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Rio Grande voltando a ser Rio Grande?
Será que a cidade de Rio Grande da

Serra está voltando a ser Rio Grande da
Serra? Essa indagação está escorada em
dois episódios: o primeiro é o afasta-
mento do atual prefeito da cidade,
Claudinho da Geladeira (PSDB) ocorrido
na noite da última quarta-feira e o
outro foi a sucessiva troca de
prefeitos que ocorreu na
cidade no final da década de
90 início dos anos 2000.
Lá no passado a cidade de

Rio Grande passou por diver-
sas trocas de prefeito, que se iniciou
com a morte do eleito Cido Franco
depois de três meses no cargo; depois
com o assassinato do vice, Carlão que
ficou no poder por cerca de dois anos.
Depois com ascenção do presidente da
Câmara, Expedito Oliveira ao cargo de
prefeito interino para chamar a eleição

suplementar; depois com a vitória do
filho de Cido, Danilo Franco e posterior-
mente tirado do cargo e a tentativa de
seu vice, Mário Carvalho permanecer no
poder e por fim com a posse do petista
Ramon Velasques, segundo colocado na
eleição suplementar.

Sem dúvida que essa
grande quantidade de troca
de comando trouxe grandes
problemas administrativos
para cidade, que teve que
ficar estagnada diante de

tantas mudanças. 
Agora, será que o município está

diante de um novo imbróglio semelhan-
te ao do passado? Tomara que não.
Tomara que essa crise política se resol-
va o mais rápido possível, para que a
população não sofra com constantes
trocas de prefeito.

“Tomara que essa
crise política se

resolva e a 
população não sofra”

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO   

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

LUCAS  PEREIRA LOPES, estado civil solteiro, profissão
ajudante geral, nascido  em  Vitória  da Conquista, BA no dia
cinco de novembro de mil novecentos  e noventa e três
(05/11/1993), residente e domiciliado Rua Cambuci,  19,
Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de ROBERTO LOPES DE
OLIVEIRA e de MARIA NORME PEREIRA DOS SANTOS. ISA-
BELLE  IPOLITO  DE JESUS, estado civil solteira, profissão auxi-
liar de  farmácia,  nascida  em Ribeirão Pires, SP no dia onze
de agosto de mil  novecentos e noventa e sete (11/08/1997),
residente e domiciliada Rua  Cambuci,  19, Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filha de REGINALDO DE JESUS e de CÉLIA
PRISCILA IPOLITO.                                 

EDUARDO  MARQUES,  estado  civil  divorciado,  profis-
são  operador  de empilhadeira,  nascido  em  Caçapava, SP
no dia nove de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco
(09/01/1975), residente e domiciliado Rua Amazonas,  213,
Santa  Luzia,  Ribeirão  Pires, SP, filho de GEREMIAS RODRI-
GUES MARQUES e de HELENA MARQUES. SIMONE  PEREIRA
DA  SILVA,  estado  civil solteira, profissão do lar, nascida  em
São  Bernardo  do  Campo, SP no dia dois de agosto de mil
novecentos e setenta e cinco (02/08/1975), residente e
domiciliada Rua Goiás  (Pq das Fontes), 147, Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filha de MANOEL PEREIRA DA SILVA e de
MARIA FRANCISCA DA SILVA.                

GABRIEL  DOS  SANTOS  DE  OLIVEIRA,  estado  civil sol-
teiro, profissão embalador, nascido em Diadema, SP no dia
sete de janeiro de dois mil e dois  (07/01/2002),  residente e
domiciliado Rua Achiles Bechelli, 08, São Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filho de PAULO CEZAR DE OLIVEIRA e de
ÂNGELA FRANCISCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA. BRUNA  DOS
SANTOS  CESARIO,  estado civil solteira, profissão modelo,
nascida  em Santo André, SP no dia vinte e oito de julho de
dois mil e quatro (28/07/2004), residente e domiciliada Rua
Achiles Bechelli, 08, São  Caetaninho,  Ribeirão  Pires,  SP,
filha de ADILSON CESARIO e de MARIA APARECIDA DOS SAN-
TOS CESARIO.                                   

BRUNO CRISTIANO DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar de limpeza, nascido em Recife, PE no dia deze-
nove de dezembro de dois mil e  dois  (19/12/2002),  resi-
dente e domiciliado Rua José Lopes Coelho, 70,  Parque
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de CRISTIANO ALEXANDRE
DA SILVA e de LUCIANA MARIA DA SILVA. ÁDILA  OLIVEIRA
DIAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Cabo
de Santo Agostinho, PE no dia sete de abril de dois mil e três
(07/04/2003),  residente  e  domiciliada  Rua  José  Lopes
Coelho, 70, Parque  Aliança,  Ribeirão  Pires,  SP, filha de JOSE
DAMIÃO DIAS e de SUELI FEITOSA DE OLIVEIRA.                                            

DOUGLAS   DOS   SANTOS   FELIX,   estado   civil  soltei-
ro,  profissão eletricista,  nascido  em  Mauá, SP no dia vinte
e sete de dezembro de mil  novecentos e oitenta e nove
(27/12/1989), residente e domiciliado Rua  Capitão  José
Gallo,  1048, Centro, Ribeirão Pires, SP, filho de GILBERTO
NÓVOA FELIX e de ZILDA MARIA DOS SANTOS FELIX. PATRI-
CIA  GUSMÃO  SIMAN,  estado  civil  divorciada, profissão do
lar, nascida  em  12º Subdistrito Cambuci, São Paulo, SP no
dia primeiro de abril  de  mil  novecentos  e oitenta e dois
(01/04/1982), residente e domiciliada  Rua Capitão José
Gallo, 1048, Centro, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ CLAUDIO
SIMAN e de MARIZA GUSMÃO SIMAN.                 

RICARDO  MOLON  DIAS,  estado  civil  solteiro,  profis-
são  laminador, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia deze-
nove de dezembro de mil novecentos  e setenta e sete
(19/12/1977), residente e domiciliado Rua Palmital,  135,

Quarta  Divisão, Ribeirão Pires, SP, filho de DAMIANO DIAS e
de ANA MARIA MOLON. BRUNA  ALLEN  DE  MELO, estado
civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em Mauá, SP no
dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e  noventa
e  um  (25/09/1991), residente e domiciliada Rua Palmital,
135, Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filha de LUIZ ANTO-
NIO DE MELO e de SIDINEIA APARECIDA PRADO.                                        

SAMUEL  GERMANO DE ARAÚJO, estado civil solteiro,
profissão técnico em mecatrônica,  nascido  em  Goiânia,  GO
no  dia  doze de julho de mil novecentos e noventa e cinco
(12/07/1995), residente e domiciliado Rua Olavo  Bilac, 365,
Bairro Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de WAGNER RIBEIRO
DE ARAUJO e de SELMA MARIA GERMANO DE ARAÚJO.
HÁVILA  CRISTINA  RIBEIRO  BRAGA,  estado  civil  solteira,
profissão estudante, nascida em Goiânia, GO no dia dez de
maio de mil novecentos e  noventa  e  oito  (10/05/1998),
residente  e domiciliada Rua Olavo Bilac,  365,  Bairro
Colônia,  Ribeirão Pires, SP, filha de JERCISLEI FERREIRA
BRAGA e de ROSANA REIS RIBEIRO BRAGA.                        

