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Estância já registra
6 casos de dengue

A Prefeitura de Ribeirão
Pires por meio da Secretaria
de Saúde, informou que
entre janeiro e março de
2020 foram registrados seis
casos confirmados de dengue na cidade. Os pacientes
contraíram a doença fora do
município.
Rio Grande da Serra contabilizou dez casos suspeitos,
os quais estão aguardando
confirmação do setor de vigilância epidemiológica.
Os municípios mantêm
ações de prevenção contra o
mosquito Aedes aegypti.
O período do verão é o
mais propício à proliferação
do mosquito transmissor da
dengue, zika e chikungunya,
devido ao alto volume de
chuva na região e temperaturas elevadas. Página 06
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CHARGE

RENATO MAGRINI DE SOU ZA

É legítima e importante a preocupação setor de vigilância epidemiológica. Os
com o novo coronavírus. É nosso dever, municípios mantêm ações de prevenção
juntamente com o Poder Público, impedir contra o mosquito Aedes aegypti.
que tal doença se alastre indiscriminadaO superintendente de Controle de
mente. Mas também é nossa obrigação Endemias de São Paulo, Marcos Boulos,
impedir que outras doenças avancem, estima que, em 2020, a dengue tenha
entre elas a dengue, zicka e chikungunya. maior incidência em comparação ao ano
Não podemos nos esquecer que
passado. Só em 2019 foram mais
essas doenças são tão perigosas “É preciso ficar de 437 mil casos da doença no
quanto o coronavírus, com um com um olho Estado. A população deve ficar em
no peixe e
agravante, elas fazem parte de
alerta.
nossa realidade há muito tempo. outro no gato”
Enfim, como diz o ditado popuA Prefeitura de Ribeirão Pires
lar, “é preciso estar com um olho
por meio da Secretaria de Saúde informou no peixe e outro no gato”. Quer dizer, fazer
que entre janeiro e março de 2020 foram nossa parte de cidadão para que o coronaregistrados seis casos confirmados de den- vírus não se alastre e também fazer nossa
gue na cidade. Os pacientes contraíram a parte de cidadão para que as doenças
doença fora do município. Rio Grande da transmitidas pelo Aedes aegypti também
Serra contabilizou dez casos suspeitos, os não avancem. Para tanto, fiscalização e
quais estão aguardando confirmação do prevenção são os melhores remédios.

Editais de Proclamas

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.
RICARDO PACHECO DA ROCHA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em Ribeirão Pires,
SP no dia dezoito de agosto de mil novecentos e
noventa (18/08/1990), residente e domiciliado Rua
Flórida Paulista (Vl Nina Rosa), 163, Aliança, Ribeirão
Pires, SP, filho de ARGEMIRO DA ROCHA e de JOSEFA
PACHECO DE ANDRADE DA ROCHA. NAYARA CAROLINE DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Caetano do Sul, SP no dia vinte
de agosto de mil novecentos e noventa (20/08/1990),
residente e domiciliada Avenida Miro Attílio Peduzzi (
4ª Divisão), 646, Tanque Caio, Ribeirão Pires, SP, filha
de JULIO CRISOSTOMO DA SILVA e de SOLANGE CUSTODIO DA SILVA.
GUILHERME RIGHINI DE ARAUJO, estado civil
solteiro, profissãoprojetista, nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e oitenta e oito (24/05/1988), residente e
domiciliado Rua Piracema, 221, Quarta Divisão,
Ribeirão Pires, SP, filho de LUIZ CARLOS PORRETE DE
ARAUJO e de MARIA MARGARETH RIGHINI DE ARAUJO. GABRIELA APARECIDA DO NASCIMENTO, estado
civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida
em Ribeirão Pires, SP no dia quatorze de maio de mil
novecentos e noventa e seis (14/05/1996), residente
e domiciliada Rua Miguel Daraio, 478, Colônia,
Ribeirão Pires, SP, filha de NELSON ALVES DO NASCIMENTO e de SOLANGE APARECIDA PINTO DO
NASCIMENTO.
CORNELIO RAIMUNDO RODRIGUES, estado
civil divorciado, profissão aposentado, nascido em
Imbé, MG no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e cinquenta e três (19/01/1953), residente e
domiciliado Rua Giovanni Del Santo, 221,
Apartamento 11, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filho
de ANTONIO RODRIGUES e de GERALDA LUZIA RODRIGUES. ABIGAIL DOS SANTOS, estado civil divorciada,
profissão professora, nascida em Ribeirão Pires, SP no
dia quatro de abril de mil novecentos e sessenta e
nove (04/04/1969), residente e domiciliada Rua
Giovanni Del Santo, 221, Apartamento 11, Centro
Alto, Ribeirão Pires, SP, filha de PEDRO AVELINO DOS
SANTOS e de MARIA LIMA DOS SANTOS.
WESLEY DA SILVA PIROLA, estado civil solteiro,
profissão frezador CNC, nascido em Ribeirão Pires, SP
no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e
oitenta e seis (26/09/1986), residente e domiciliado
Rua Arthur Gonçalves Couto, 207, Colônia, Ribeirão
Pires, SP, filho de WILSON APARECIDO PIROLA e de
MARIA APARECIDA DA SILVA PIROLA. KÁTIA YURI DE
FREITAS, estado civil divorciada, profissão esteticista,
nascida em Santo André, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (15/09/1988),
residente e domiciliada Rua Arthur Gonçalves Couto,
207, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de ROGERIO
APARECIDO DE FREITAS e de ADRIANA PEREIRA BARBOSA.
FILIPE LIMA QUIRINO, estado civil solteiro, profissão operador de produção, nascido em Mauá, SP
no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e

