ribeirão Pires bebe-

douros e comedouros para ani-
mais em situação de rua foi vetado
pelo prefeito Kiko Teixeira (PSB). 

A negativa do mandatário
entrou para discussão na sessão da

Casa de Leis da semana passada,
mas os parlamentares adiaram a
análise do veto para a próxima
quinta-feira. Caso os vereadores
entendam que a proposta é válida,
terão que derrubar o veto do man-
datário. 

A justificativa do prefeito para
vetar a matéria não teve qualquer
ligação com questões ligadas a
Vigilância Sanitária, mas sim, sepa-
ração de poderes. 

“Depois de ouvida a Secretaria
de Assuntos Jurídicos, decidi vetar
integralmente, por ser inconstitu-
cional o projeto”, e continua:
“Apesar da boa intenção do parla-
mentar municipal, constata-se que
as disposições do projeto de lei
envolvem a criação de atribuições
a órgãos e servidores do Poder
Executivo, logo, a sua propositura
cabe ao prefeito municipal”, cons-
ta no Veto. 

Edmar explica que o dispositivo
só será instalado se houver um
tutor (pessoa responsável pelo
abastecimento e higienização). O
vereador lembra ainda a possibili-
dade de toda sociedade poder aju-
dar a cuidar desse instrumento de
amparo e que oferece o mínimo
necessário para animais que não
tem onde se alimentar. 

Por fim, Edmar ressalta que a
proposta está assegurada pela Lei
12.916, sancionada no dia 17 de
abril de 2008.

Vereador implantou equipamento modelo na região central da Estância

O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Pires SP, na forma da lei faz
saber, a todo e qualquer eventual interessado,
ausente e ou desconhecido, que o casal AURINO
MARQUES DO NASCIMENTO e FRANCISCA NERCI
DO NASCIMENTO ajuizou ação de usucapião dos
lotes, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, da quadra
4 da Vila Tavolaro, em Ribeirão Pires SP, PROCESSO
Nº 1002069-35.2017.8.26.0505, visando a declara-
ção de domínio de tais lotes que fazem frente para
a rua Oswaldo Cruz, Centro Alto, por sobre esses
imóveis exercer posse mansa e pacífica por período
maior do que o exigido. Expeça-se o presente edital
a fim de que, no prazo de trinta dias, contestem o
pedido. Após o prazo todas as alegações serão tidas
por verdadeiras.

EEddiittaall  ddee  CCiittaaççããoo
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
DECRETO MUNICIPAL Nº 2626 de 22 de Abril de 2019.
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar na Prefeitura de Rio Grande da Serra.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que sanciona

e promulga o seguinte:
Art. 1º – Fica aberto na Secretaria de Finanças, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) observando as classificações

Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do Art. 7º da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018, conforme segue:

Art. 2º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação parcial no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) das
seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 3º – Fica aberto na Secretaria de Finanças, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 504.600,00 (quinhentos e quatro mil e seiscentos reais) observan-
do as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do Art. 8º da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018, conforme segue:

Art. 4º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação parcial no valor de R$ 504.600,00 (quinhentos e quatro mil e seis-
centos reais) das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 5º - Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei Municipal  nº 2.230 de 05 de Dezembro de 2017 – Plano Plurianual e da Lei nº 2.265 de 19 de Junho
de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018 – Lei do Orçamento Anual (LOA).

Art. 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo os efeitos à data de 22 de Abril de 2019.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 22 de Abril de 2019 – 54º ano de emancipação politico-administrativa do município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira - Prefeito Municipal / Carlos Eduardo Alves da Silva - Secretário de Finanças

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DO CON-
TRATO nº 05/2018 - Proc. nº 2417/2017 – CON-
TRATADA: Universidade de São Caetano do Sul –
CNPJ: 44.392.215/0001-70 - Objeto: Prorrogação do
Contrato de Planejamento, organização, divulgação
e realização de Concurso Público, para provimento
de Cargos Públicos para a Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra. – Prorrogação: 12 (doze)

meses; Data Assinatura: 02/04/2019. Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 02/04/2019.

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO DO CON-
TRATO nº 18/2014 - Proc. nº 463/2014 – LOCADO-
RA: Sra. Maria Leonarda Carlos Franco, CPF nº
040.940.638/46, representada pela Imobiliária São
Vicente S/S Ltda, CNPJ nº 50.935.469/0001-90 –
Objeto: Prorrogação da locação de um imóvel locali-

zado na Rua D. Pedro I, nº 590 – Centro - Rio
Grande da Serra/SP, onde está instalado o Centro
de Especialidades Médicas da Secretaria de Saúde
– Prorrogação: 06 (seis) meses a partir de
29/04/2019 com Clausula Resolutiva; Valor Total do
Aditivo: R$ 31.001,64. Data Assinatura: 29/04/2019.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
29/04/2019.