JOSÉ  CARLOS  VIEIRA,  estado  civil  divorciado,  profis-
são pedreiro, nascido  em  Abreus  -  Município  de Alto Rio
Doce, MG no dia oito de junho  de  mil  novecentos e sessenta
e sete (08/06/1967), residente e domiciliado  Rua  Piracema,
203,  Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ NELSON
VITA VIEIRA e de LIDIA XISTA VIEIRA. EDINEIA  MATIAS DOS
SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida  em
Pirituba,  SP  no  dia  trinta  e  um  de dezembro de mil nove-
centos e sessenta e nove (31/12/1969), residente e domici-
liada Rua Piracema,  203,  Quarta  Divisão,  Ribeirão  Pires, SP,
filha de ISMAR MATIAS DOS SANTOS e de FILOMENA BAR-
BOSA DOS SANTOS.                   

CAIO  BORBA  DE  CARVALHO,  estado civil solteiro, pro-
fissão montador, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  oito
de  dezembro  de mil novecentos  e noventa e dois
(08/12/1992), residente e domiciliado Rua Marechal
Humberto  de  Alencar  Castelo Branco, 65, Bocaina, Ribeirão
Pires,  SP,  filho  de  ERNALDO  AFONSO  DE  CARVALHO  e de
MARIA JOSÉ CARVALHO DE LIMA. RENATA  ALVES  DA  SILVA,
estado civil solteira, profissão vendedora, nascida  em Mauá,
SP no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e  cinco
(20/04/1995),  residente  e  domiciliada Rua Marechal Juarez
Tavora,  98,  Bocaina,  Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ BONI-
FACIO DA SILVA e de IZA MARIA FERREIRA ALVES.                                  

HUMBERTO  MARQUES SILVA DOS SANTOS, estado civil
divorciado, profissão pintor jatista, nascido em Laranjeiras,
SE no dia nove de abril de mil novecentos   e  setenta
(09/04/1970),  residente  e  domiciliado  Rua Almerinda  dos
Santos,  509, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ LUIZ
DOS SANTOS e de VALDIRA SILVA DOS SANTOS. DILMA
BATISTA  DA  SILVA,  estado civil divorciada, profissão do lar,
nascida  em Laranjeiras, SE no dia vinte de setembro de mil
novecentos e  setenta  e dois (20/09/1972), residente e
domiciliada Rua Almerinda dos Santos, 509, Ponte Seca,
Ribeirão Pires, SP, filha de FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA e
de ANILDA BATISTA SILVA.                             

GUILHERME  FERREIRA  NEVES  ROSA,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão atendente de telemarketing, nascido em
Mauá, SP no dia vinte e sete de abril  de  mil  novecentos  e
noventa e oito (27/04/1998), residente e domiciliado  Rua
Belo  Horizonte,  1501, Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filho de
FLAVIO FONSECA ROSA e de ADRIANA APARECIDA FERREIRA
NEVES. ANNA  PAULA  VICENTE AGUIAR DA SILVA, estado civil
solteira, profissão operadora  de  telemarketing,  nascida  em
Ribeirão  Pires, SP no dia dezessete de outubro de mil nove-
centos e noventa e cinco (17/10/1995), residente  e domici-
liada Rua José Bonifácio, 98, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP,
filha de MARLON AGUIAR DE SOUZA DA SILVA e de ANDREA

LISBOA VICENTE.                                                              
ERIC  NILSON  DA  SILVA,  estado civil divorciado, profis-

são autônomo, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  qua-
torze  de  abril de mil novecentos  e oitenta e nove
(14/04/1989), residente e domiciliado Rua Marechal  Arthur
da  Costa e Silva, 193, Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filho de
MARIA IVONÉIA DA SILVA.                                      DAYANE
MARIA  FERREIRA  DE  SOUZA,  estado  civil  viúva,  profissão
autônoma,  nascida em Mauá, SP no dia seis de maio de mil
novecentos e oitenta  e  sete  (06/05/1987),  residente  e
domiciliada Rua Marechal Arthur  da  Costa  e Silva, 193,
Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filha de SEVERINO JOSE DA SILVA
e de ELIETE MARIA FERREIRA.                    

ADILSON   MARCOS   FERNANDES,   estado   civil  divor-
ciado,  profissão motorista,  nascido em Ubiratã, PR no dia
vinte e sete de junho de mil novecentos  e setenta e seis
(27/06/1976), residente e domiciliado Rua Diamantina,  452,
Ponte  Seca,  Ribeirão  Pires, SP, filho de ANTONIO FERNAN-
DES e de DIRCE APARECIDA FERNANDES. ROSILENE   SILVA
DE   SOUSA,   estado  civil  divorciada,  profissão professora,
nascida em São José do Egito, PE no dia quatorze de junho de
mil  novecentos  e  setenta  e  nove  (14/06/1979),  residen-
te  e domiciliada Rua Diamantina, 452, Ponte Seca, Ribeirão
Pires, SP, filha de JOSÉ PEREIRA DE SOUSA e de MARIA ELISE-
TE SILVA DE SOUSA.           

HENRIQUE  SILVA  SANCHES  DOS SANTOS, estado civil
solteiro, profissão auxiliar  de  enfermagem,  nascido em
Mauá, SP no dia três de março de mil   novecentos   e   noven-
ta  e  quatro  (03/03/1994),  residente  e domiciliado  Rua
Nazareno Romaldini, 427, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho  de
LUIZ  CARLOS  SANCHES PEREIRA DOS SANTOS e de EDVANIA
MARIA SILVA. KARINA  DE  CASTILHO FERREIRA ARAUJO,
estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em
Mauá, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos  e
noventa e nove (15/08/1999), residente e domiciliada Rua
Arthur  Gonçalves Couto, 30, Bosque Santana, Ribeirão Pires,
SP, filha de ADIR PINHEIRO DE ARAUJO e de ANA MARIA DE
CASTILHO ARAUJO.         

GILBERTO  DE  OLIVEIRA,  estado  civil divorciado, pro-
fissão advogado, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  qua-
tro de fevereiro de mil novecentos  e setenta e seis
(04/02/1976), residente e domiciliado Rua Doutor  Pirajá,
660,  Centro  Alto, Ribeirão Pires, SP, filho de JOÃO FRANCIS-
CO DE OLIVEIRA e de MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA.
LUCIANA  MARQUES, estado civil divorciada, profissão caixa,
nascida em Santo  André, SP no dia dezenove de agosto de
mil novecentos e setenta e  cinco (19/08/1975), residente e
domiciliada Rua Doutor Pirajá, 660, Centro  Alto,  Ribeirão
Pires, SP, filha de JOSUÉ MARQUES e de ERCILIA BALDINO
MARQUES.                                                      

ALEXANDRE   DOS   SANTOS   LONGO,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão aposentado,  nascido  em Ribeirão Pires, SP
no dia dezenove de maio de mil  novecentos e oitenta e seis
(19/05/1986), residente e domiciliado Rua  Ana  Lacivita
Amaral  (Jd  Valentina), 141, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP,
filho de OSMAR LONGO e de SILVANA DOS SANTOS.  KARO-
LINE   CARDOSO  DE  OLIVEIRA,  estado  civil  solteira,  profis-
são publicitária,  nascida  em  Ribeirão  Pires, SP no dia vinte
e oito de julho  de  mil  novecentos  e oitenta e oito
(28/07/1988), residente e domiciliada  Rua  Rubião Júnior,
284, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filha  de  JULIO FLAVIO
LIMA DE OLIVEIRA e de ENEDINA CARDOSO DA SILVA OLIVEI-
RA.                                                             