noventa e quatro (27/02/1994), residente e domiciliado Avenida João Batista de Campos, 54, Itrapoá,
Ribeirão Pires, SP, filho de DANIEL QUIRINO e de
ODELI BARBOSA LIMA QUIRINO. CLEISIANE CARDOSO
DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão auxiliar de açougue, nascida em Jambeiro, SP no dia doze
de maio de dois mil (12/05/2000), residente e domiciliada Avenida João Batista de Campos, 54, Itrapoá,
Ribeirão Pires, SP, filha de FERNANDO LUIZ DE CARVALHO e de ANA PAULA CARDOSO.
ERIC NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão instalador LA, nascido em São Bernardo do
Campo, SP no dia dez de março de mil novecentos e
noventa e dois (10/03/1992), residente e domiciliado
Rua das Rosas, 08, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de
LUIZ OVIDIO DO NASCIMENTO e de MARLI DE OLIVEIRA SOUSA. TAYNARA GARCIA BUENO, estado civil
solteira, profissão auxiliar de recursos humanos, nascida em Pilar do Sul, SP no dia dezesseis de julho de
mil novecentos e noventa e oito (16/07/1998), residente e domiciliada Rua das Rosas, 08, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filha de ANTONIO CASTANHO
BUENO e de NEUSA GARCIA DE MORAES.
THIAGO SOUZA LIMA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Ribeirão Pires, SP no
dia dois de janeiro de mil novecentos e noventa e
cinco (02/01/1995), residente e domiciliado Rua
Alexandria, 139, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filho
de CLAUDIO SOUZA LIMA e de CÉLIA MARIA SOUZA
LIMA. LARISSA TRINDADE SANCHEZ, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em
Mauá, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e sete (30/11/1997), residente e domiciliada Rua Alexandria, 139, Ponte Seca, Ribeirão
Pires, SP, filha de FABIO DE SOUSA SANCHEZ e de SHIRLEY TANIA AIRES DA TRINDADE.
PEDRO VAGNER CARVALHO NUNES, estado civil
divorciado, profissão policial militar, nascido em
Salgueiro, PE no dia onze de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (11/12/1987), residente e
domiciliado Rua Recreio, 663, Quarta Divisão, Ribeirão
Pires, SP, filho de ANTONIO VALTER DE SÁ NUNES e de
ADELAIDE CARVALHO LIMA NUNES. PATRICIA SOUZA
LODI, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta,
nascida em São Bernardo do campo, SP no dia treze
de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro
(13/11/1984), residente e domiciliada Rua Recreio,
663, Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filha de EDSON
LODI e de SUELI SOUZA LODI.
PHILIPI DE SOUZA LOPES, estado civil solteiro,
profissão metalurgico, nascido em Ribeirão Pires, SP
no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e
noventa e oito (22/05/1998), residente e domiciliado
Rua Major Cardim, 1810, Suíssa, Ribeirão Pires, SP,
filho de GERALDO DE JESUS LOPES e de MARIA APARECIDA DE SOUZA LOPES. NAHARA PEREIRA SANTOS,
estado civil solteira, profissão atendente, nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia seis de março de dois mil e
um (06/03/2001), residente e domiciliada Rua Major
Cardim, 1810, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de
ELIEBER MUNIZ SANTOS e de ELISÂNGELA SILVA
PEREIRA SANTOS.
JORGE MASSAO IDERIHA, estado civil divorciado, profissão dentista, nascido em Birigui, SP no dia
vinte e dois de maio de mil novecentos e sessenta e
um (22/05/1961), residente e domiciliado Rua Áustria
(Jd Alvorada), 165, Centro, Ribeirão Pires, SP, filho
de JOÃO SATORI IDERIHA e de KIYOKO IDERIHA. DAYA-