Moradores solicitam
limpeza no São Caetaninho
População está indignada com o descaso das autoridades de Ribeirão Pires 

Moradores da Rua Caiçara, no
São Caetaninho, estão indigna-
dos com a falta de limpeza de
um terreno localizado na Rua
Campinas. 

Segundo reclamações envia-
das  à Folha, o local virou ponto
de descarte de entulhos e conse-
quentemente atrai insetos, ani-
mais peçonhentos e roedores,
colocando a saúde e integridade
dos munícipes em risco.  

Em fevereiro deste ano, o
vereador Gê do Aliança (PSC)
encaminhou um ofício a
Prefeitura noticiando a atual
situação do local e solicitando a
limpeza e implantação de uma
placa de sinalização indicando a
proibição de descarte.No entan-
to, até o presente momento, a
situação permanece inalterada.
A Prefeitura não se pronunciou a
respeito da reclamação. 

O terreno fica na Rua Campinas, próximo a Rua Caiçara 

Foto: Divulgação

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
DESPACHO DO PRESIDENTE
Fica retificado o Despacho de Homologação

publicado em 30/04/2019, conforme abaixo:
Processo: 009.04.2019 - Convite: 01/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA
SERRA.

Nos termos do art. 43, VI, da Lei Federal
8.666/93, ADJUDICO E HOMOLOGO o objeto da lici-

tação epígrafe, conforme segue: CEP Construções e
Projetos LTDA – EPP – CNPJ: 54.438.007/0001-19
com o valor total de R$ 309.915,58. Rio Grande da
Serra, 29 de abril de 2019, Cláudio Xavier Monteiro –
Presidente

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Grande da Serra, CNPJ: 50.169.515/0001-98,
com sede na cidade de Rio Grande da Serra, à Rua Carlos dos Santos, nº 156 – Bairro Jardim Novo
Horizonte, através de sua Diretoria Executiva devidamente representada por sua Presidente, NEUSA CELI
TARTUCI, CONVOCA , conforme Art. 21, através do presente Edital, Toda Diretoria Executiva, Conselho
Administrativo e Fiscal, todos os associados efetivos (contribuintes Art. 12, item “a” ) da APAE de Rio
Grande da Serra, Pessoas Físicas e Jurídicas (Admitindo procuração com firma reconhecida), quites com
suas mensalidades e suas obrigações Estatutárias e os especiais (Senhores Pais e ou Responsáveis Legais
Art. 12, item  “e”), dos alunos, para comparecerem e participarem da Assembleia Geral Ordinária, como
segue:

Dia 08 de Junho de 2019;
Horário: Às 10:00 horas em primeira convocação;
Às 10:30  horas em segunda convocação.
Local da Assembleia Geral Ordinária: na sede da APAE de Rio Grande da Serra, sita à Rua Carlos dos

Santos, nº 156 – Jardim Novo Horizonte – Rio Grande da Serra/SP – CEP: 09450-000.

ORDEM DO DIA:
1. Justificativa da realização da AGO nesta data, mês de Junho de 2019 ao invés do mês de

Março/2019;
2. Aprovação do Relatório de Atividades de 2018 e Prestação de Contas da Diretoria Executiva com

base nos Demonstrativos Contábeis encerrados em 31/12/2018, em cumprimento à exigência do Artigo
23, “E”, do Estatuto, cujo Balanço Patrimonial foi publicado em 02/04/2019.

3. Movimentação bancária da Instituição APAE de Rio Grande da Serra via sistema de Gerenciador
Financeiro: Banco Brasil e Banco Bradesco;

4. Outros assuntos gerais.

Informações Finais:
Este Edital será afixado no Quadro de Avisos na sede da APAE de Rio Grande da Serra, em local de pas-

sagem e visível a todos os Associados e Pais e ou Responsáveis Legais dos alunos;
Este Edital será publicado na imprensa, em jornal de maior circulação em nossa cidade;
Esta convocação é importante, contamos com a presença de todos os associados efetivos e Pais e ou

Responsáveis Legais dos alunos, participando na AGO, com a finalidade de obter quorum necessário, ao
procedimento dos trabalhos e não sofrer interrupção de tomadas e deliberações de decisões relevantes.

Rio Grande da Serra, 07 de Maio de 2019.