KEVIN  MAGALHÃES  SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão balconista, nascido  em Ribeirão Pires, SP no dia dezes-
sete de janeiro de dois mil e três (17/01/2003), residente e
domiciliado Rua Juazeiro, 440, Quarta Divisão,  Ribeirão

Pires, SP, filho de EDIVALDO SILVA DOS SANTOS e de MARIA
APARECIDA MAGALHÃES QUINTÃO. RAYANA  DA SILVA
ALMEIDA, estado civil solteira, profissão mensageira, nascida
em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e cinco de dezembro de
dois mil e um (25/12/2001), residente e domiciliada Rua
Recreio, 29, Quarta Divisão,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha de ROB-
SON DA SILVA ALMEIDA e de POLYANA DA SILVA ALMEIDA.                                             

GILBERTO  ESDRAS ALENCAR, estado civil solteiro, pro-
fissão aposentado, nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte
e dois de janeiro de mil novecentos  e  cinquenta e cinco
(22/01/1955), residente e domiciliado Rua  Baptista  Lion,
120, Centro, Ribeirão Pires, SP, filho de MIGUEL ALENCAR
PIAUI e de ROSA ALENCAR PIAUI.                                OTILIA
NOGUEIRA  DE  OLIVEIRA,  estado  civil  divorciada,  profissão
enfermeira,  nascida  em  Fortaleza,  CE  no  dia treze de maio
de mil novecentos e sessenta e sete (13/05/1967), residente
e domiciliada Rua Baptista  Lion, 120, Centro, Ribeirão Pires,
SP, filha de JOSÉ CANDIDO DE OLIVEIRA e de MARIA NOGUEI-
RA DE OLIVEIRA.                          

WELINGTON  MENHA  DE  MELO, estado civil solteiro,
profissão vendedor, nascido  em  São Bernardo do Campo, SP
no dia sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco
(07/02/1985), residente e domiciliado Rua São  Judas  Tadeu,
285, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho de ADEMILSON SANTOS
DE MELO e de ROSANGELA DE FATIMA MENHA. KELLY  CRIS-
TINA  PALOTTA,  estado civil solteira, profissão vendedora,
nascida  em  São Bernardo do Campo, SP no dia doze de feve-
reiro de mil novecentos  e oitenta e três (12/02/1983), resi-
dente e domiciliada Rua São  Judas  Tadeu, 285, Roncon,
Ribeirão Pires, SP, filha de CLAUDEMIR PALOTTA e de CLAU-
DENIR BASAGLIA PALOTTA.                              

RODRYGO  COSME  RODRIGUES,  estado  civil  solteiro,
profissão pastor, nascido  em  Santaluz,  BA  no  dia  trinta  e
um  de  outubro de mil novecentos  e  noventa  e  seis
(31/10/1996), residente e domiciliado avenida  Kotaro
Itimura,  697,  Centro,  Uraí,  PR,  filho de RONILDO RODRI-
GUES DA SILVA e de RENILDA CARDOSO COSME. VIVIANE
PELINSON, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em
Ribeirão  Pires, SP no dia cinco de agosto de mil novecentos
e noventa e oito (05/08/1998), residente e domiciliada Rua
Palmital, 690, Quarta Divisão,  Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ
ANTONIO PELINSON e de LUCI ALVES MOREIRA PELINSON.                                               

MICHEL   PETER  PINTO,  estado  civil  divorciado,  pro-
fissão  técnico eletromecânico,  nascido  em Ribeirão Pires, SP
no dia vinte e seis de maio  de  mil  novecentos  e  setenta  e
um (26/05/1971), residente e domiciliado  Rua  Antônio
Pereira  de  Figueiredo,  79,  Vila Suíssa, Ribeirão  Pires,  SP,
filho  de  ANTÔNIO  LAÉRCIO  PINTO  e  de MARIA BERNADE-
TE PINTO. REGIANE  FERREIRA  THOMÉ, estado civil solteira,
profissão auxiliar de enfermagem,  nascida  em  Ribeirão
Pires,  SP  no dia vinte e sete de novembro  de mil novecen-
tos e setenta e quatro (27/11/1974), residente e  domiciliada
Rua Santa Helena, 72, Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de
CLÓVIS APARECIDO THOMÉ e de FRANCISCA FERREIRA
THOMÉ.        

FERNANDO   ALVES   FERREIRA,   estado   civil   divorcia-
do,  profissão almoxarife,  nascido  em  Mauá,  SP no dia pri-
meiro de setembro de mil novecentos  e noventa e dois
(01/09/1992), residente e domiciliado rua Santos,  68,
Estância  das Rosas, Ribeirão Pires, SP, filho de SERGIO FER-
REIRA e de BENEDITA ALVES SANTOS FERREIRA. JAQUELINE
CANDIDO   DA   SILVA,  estado  civil  solteira,  profissão segu-
rança,  nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  dezoito  de  junho de
mil novecentos e noventa e cinco (18/06/1995), residente e
domiciliada rua Santos,  68,  Estância das Rosas, Ribeirão
Pires, SP, filha de MARCELO AUGUSTO DA SILVA e de TEREZI-
NHA APARECIDA CANDIDO.                    

DAMIÃO   CRISTIANO   DOS  SANTOS,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão ferroviário,  nascido  em  Afogado  da
Ingazeira,  PE no dia vinte de dezembro  de mil novecentos e
oitenta e nove (20/12/1989), residente e domiciliado
Avenida  das  Quaresmeiras  (Jd  Serrano),  271, Aliança,
Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS e
de MARIA DA ANUNCIAÇÃO NUNES DOS SANTOS.  BRUNA
ARAÚJO  FRANCISCO  DE  PAULA,  estado civil solteira, profis-
são auxiliar de enfermagem, nascida em São Caetano do Sul,
SP no dia vinte e  um  de  julho  de  mil  novecentos  e  oiten-
ta e sete (21/07/1987), residente  e  domiciliada  Avenida das
Quaresmeiras (Jd Serrano), 271, Aliança,  Ribeirão  Pires,  SP,
filha  de CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE PAULA e de GIS-
LEIDE DE SOUZA ARAUJO DE PAULA.                         

ANDERSON  JARDIM  SILVA,  estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de produção,  nascido  em  Tremedal, BA no dia
dezenove de outubro de mil novecentos  e  noventa  e  três
(19/10/1993), residente e domiciliado Avenida  Komoto
Tadashi, 1029, Km 4, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ PEREI-
RA SILVA e de LUZIA JARDIM SILVA. TAMARA  MARINHO  DA
SILVA,  estado  civil solteira, profissão do lar, nascida   em
Mauá,  SP  no  dia  vinte  de  fevereiro  de  dois  mil
(20/02/2000), residente e domiciliada Rua Eugênio Roncon,
990, Roncon, Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de SEVERINO LUIZ DA
SILVA e de MARINALVA MARINHO BORGES.                                                       

BRUNO  JORGE  DO  CARMO,  estado  civil  divorciado,
profissão técnico mecatrônico,  nascido  em  Mauá,  SP  no
dia  onze  de janeiro de mil novecentos   e  noventa
(11/01/1990),  residente  e  domiciliado  Rua Guimarães
Rosa, 192, Represa, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ JORGE
DO CARMO SOBRINHO e de IRENE RAMOS DA SILVA CARMO.
ROBERTA  RAFAÉLA  VALENÇA  ALVES,  estado  civil  solteira,
profissão autônoma,  nascida  em  Mauá,  SP  no  dia dezes-
seis de outubro de mil novecentos  e noventa e seis
(16/10/1996), residente e domiciliada Rua Guimarães  Rosa,
192,  Represa,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha de JOSÉ ROBERTO
ALVES e de GEILMA SOARES VALENÇA.

EDITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP (38º SUBDIS-
TRITO DE VILA MATILDE)

EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasi-
leira,  natural de São Paulo-SP, nascido no dia dezessete de
março de mil novecentos e setenta e três (17/03/1973), pro-
fissão advogado, estado civil solteiro, residente e domiciliado
na Rua José Mascarenhas, nº 1243, Vila Matilde, São Paulo-
SP, filho de NORIVAL ALVES DE OLIVEIRA e de ROSA MARIA
DE OLIVEIRA e LUCIANE SLIVA MARINS, de nacionalidade bra-
sileira, natural de Porto Alegre-RS, nascida no dia vinte e dois
de outubro de mil novecentos e setenta e seis (22/10/1976),
profissão designer, estado civil solteira, residente e domici-
liada na Rua Doutor Virgilio Gola, nº 309, Pastoril, Ribeirão
Pires-SP, filha de DJALMA MARINS e de OLGA SLIVA MARINS.

EDITAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ-SP
BRUNO FERNANDES LITIERI, de nacionalidade brasileira,

natural de Ribeirão Pires-SP, nascido aos oito de agosto de
um mil novecentos e oitenta e nove (08/08/1989), profissão
analista de custos, estado civil solteiro, residente e domicilia-
do na Rua São Francisco, nº 418, Jardim São Francisco, em
Ribeirão Pires-SP, filho de NELSON BATISTA PAIVA e de ANA
MARIA LITIERI PAIVA e  MAYNARA GARCIA HORWAT, de
nacionalidade brasileira,  natural de Santo André-SP, nascida
aos vinte e cinco de novembro de um mil novecentos e
noventa e dois  (25/11/1992), profissão engenheira de mate-
riais, estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua
Padre Capra, nº 233, Vila Alzira, em Santo André-SP, filha de
ROBERTO HORWAT e de SILVANA DE FATIMA GARCIA HOR-
WAT.

EEddiittaall  ddee  PPrrooccllaammaass
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Que a sessão da Câmara de
Rio Grande da Serra, presidida
por Charles Fumagalli (PTB),
ocorrida na noite da última
quinta-feira foi uma das mais
quentes e demorada dos últi-
mos tempos. Foram mais de
seis horas de reunião.

* * *

Que por diversas vezes o
presidente teve que cortar
fala de vereadores e impor
ordem no plenário, tudo por-
que situação e oposição esta-
vam com os ânimos inflama-
dos diante do iminente afasta-
mento do prefeito Claudinho
da Geladeira (PSDB) do cargo.

* * *
Que por diversas vezes os

vereadores de situação, são
eles, Zé Carlos (Cidadania),
Elias Policial (Podemos),
Roberto Contador (Avante) e
Marcelo Akira (Podemos),
declaravam que não tiveram
acesso a nova denúncia que
gerou mais uma Comissão
Processante para cassar o pre-
feito, cujo escopo foi o chefe

do Executivo não responder
aos requerimentos dos verea-
dores dentro prazo legal.

* * *

Que o vereador Roberto
Contador pediu interrupção da
sessão por 10 minutos para
poder avaliar essa nova
denúncia e seu pedido foi
rejeitado em plenário o que
gerou irritação dos outros três
vereadores situacionistas.

* * *

Que outro momento tenso
foi quando o vereador Elias
Policial queria que seu nome
fosse inserido para sorteio
para a composição de outra
Comissão Processante oriunda
da CEI do Fura-Fila da
Vacinação.

* * *
Que o presidente da Casa

não permitiu colocar o nome
de Elias no sorteio pois o
mesmo teria parentesco por
afinidade com a figura central
da investigação e isso poderia
gerar nulidade da Comissão
Processante.

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

Justiça devolve cadeira de
prefeito de RGS a Claudinho 
Prefeito de Rio Grande da Serra obteve liminar no início da noite de ontem

O juiz Alexandre Chichetti
Ferrari da comarca de Rio Grande
da Serra determinou o retorno
imediato do prefeito Claudinho da
Geladeira (PSDB) ao comando do
Executivo. O magistrado acatou
pedido da defesa de Claudinho
para que o afastamento do cargo
determinado pela Câmara na noite
da última quarta-feira fosse sus-
penso. A prefeita, até então em
exercício, Penha Fumagalli (PTB), já
foi comunicada da decisão.
O juiz acolheu a tese de

Claudinho de que o afastamento
por 90 dias desrespeitava legisla-
ções que regem ritos de impeach-
ment de prefeitos. 
O regimento interno da Câmara

de Rio Grande da Serra, por exem-
plo, não prevê explicitamente que
a aprovação de comissões proces-
santes provoque imediata saída do
investigado, mas, a pedido da ban-
cada de oposição, o assunto foi
deliberado pela Casa e aprovado
por maioria durante a sessão do
Legislativo.
A alegação do grupo de oposi-

ção a Claudinho da Geladeira era a
de que a ex-presidente Dilma
Rousseff (PT) e o ex-governador do

Rio de Janeiro Wilson Witzel
haviam sido afastados das funções
tão logo o Congresso Nacional e a
Assembleia Legislativa, respectiva-
mente, acataram o procedimento
de apuração da cassação para não
atrapalharem as investigações.
Eles argumentavam o princípio da
simetria para afastar o prefeito.
“No julgamento de crimes de

responsabilidade, são aplicáveis
apenas leis federais editadas sobre
a matéria. Tratando-se do julga-
mento de crimes de responsabili-
dade praticados, em tese, por pre-
feitos, como no caso, aplicável,
única e exclusivamente, o decreto-
lei número 201/67, que dispõe
sobre a responsabilidade de prefei-
tos e vereadores. E, análise exaus-
tiva do decreto-lei número 201/67
revela que nele inexiste dispositivo
que autorize o afastamento caute-
lar do prefeito”, escreveu o magis-
trado.
No entanto, antes da decisão do

magistrado pelo retorno de
Claudinho, a prefeita interina,
Penha Fumagalli, chamou uma
coletiva de imprensa na tarde de
ontem, para apresentar seus seis
secretários e ainda afirmar uma

série de irregularidades que levan-
tou na Prefeitura no período em
que comandou o Executivo.
Seus advogados disseram que

foram encontradas irregularidades
em vários setores da Prefeitura,
entre eles, Educação, Saúde e
Infraestrutura Urbana.
Formulado pelo escritório dos

advogados Leandro Petrin e Carlos
Callado, o mandado de segurança
com pedido de liminar foi protoco-
lado às 15h34 no sistema da Justiça
de Rio Grande. A ação contestou a
tese de simetria adotada pela
Câmara, presidida por Charles
Fumagalli (PTB). A decisão do
Poder Judiciário foi registrada pelo
juíz às 19h12. 
A defesa de Claudinho disse ter

recebido a liminar com “tranquili-
dade”. “Em um momento tão deli-
cado pelo qual o país passa, é
necessário que os poderes consti-
tuídos respeitem o Estado
Democrático de Direito e a sobera-
nia popular, e trabalhem, cada um
dentro da sua competência consti-
tucional, para melhorar a vida da
população de Rio Grande da
Serra”.