José Miguel Tartuci
Diretor Presidente

EEDDIITTAALL  DDEE  CCOONNVVOOCCAAÇÇÃÃOO  
PPAARRAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  GGEERRAALL  OORRDDIINNÁÁRRIIAA
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Carro roubado em SP é encontrado
pelo Garra em Rio Grande da Serra

Policiais Civis do Garra locali-
zaram, na noite da última sexta-
feira (3), em Rio Grande da Serra
um veículo que havia sido rouba-
do em abril, no Parque Tomas
Saraiva, em São Paulo. 

Os policiais chegaram até o
carro após a empresa de rastrea-
mento localizar o sinal do auto-
móvel, modelo Cruze, roubado
no dia 12 de abril.  Apesar da
placa do veículo estar trocada,
os policiais constataram que se
tratava do carro roubado. 

Questionado, o proprietário
da casa onde o carro estava afir-
mou que um amigo havia pedido
para guardá-lo em sua garagem. 

O dono do veículo foi localiza-
do e alegou ter adquirido o veí-
culo pelo valor de 44 mil reais e
que recebeu o carro em uma rua
ao lado do Shopping Tatuapé,
em São Paulo, há aproximada-
mente 20 dias. Declarou ainda
que já havia comprado outros
seis carros com a mesma pessoa,
e que nesse caso, o veículo Cruze

teria sido adquirido pelo homem
através de um leilão de automó-
veis. 

Ainda segundo o investigado,
o carro estava em Rio Grande da
Serra, há 15 dias,  uma vez que
não possuía vagas em sua gara-
gem, em Ribeirão Pires. 

Ele ainda afirmou que não
sabia que o carro era produto de
roubo, muito mesmo que estava
com a placa trocada.  

O veículo foi recolhido ao
Pátio Municipal. 

Na tarde da última quarta-feira
(1), uma jovem de 25 anos foi
assediada enquanto dormia em
um trem da CPTM que seguia sen-
tido Rio Grande da Serra. Segundo
informações do Boletim de
Ocorrência, o indiciado passou a
mão na barriga da vítima, próximo
a suas partes íntimas. O acusado

foi preso em flagrante pelo crime
de estupro de vulnerável consu-
mado. 

O homem de 23 anos entrou na
composição férrea em Ribeirão
Pires e sentou ao lado da vítima
que dormia. De acordo com rela-
tos de uma testemunha, após o
trem sair da estação, o homem

passou uma das mãos na barriga
da jovem.  Ao perceber que a tes-
temunha havia visualizado o ato, o
homem colocou uma das mãos
sob a camisa insinuando que esta-
va armado. A passageira alertou a
vítima e ambas mudaram de
lugar. 

Com a intenção de reverter à
situação, o homem passou a ale-
gar que havia sido vítima de discri-
minação pelo fato de ser negro.

Já nas dependências da estação
de Rio Grande da Serra, o acusado
foi detido pelos seguranças após
serem comunicados do ocorrido
pela vítima.  

Quando questionado, o
homem afirmou que havia tenta-
do segurar a mulher, uma vez que
ela estava em uma posição “torta”
no banco que estava dormindo.
Ele ainda afirmou que havia con-
sumido entorpecentes e bebidas
alcoólicas antes dos fatos. 

O jovem, que já possui passa-
gem pela Polícia por tráfico de
drogas, foi recolhido à carceragem
de Ribeirão Pires e passará pela
audiência de custódia.  

Mulher é vítima de assédio
enquanto dormia em trem
Caso aconteceu na última quarta-feira, entre as estações Ribeirão Pires e RGS 

A vítima comunicou os seguranças na estação Rio Grande da Serra 

Foto: Folha Ribeirão Pires 
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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!

Moradores de Rio Grande da Serra participam
da 17ª Edição do Onda BGF – Praia Acessível

Fotos: Divulgação e Folha 

O Festival do Cambuci de Rio Grande da Serra terminou no domingo com a 
eleição da Corte. Juliane Souza Santos foi coroada Rainha e a Princesa ficou com
Kevillin Roberta da Silva Dantas. A festa contou ainda com atrações artísticas 

e farta gastronomia, comemorando os 55 anos do município.



88 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  0077  ddee  MMaaiioo  ddee  22001199PPuubblliicciiddaaddee  FFoollhhaa  



99FFoollhhaa  MMoottoorrss  FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  0077  ddee  MMaaiioo  ddee  22001199

Região inicia ações para o
Movimento Maio Amarelo

Campanha visa a conscientização para redução de acidentes de trânsito

Durante o mês de maio, cidades
da região do Grande ABC desen-
volverão ações de conscientização
no trânsito com o intuito de alertar
motoristas quanto a importância
do cinto de segurança, limite de
velocidade, respeito a sinalização,
aos pedestres e aos ciclistas. As
ações promovidas fazem parte do
Movimento Internacional Maio
Amarelo, que visa a conscientiza-
ção de motoristas para redução de
acidentes de trânsito. 