Comissões Processantes
A Câmara de Rio Grande da

Serra acolheu duas denúncias con-
tra Claudinho. Uma de um mora-
dor que apontou que o prefeito se
recusava a responder requerimen-
tos de informação formulado por
vereadores, e outra com base no
relatório final da CPI do Fura-fila da
vacinação contra a Covid-19 na
cidade, que questionou a ausência
de portarias de nomeação de servi-
dores comissionados no Governo.
Duas comissões processantes

foram instaladas para o início da
apuração dos dois casos. A decisão
judicial anulou apenas o decreto
de afastamento de Claudinho do
cargo, mantendo, portanto, o tra-
balho dos dois grupos.

Penha e Claudinho na época em que estavam em campanha eleitoral

Foto: Folha Ribeirão Pires 
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Após 13 anos dedicados à
Prefeitura de Ribeirão Pires, Sergio
Rodrigues, de 62 anos, denuncia a
Administração Municipal por per-
seguição e assédio moral. O servi-
dor, que já atuou na Secretaria de
Infraestrutura e Zeladoria, foi dire-
cionado para prestar serviços no
Fundo Social de Solidariedade no
início da gestão de Clóvis Volpi
(PL), onde passou por situações
constrangedoras, vindo a ser desli-
gado da entidade em agosto, após
a primeira-dama, Ligia Volpi, res-
ponsável por presidir o local, pedir
a sua dispensa.
Sergio procurou a Folha para

afirmar o seu descontentamento
com a Administração, que se mos-
trou omissa ao assédio moral que
era submetido em repartições
públicas. A falta de assistência foi
agravada pelo sentimento de per-
seguição, que segundo ele, se tor-
nou recorrente. “Eu era taxado
como diferente e problemático. A
relação entre o trabalhador e a
chefia não pode ser condicionada
a apenas ser favorável se você
optar pelo puxa-saquismo”, desa-
bafou.
O servidor deu início às funções

na Prefeitura em 2008 através do
ingresso na Secretaria de
Infraestrutura, atuando como aju-
dante de serviços gerais na serra-
lheria instalada nas dependências
sede, e mexendo com produtos
inflamáveis, como solda e tinta.
“Durante dois anos não me foi
concedido adicionais por insalu-
bridade. Benefício que era dado a
outros colegas, e ao questionar a
chefia, na ocasião, não tive a aten-
ção devida”, disse Sergio.
Situações constrangedoras

como apelidos e falta de respeito
foram comuns, e eram provoca-
dos por outros funcionários. O ser-
vidor ainda relatou que teve que
recorrer ao CAPS - Centro de
Apoio Psicossocial da cidade para
receber apoio profissional após
ser diagnosticado com depressão.
A perícia médica efetuada na

Estância lhe concedeu o afasta-
mento de suas funções até 2019.
Na sequência foi chamado pelo
Recursos Humanos para integrar a
equipe de Zeladoria, onde traba-
lhou na manutenção das vias da
cidade como ajudante geral. Em
poucos meses, outro encaminha-
mento foi realizado pelo RH, que o

deslocou para o Parque Pérola da
Serra (atual Parque Luiz Carlos
Grecco) a fim de realizar a limpeza
e o serviço de jardinagem. 
“Após a posse de Clóvis Volpi,

houve o ingresso de novas chefias
no Parque, e passou a ser comum
desentendimentos com os traba-
lhadores. O secretário Claurício
Bento (SEJEL) se mostrava autori-
tário com os funcionários”, disse
Sergio. 
“Nós queremos trabalhar, mas

não de qualquer jeito. Eu estava
com medo de ser prejudicado,
então pedi transferência para o
Fundo Social, o que ocorreu em
abril desse ano”, lembrou o servi-
dor.
Ao ingressar na entidade social,

Sergio relatou que a falta de assis-
tência aos funcionários tornou-se
recorrente. “Eu tive um carrega-
dor de celular furtado durante o
horário de trabalho, ferramentas
eram recolhidas por outros funcio-
nários sem autorização. Mesmo
questionando a administração do
Fundo Social, nada era feito. A
presidente e primeira-dama Ligia
Volpi estava ciente destas situa-
ções, e ela começou a me tratar de

forma diferente. Percebi que
aquele que é trabalhador e que
não puxa o saco da gerência, não é
valorizado”, disse Sergio.
Em 13 de agosto, ele foi dispen-

sado do Fundo Social, sendo
comunicado pela gerência e pelo
Recursos Humanos. “Após um
mês desde o desligamento da
entidade, o RH não confirmou o
meu reingresso em outra secreta-
ria. Vejo isso como perseguição,
pois eles me tratam como um fun-
cionário problemático, mas na
verdade, sou uma pessoa que
cobra pelos meus direitos”, afir-
mou..
“Apenas tive a oferta de voltar

para a garagem, sede da
Secretaria de Zeladoria, mas não
vou voltar para o setor que desen-
cadeou a minha depressão. Foram
meses de constrangimento. Essa
Administração joga os funcioná-
rios aonde querem, sem zelar pela
saúde deles”, finalizou.
A Folha procurou a prefeitura

de Ribeirão Pires para conferir o
posicionamento quanto ao relato
do servidor, mas até o fechamen-
to dessa edição não houve retor-
no.

Servidor denuncia Administração de Ribeirão
Pires por perseguição e assédio moral
Demora para reingresso em nova secretaria já dura um mês; o servidor vê a desatenção por parte da Prefeitura como uma retaliação 

Sergio Rodrigues mostra-se 
descontente com a gestão atual

Foto: Folha Ribeirão Pires
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Na última quarta-feira (15), o
secretário estadual da
Educação, Rossieli Soares, assi-
nou ordens de serviços (OS)
para autorização de obras em
quatro escolas estaduais, duas
em Ribeirão Pires e duas em Rio
Grande da Serra. As interven-
ções somam quase R$ 4 milhões
de investimento.  
“Para a gente ter mais condi-

ções de realizar essas grandes
obras como as assinadas hoje
[quarta-feira], nós precisamos
descentralizar as pequenas e
isso nós conseguimos através do
Programa Dinheiro Direto na
Escola, o PDDE-Paulista, que
transfere verba diretamente
para as unidades decidirem
como irão usar e o que elas mais
precisam”, disse Rossieli Soares. 
Em Ribeirão Pires as escolas

estaduais João Roncon (R$ 1,1
milhão) e Di Cavalcanti (R$ 928
mil) serão as contempladas. 
“Essa verba que vai ser inves-

tida na escola vai ser de muito
valor para escola que está há
seis anos necessitando de uma
reforma grande deste porte. E
todos vão estar beneficiados,

professores, alunos, comunida-
de e todos que trabalham den-
tro da escola”, diz Wellington
José de Melo, diretor da escola
João Roncon. 
“Nossa escola é muito antiga,

um lugar onde as pessoas que
trabalham e estudam lá se sen-
tem parte da família, a gente
costuma falar que é a família Di
Cavalcante. Então para toda a
comunidade escolar é com
muita alegria que a gente rece-
be a mensagem que nós vamos
começar, enfim, a reforma da
escola que é nossa segunda
casa”, celebra a diretora Janaina
Verônica de Assunção Pereira. 
Por fim, em Rio Grande da

Serra as escolas estaduais Carlos
Roberto Guariento (R$ 958 mil)
e Professor Francisco Lourenco
de Melo (R$ 1 milhão) também
receberão intervenções.  
“Muito importante essas

obras iniciarem agora, nossos
alunos esperam ansiosos há
alguns anos e graças a Deus
fomos contemplados e isso vai
ser uma realidade”, afirma a
diretora da escola Carlos
Guariento, Leticia Regina

Rodrigues. “Essa obra é de suma
importância para nós e para a
comunidade. É uma obra muito
esperada”, complementa Lilian
Bortoleto Griti diretora da esco-
la Francisco Lourenço.
Ainda na região, três escolas

de Mauá também serão con-
templadas com aporte financei-
ro para obras. É o caso das esco-
las estaduais Professora
Iracema Crem (R$ 1,3 milhão),
Professor Ulisses Victor
Gervasio (R$ 779 mil) e
Professora Iracema de Barros
Bertolaso (R$ 645 mil).  
Somadas ao montante que

será encaminhado à Estância e
para Rio Grande da Serra, as
intervenções somam quase R$ 7
milhões de investimento. 
“Com a obra também haverá

melhoria no processo de ensino
e aprendizagem das nossas
crianças, porque vai haver ade-
quação de melhoria nos espaços
e isso influencia bastante nas
metas e resultados que a escola
está sempre querendo alcançar”
prevê Maria Elisa Silva Zacari,
diretora da escola Ulisses
Gervasio.  

Escolas estaduais de Ribeirão e Rio
Grande receberão R$ 4 milhões em obras
Secretário Estadual da Educação assinou ordens de serviço para quatro unidades escolares de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra 

Escolas Di Cavalcanti e Profº Carlos Guariento serão contempladas
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A Aciarp, através do Núcleo
de Turismo e Produtores Locais,
realizará em parceria com o

Senar o curso de processamento
artesanal de leite. 
A programação do curso inclui

a preparação, pasteurização,
processamento de queijos, bebi-
das lácteas, doces, pontos de
coagulação, fermentados, entre
outros.
O processamento artesanal

do leite proporciona ganho eco-
nômico ao produtor a medida
que evita desperdícios do ali-
mento, transformando-o de
forma segura, evitando a compra
de seus derivados, uma vez que
pode confeccioná-los no âmbito
doméstico para uso da família.
Também propicia variação da
dieta alimentar pelo consumo de
produtos provenientes do pro-
cessamento.
O curso é gratuito e será reali-

zado nos dias 24, 25, 26 e 27 de
setembro, das 8 às 17 horas, na
Associação Cultural Nipo-
Brasileira (Kaikan), situada na
rua Primeiro de Maio, 56 ,
Centro de Ribeirão Pires.
Pré-inscrições podem ser rea-

lizadas pelo Whatsapp (11)
98259-1024.

Aciarp abre inscrições para
o curso de processamento
artesanal de leite

Capacitação ocorrerá entre os dias 24 e 27 de setembro

Curso será divido em aulas práticas e teóricas
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No início da semana a
Prefeitura de Ribeirão Pires pas-
sou a utilizar as doses da vacina
da Pfizer para dar continuidade
a aplicação da segunda dose na
população, em razão do esto-
que da Astrazeneca ter acaba-

do.
A Secretaria Municipal de

Saúde deve seguir a orientação
do Governo Estadual, por meio
da PEI (Plano Estadual de
Imunização) que prevê a inter-
cambialidade das vacinas em

caso de esgotamento da
Astrazeneca, que está em falta
em grande parte do Estado devi-
do ao atraso de nova lote, ava-
liado em 1 milhão de doses, que
deveria ter sido entregue em 4
de setembro pelo Ministério da
Saúde.
Até que as doses que perten-

cem à Ribeirão sejam entregues,
as pessoas com idades entre 34
e 39 anos, que tomaram a pri-
meira dose da Astrazeneca no
intervalo de três meses, terão o
esquema vacinal completado
com a vacina da Pfizer.
A Prefeitura afirmou à Folha

que a ação é segura. “Conforme
estudos realizados e divulgados,
não há riscos no caso da inter-
cambialidade de vacinas”, disse
em nota.
A redação ainda procurou a

Prefeitura de Rio Grande da
Serra para conferir se esta medi-
da também será adotada no
município, mas não houve
retorno da Administração até o
fechamento da edição.

Divulgação: PM
RP

Ribeirão Pires dá início ao 
protocolo de substituição de
vacinas para a segunda dose
Quem recebeu 1ª dose da Astrazeneca, em julho, receberá a segunda da Pfizer

Pessoas com idades entre 34 e 39 anos serão imunizadas com a Pfizer
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Divulgação: PM
RP

CCââmmaarraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
RESOLUÇÃO N.º 002.09.2021
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE

RIO GRANDE DA SERRA APROVOU E EU PRO-
MULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO, DE AUTORIA
DO VEREADOR MARCELO ALVES DA SILVA: 

“Acresce Parágrafo único ao artigo 154, da
Resolução n.º 002.03.1995, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio
Grande da Serra.”

Artigo 1.º - Fica acrescido no artigo 154, da
Resolução n.º 002.03.1995, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio
Grande da Serra, o seguinte parágrafo: 

Artigo 154 ...............................
“Parágrafo único – A Transmissão Via YOU-

TUBE E DA REDE SOCIAL FACEBOOK será obri-
gatória.”

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra,
09 de setembro de 2021 -  57º   Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Vereador Charles David Faustino Fumagalli -
Presidente

Terezinha Madalena da Silva Dizela
Coordenador de Apoio Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO N.º 004.09.2021
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE

RIO GRANDE DA SERRA, ESTADO DE SÃO
PAULO, APROVOU E EU PROMULGO O SEGUIN-
TE DECRETO LEGISLATIVO, DE AUTORIA DO
VEREADOR ISRAEL MENDONÇA DA CUNHA:

“Dá a denominação de “NEUSA CELI
MANOEL TARTUCI”, o, plenário da Câmara
Municipal de Rio Grande da Serra/SP.”

Artigo 1º - O Plenários da Câmara Municipal
de Vereadores de Rio Grande da Serra/SP, loca-
lizado na Rua do Progresso, n.º 251, Jardim
Progresso, passa a denominar-se “Plenário
NEUSA CELI MANOEL TARTUCI”.

Artigo 2º - Fica o Legislativo autorizado a
confeccionar e afixar Placa de Identificação e
Homenagem na referida Sala das Sessões, em
conformidade, no que couber, às Leis
Municipais, Estaduais e Federais vigentes ati-
nentes ao assunto.

Artigo 3º - As despesas decorrentes deste
Decreto Legislativo, correrão por conta de dota-
ção orçamentária.

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra,
09 de setembro de 2021 – 57º Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Vereador Charles David Faustino Fumagalli -
Presidente

Terezinha Madalena da Silva Dizela
Coordenador de Apoio Legislativo

Considerando a Aprovação do Relatório Final
da Comissão Especial de Inquérito – CEI, consti-
tuída para Investigação de supostos casos de
burla a ordem de vacinação contra a COVID-19
no Município de Rio Grande da Serra, durante a
realização da 27ª Sessão Ordinária, realizada no
dia 15 de setembro de 2021, bem como, a apro-
vação de Emenda respectivo relatório, solicitan-
do o afastamento do Prefeito Municipal pelo
prazo de 90 (noventa) dias, 

Considerando a instalação de Comissão
Processante nos termos do Artigo 123 do
Regimento Interno da Casa, que vise - apurar
infrações político-administrativa do Prefeito e
dos Vereadores, no desempenho de suas fun-
ções,

DECRETO LEGISLATIVO N.º  005.09.2021 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE

RIO GRANDE DA SERRA, ESTADO DE SÃO
PAULO, APROVOU E EU PROMULGO O SEGUIN-
TE DECRETO LEGISLATIVO:

RESOLVE:
“AFASTAR POR NOVENTA DIAS O PREFEITO

CLÁUDIO MANOEL MELO DAS FUNÇÕES DO
CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL”.