Na última quinta-feira (2), o blo-
queio educativo realizado pelos
profissionais da Secretaria de

Transportes e Trânsito de Ribeirão
Pires no cruzamento das  Avenidas
Capitão José Gallo e Prefeito
Valdírio Prisco deu início a campa-
nha preventiva na cidade. Durante
a ação, os agentes de trânsito
orientaram os condutores sobre a
importância da utilização do cinto
no banco traseiro.

No último domingo (5) das 10h
às 15h, os agentes de trânsito
orientaram os ciclistas na ciclofaixa
da cidade, na Avenida Prefeito
Valdírio Prisco. 

Além da participação dos agen-
tes e gestores da Secretaria de

Transportes e Trânsito da cidade,
as atividades contam com a pre-
sença dos personagens Mr. Mão e
a Foca da campanha “Foca no
Trânsito”. 

A programação de palestras e
atividades de conscientização do
“Maio Amarelo” seguirá até dia 29
de maio, com ações especiais nas
escolas municipais de Ribeirão
Pires.  

Diadema também já iniciou a
programação do “Maio Amarelo”.
As ações ocorrerão nos principais
corredores como as avenidas
Fábio Eduardo Ramos Esquivel,
Presidente Kennedy, Piraporinha,
Corredor ABD e São José. Equipes
da Secretaria de Transportes vão
realizar ações educativas, com fai-
xas, distribuição de material edu-
cativo, um porta lixo para o carro,
e uma revista da Turma da Mônica
destacando condutas importantes
no trânsito. 

As demais cidades do Grande
ABC ainda não divulgaram a pro-
gramação para o mês.  

O mês de maio foi escolhido
uma vez que em 11 de maio de
2011, a ONU decretou a Década de
Ação para Segurança no Trânsito.
Com isso, o mês de maio se tornou
referência mundial para balanço
das ações que o mundo inteiro
realiza. 

Já a cor amarela é utilizada  por-
que simboliza atenção e também a
sinalização e advertência no trânsi-
to.

Em Ribeirão Pires, as ações tiveram início na última quarta-feira (2)
Foto: Divulgação/Prefeitura RP 
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O lugar de confiança e bem recomendado para o conserto
de funilaria e pintura do seu veículo

Guilherme Melo, que atua no ramo há mais de 17 anos, há três anos montou sua própria
oficina, contando com total ajuda e dedicação do seu irmão Rômulo Melo 

Trazendo o que tem de melhor no mercado de ferramentas e materiais automotivos

Na Melo Reparos a funilaria é feita com ferramentas específicas e por profissionais
altamente qualificados, onde conseguem remover o amassado, deixando a lataria 100%

em seu devido lugar, assim não precisa do uso excessivo de materiais (massa)

Caso o impacto que causou o dano do veículo seja mais forte, toda a carroceria
é alinhada com o siborg e esticador hidráulico

Na parte da pintura, é essencial toda a desmontagem das peças danificadas
para que seja feito um ótimo trabalho sem sujar de tinta as peças plásticas

ou acabamentos em borracha 

Após a pintura, as peças e os veículos são expostos ao painel de secagem com
lâmpadas infravermelhas, resultando na melhor secagem

Na parte de polimento, toda parte plástica e borrachas são isoladas para que
não haja nenhum contato com o material de polimento e cristalização 

Temos um polimento técnico com apenas produtos da 3M, somente boinas de espumas,
para chegarmos em um resultado espetacular! Protegendo a pintura de seu carro
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Revisão deve ser item
obrigatório de segurança

Cuidados podem evitar surpresas durante a viagem 

Revisão é item obrigatório
para os proprietários de veícu-
los, quando se pensa em viajar,

seja para longe ou perto, a
revisão deve ser considerada
obrigatória, é o que explica o

mecânico Vagner Luiz Correia,
da Alecar Mecânica em
Ribeirão Pires.

O profissional destaca o
check-list que deve ser segui-
do. Entre outros, não esqueça
de:

- Calibrar os pneus;  
- Abastecer o tanque em

postos de confiança;
- Trocar o óleo do motor e

filtro;
- Substituir o fluido de arre-

fecimento;.
- Verificar a bateria; 
- Trocar os discos, tambores

de freio além de pastilhas e
lonas de freio;

- Respeitar o período de
troca de velas, cabos e bobinas
de ignição;

- Revisar as palhetas do
para-brisas;  

- Trocar as lâmpadas pre-
ventivamente;

- Verificar o filtro de cabine
para manter a integridade do
sistema do ar condicionado.

Vagner indica os cuidados na hora de pegar a estrada 

Foto: Divulgação 
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