Artigo 1º - Fica afastado pelo prazo de 90
(noventa) dias o Prefeito Municipal de Rio
Grande da Serra –SP, CLAUDIO MANOEL MELO,
sem prejuízo da remuneração, para garantir a
lisura dos trabalhos da Comissão Processante e
a ordem pública, não remanescendo quaisquer
indícios de abuso ou violação a defesa do con-
traditório e ampla defesa do afastado.

Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra,
15 de setembro de 2021 – 57º Ano de
Emancipação Politico-Administrativa do
Município.

Vereador Charles David Faustino Fumagalli -
Presidente

Dr. Luis Carlos Rodrigues - Assessor Jurídico
Legislativo do Gabinete

ATO DO PRESIDENTE 007.09.2021
O presidente da Câmara de Rio Grande da

Serra, Estado de São Paulo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município e pelo Regimento Interno da Câmara, 

Considerando, a constituição de Comissão
Processante durante a realização da 27º Sessão
Ordinária, realizada no dia 15 de setembro de
2021, com a finalidade de apurar infrações
Político-Administrativa do Prefeito de Rio Grande
da Serra, após o Recebimento de Denúncia por
2/3 (dois terços) dos Membros da Câmara, em
conformidade com o Artigo 373, inciso V do
Regimento Interno da Casa, apresentada pelo
Senhor EDUARDO DE JESUS DIAS; 

Considerando a realização de reunião logo

após o sorteio dos integrantes da respectiva
Comissão Processante, para elegerem um deles
para Presidente, que nomeará entre seus pares
um relator conforme disposto no Artigo 53, § 2º,
do Regimento Interno da Câmara,

RESOLVE:
Artigo 1º – NOMEAR, nos termos

Regimentais os Vereadores: CLAUDIO XAVIER
MONTEIRO – PRESIDENTE; EBIO VIANA DE
OLIVEIRA – RELATOR e BENEDITO RODRIGUES
DE ARAÚJO – MEMBRO, para compor referida
Comissão Processante. 

Artigo 2º. – Este Ato entra em vigor na data
de sua publicação.

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra,
16 de setembro de 2021– 57º Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Vereador Charles David Faustino Fumagalli
Presidente

ATO DO PRESIDENTE 008.09.2021
O presidente da Câmara de Rio Grande da

Serra, Estado de São Paulo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município e pelo Regimento Interno da Câmara, 

Considerando a Aprovação do Relatório Final
da Comissão Especial de Inquérito – CEI, consti-
tuída para Investigação de supostos casos de
burla a ordem de vacinação contra a COVID-19
no Município de Rio Grande da Serra, durante a
realização da 27ª Sessão Ordinária, realizada no
dia 15 de setembro de 2021, bem como, a apro-
vação de Emenda no respectivo relatório, apro-
vada por 2/3 (dois terços) dos Membros da
Câmara, solicitando o afastamento do Prefeito
Municipal pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

Considerando, a constituição de Comissão
Processante durante a realização da respectiva
Sessão, com a finalidade de apurar infrações
Político-Administrativa do Prefeito de Rio Grande
da Serra, conforme fatos exarados no Relatório; 

Considerando a realização de reunião logo
após o sorteio dos integrantes da respectiva
Comissão Processante, para elegerem um deles
para Presidente, que nomeará entre seus pares
um relator conforme disposto no Artigo 53, § 2º,
do Regimento Interno da Câmara,

RESOLVE:
Artigo 1º – NOMEAR, nos termos

Regimentais os Vereadores: MARCELO ALVES DA
SILVA - PRESIDENTE; MARCOS ROBERTO
COSTA – RELATOR e JOSÉ CARLOS PEREIRA
DOS ANJOS – MEMBRO, para compor referida
Comissão Processante. 

Artigo 2º. – Este Ato entra em vigor na data
de sua publicação.

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra,
16 de setembro de 2021– 57º Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Vereador Charles David Faustino Fumagalli
Presidente

Entre o dia 20 de setembro
e 30 de novembro, a Prefeitura
de Ribeirão Pires realizará o
Refis 2021. 
O programa tem como obje-

tivo estimular pessoas físicas e
jurídicas a acertarem a sua
situação fiscal, por meio de
incentivos, como redução de
juros e multa. 
O atendimento desse pro-

grama será realizado, exclusi-
vamente, no subsolo do
Shopping Garden, de segunda
a sexta-feira, das 8 às 17 horas. 
Serão oferecidas diversas

formas de financiamento ao
munícipe, cada um com formas

diferentes de descontos e par-
celamento. 
Todas as parcelas devem ter

valor mínimo de R$ 60,00 para
pessoas físicas e R$ 250,00
para pessoas jurídicas.
Eventuais pendências que
estejam sob análise judicial só
poderão entrar no programa
de refinanciamento com o caso
solucionado até a data final de
adesão ao programa. 
Os contribuintes que já têm

débitos parcelados poderão
solicitar um novo financiamen-
to, desde que o acordo ante-
rior seja cancelado nos termos
da lei.

Ribeirão tem até 100% 
de desconto no Refis 2021

Prefeitura oferece condições especiais para pagamento junto ao município
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O desempregado F.C., 38
anos, foi preso na noite da últi-
ma terça-feira acusado de estu-
pro de vulnerável em Ribeirão
Pires. O crime teria sido come-
tido contra uma criança de
quatro anos de idade, morado-
ra do mesmo bairro em que o
indiciado reside.
O próprio acusado, no

momento de sua prisão, con-
fessou que já tinha passagem
pela Polícia por ter molestado
uma criança no passado.
Perguntada pela Polícia, a

mãe do garoto disse que estava
dormindo com o menino e que,
por volta das 14h30min, quan-
do acordou, notou que ele não
estava mais deitado ao seu
lado.
Informou que procurou pelo

filho pela casa e não encontrou
e que passou a procurar seu
filho na rua por aproximada-

mente uma hora e meia, não
achando o mesmo.
A mãe disse ainda para

Polícia que retornou para casa
e quando iria acionar as autori-
dades policiais um homem
negro apareceu na rua na com-
panhia do seu filho. Eles esta-
vam de bibicleta com a criança
sentada ao guidão.
A mãe do menino de quatro

ano informou que esse homem
disse a ela que havia achado o
garoto numa avenida próxima
e estava entregando a criança.
Desconfiada, a genitora

disse que perguntou ao filho se
o homem teria feito algo com
ele. O menino teria respondido
que o homem o levou para o
mato e que teria tirado sua
roupa e passado a mão no seu
bumbum e que posteriormente
teria feito xixi também no seu
bumbum.

Com tais informações, a
Polícia passou a procurar pelo
acusado que foi localizado em
sua residência, apenas de
cueca, e indagado sobre o
ocorrido: manteve a história
contada pela mãe, mas afir-
mando que não havia feito
nada com o garoto e que teria
ido ao mato, pois o menino
queria fazer xixi.
Diante dos fatos narrados,

foi dada voz de prisão ao acu-
sado que foi conduzido à
Delegacia local.
A criança foi encaminhada

ao Instituto Médico Legal.
As roupas da criança foram

apreendidas e encaminhadas à
perícia.
A genitora foi orientada a

procurar atendimento médico
ao seu filho.
Nesta reportagem a Folha

não informou nem as iniciais da
mãe e da criança e tampouco o
bairro de Ribeirão Pires onde o
crime ocorreu para que os
mesmos não sejam identifica-
dos

Reincidente é preso novamente por 
estupro de vulnerável em Ribeirão Pires

Acusado pelo crime confessou que já teve passagem pela Polícia anteriormente por ter molestado outra criança

Ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires
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Cinco pessoas foram presas
em Rio Grande da Serra, na últi-
ma semana, por tráfico de
entorpecentes. O fluxo ocorria
na região do Pinicão no Jardim

Santa Tereza.
As prisões ocorreram diante

de operação conjunta da
Guarda Civil Municipal e Polícia
Civil e além das prisões foram

apreendidas 78 porções de
maconha, 30 de cocaína, 63 de
crack, duas de lança-perfume,
uma de ecstasy e cinco de haxi-
xe.
Além dessa ocorrência, um

jovem de 25 anos também foi
preso em flagrante pela Guarda
Civil Municipal de Rio Grande
da Serra, na noite da última
segunda-feira (13), na divisa
entre a Vila Marquesa e a Vila
São João. O indivíduo - identifi-
cado como T.H.S.J. - estava tra-
ficando entorpecentes pelo
local quando foi flagrado pelos
guardas. 
A abordagem aconteceu na

rua Minas Gerais, por volta das
19h30, durante um patrulha-
mento de rotina. Segundo infor-
mações do boletim de ocorrên-
cia, o jovem tentou fugir e se
livrar de uma sacola ao avistar a
aproximação da viatura. 
Os GCMs conseguiram deter

o homem e recuperar a sacola,
em que estavam 23 porções de
cocaína, 22 trouxinhas de maco-
nha e quatro unidades de crack. 

5 são presos no Pinicão
por tráfico de drogas
Pinicão está localizado na região do Jardim Santa Tereza em Rio Grande da Serra

Foram localizadas porções de maconha, crack, cocaína e outras drogas
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Uma mulher foi agredida fisi-
camente pelo ex-namorado, na
noite da última segunda-feira
(13), após pedir para que ele a
acompanhasse em uma consulta
médica da filha em comum, na
UPA Santa Luzia. A agressão teria
acontecido no momento em que

deixaram a unidade de saúde, já
que o homem não queria entre-
gar a criança para a mãe.
Segundo informações do

boletim de ocorrência, a vítima
pediu para que o pai da criança a
levasse até a UPA de carro, em
razão de a menina estar doente.

No momento em que deixavam
o local, o homem tomou a filha
dos braços da vítima e negou
devolvê-la. 
A mulher chegou a entrar no

carro para pedir ao ex-namorado
para que, pelo menos, deixasse o
local com a criança. No entanto,
o acusado começou a lhe ofen-
der verbalmente e agrediu fisica-
mente. Uma pessoa que estava
no local presenciou os aconteci-
mentos e acionou a Guarda Civil
Municipal.  
Na presença dos agentes

municipais, o homem alegou que
apenas empurrou a vítima para
pegar a criança. Segundo o
exame de corpo de delito realiza-
do no Instituto Médico Legal
(IML) de Santo André, a mulher
sofreu lesão corporal de nature-
za leve.

Diante dos fatos, e do desejo
da vítima de representar crimi-
nalmente contra o ex-namorado,
o delegado de plantão determi-
nou pela prisão em flagrante do
agressor.

Homem agride ex-namorada
na UPA Santa Luzia e 
acaba preso em flagrante

Agressor teria tomado a filha do colo da mãe e a empurrado

Agressão ocorreu no momento em que o casal deixava a Unidade



1122 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1177  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22002211MMoottoorrssFFoollhhaa  

Desde 12 abril de 2021 está
em vigor a Lei nº 14071/2020, a
qual trouxe inúmeras modifica-
ções no Código de Trânsito

Brasileiro (CTB). 
Segundo Mauro Munhoz

Martins Fernandes, especialista
em Gestão e Direito do Trânsito,
e diretor da Autoescola Pérola,
muitas pessoas questionam se
já está valendo a pontuação
máxima de 40 pontos na CNH.
Pensando nisso, é importante

frisar que o Código de Trânsito
Brasileiro estipula que, no perío-
do de 12 meses, está prevista a
seguinte contagem de pontos: 
a) 20 pontos, caso constem

duas ou mais infrações gravíssi-
mas na pontuação;  
b) 30 pontos, caso conste

uma infração gravíssima na pon-
tuação;  
c) 40 pontos, caso não conste

nenhuma infração gravíssima na
pontuação. 
“Portanto, fiquem atentos a

nova pontuação, pois há distin-
ções nas somatórias, principal-
mente quando ocorrer alguma

pontuação gravíssima de 7 pon-
tos em seu prontuário, podendo
haver sim, a punição e processo
administrativo de suspensão do
direito de dirigir de no mínimo
seis meses”, explicou Mauro
Munhoz. 
Segundo o especialista, as

infrações gravíssimas de 7 pon-
tos mais recorrentes em nosso
dia-a-dia são:  portar Carteira
Nacional de Habilitação vencida
há mais de trinta dias; transpor-
tar crianças em veículo automo-
tor sem observância das normas
de segurança; utilizar-se de veí-
culo para demonstrar ou exibir
manobra perigosa; avançar o
sinal vermelho do semáforo,
entre outras.
Vale ressaltar que o artigo

252 da CTB aponta que caracte-
riza-se também como infração
gravíssima o manuseio do celu-
lar pelo condutor durante a
direção.

Entendendo a pontuação
por infração da CNH

Mauro Munhoz Martins, 
diretor da Autoescola Pérola

Foto: Arquivo pessoal
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A empresa Calhas Gomes
atua no mercado de calhas,
rufos, coifas, condutores e sis-
tema de exaustão há 22 anos,
com a fabricação e instalação
sob medida para uso residen-
cial, comercial e industrial. 
Desde 1999 na Estância, a

empresa tornou-se referência
no ramo, e conta com profis-
sionais especializados prontos
para indicarem a melhor solu-

ção aos clientes, sob a supervi-
são dos irmãos Emerson e
Edison Gomes.
Com grande procura, a calha

é parte importante da obra e
merece atenção. “O uso da
calha tem a função de captar e
escoar/escorrer a água que cai
sobre o telhado. Sendo assim,
este item protege diretamente
as áreas externas e internas de
uma edificação contra os pro-

blemas causados pelo excesso
d'água”, comentou Tamyres,
colaborado da Calhas Gomes. 
Na construção civil, os rufos

também são itens importantes.
“A função dos rufos é proteger
a alvenaria de uma construção
contra infiltrações, garantindo
que muros e paredes não
sejam danificados”, explicou
Tamyres. 
Entre os itens comercializa-

dos pela empresa, destaca-se
rufos externos (rufo de pare-
de), rufo pingadeira, cumeeira,
coifas, tubulações, exaustores,
curvas e condutores. 
A empresa garante o serviço

prestado com qualidade e
segurança. 
Orçamentos podem ser soli-

citados através do telefone
(11) 4825-7954. 
A Calhas Gomes está locali-

zada na av. Santo André, 351,
Centro Alto de Ribeirão Pires.

Calhas Gomes comemora 
22 anos de atividade em RP

Desde 1999 na Estância Turística, empresa tornou-se referência no ramo 
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