NI DINES CHMEJEL NUNES, estado civil divorciada,
profissão técnica em higiene dental, nascida em
Santo André (1º Subdistrito), SP no dia trinta e um de
março de mil novecentos e oitenta e três
(31/03/1983), residente e domiciliada Rua Áustria
(Jd Alvorada), 165, Centro, Ribeirão Pires, SP, filha
de RIVALDO NUNES e de ROSSANA CHMEJEL GRACIANO.
ANDERSON DUARTE DE PAULA, estado civil
divorciado, profissão vigilante, nascido em Mauá,
SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e
setenta e cinco (13/12/1975), residente e domiciliado
Avenida Princesa Izabel, 06, A, Aliança, Ribeirão Pires,
SP, filho de JACINTO TIMOTEO DE PAULA e de MARIA
DA LUZ DUARTE. ANA PAULA SANTOS ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão copeira, nascida em
Curaça, BA no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (28/10/1975), residente e
domiciliada Avenida Princesa Izabel, 06, A, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filha de CRISTINO LIMA DE ALMEIDA
e de ADELICE MARIA DE ALMEIDA.
HENRIQUE LESSA DA SILVA, estado civil solteiro,
profissão engenheiro civil, nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia seis de março de mil novecentos e
noventa e quatro (06/03/1994), residente e domiciliado Rua Ouro Branco, 250, Vila Bocaina, Ribeirão
Pires, SP, filho de GILTON DIONIZIO DA SILVA JUNIOR e
de KATIA REGINA LESSA DA SILVA. FERNANDA
NATÁLIA TREVIZAN, estado civil solteira, profissão farmacêutica, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia
quinze de agosto de mil novecentos e noventa e cinco
(15/08/1995), residente e domiciliada Rua Garoupa,
76, Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP,
filha de MARIO SANTOS TREVIZAN e de MARIA JOSÉ
DA SILVA TREVIZAN.
JOSÉ LUIZ OSZTER, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em Ribeirão Pires, SP no
dia três de abril de mil novecentos e setenta e nove
(03/04/1979), residente e domiciliado Avenida
Francisco Monteiro, 3210, Santa Luzia, Ribeirão
Pires, SP, filho de CARLOS OSZTER e de MARIA APARECIDA OSZTER. SIRLENE FERNANDA DA SILVA, estado
civil solteira, profissão manicure, nascida em Ribeirão
Pires, SP no dia nove de agosto de mil novecentos e
oitenta e três (09/08/1983), residente e domiciliada Avenida Francisco Monteiro, 3210, Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filha de SORAIA DA SILVA.
DEMÉTRIO COSTA NETO, estado civil solteiro,
profissão motorista, nascido em Canto do Buriti, SP
no dia cinco de agosto de mil novecentos e oitenta
e seis (05/08/1986), residente e domiciliado Rua
Campinas, 144, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP,
filho de CLÓVIS DA SILVA COSTA e de ELOISA RODRIGUES COSTA. ROSIMERE DE DEUS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Itapirapuã Paulista, SP
no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e
noventa e um (22/05/1991), residente e domiciliada
Rua Campinas, 144, São Caetaninho, Ribeirão Pires,
SP, filha de ANTONIO VANDERLEI DE DEUS e de CINIRA
CANDIDO MACHADO DE DEUS.
RODERLEI FERNANDO ROCHA JUNIOR, estado
civil solteiro, profissão técnico de manutenção e refrigeração, nascido em Votorantim, SP no dia cinco de
janeiro de mil novecentos e noventa e quatro
(05/01/1994), residente e domiciliado Rua Manfredo
Carrascosa Von Glehn, 98, A, Colônia, Ribeirão Pires,
SP, filho de RODERLEI FERNANDO ROCHA e de ROSELENE ELIAS MORENO ROCHA. CINTHIA BARROSO DA

SILVA, estado civil solteira, profissão agente de atendimento, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia oito
de julho de mil novecentos e noventa e nove
(08/07/1999), residente e domiciliada Rua Manfredo
Carrascosa Von Glehn, 98, A, Colônia, Ribeirão Pires,
SP, filha de FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA e de SILVANA APARECIDA BARROSO.
LEONARDO GUERRA HONORATO, estado civil solteiro, profissão técnico de enfermagem, nascido em
Ribeirão Pires, SP no dia vinte e quatro de julho de
mil novecentos e noventa e sete (24/07/1997), residente e domiciliado Rua Major Cardim, 1800, Suíssa,
Ribeirão Pires, SP, filho de LAEONARDO COPPI HONORATO e de MARISA FEITOSA GUERRA.GEOVANA DOS
REIS PARIZOTTO, estado civil solteira, profissão
recepcionista, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia
seis de setembro de mil novecentos e noventa e
nove (06/09/1999), residente e domiciliada Rua
Major Cardim, 1800, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de
MARCELO ARTUR PARIZOTTO e de VALÉRIA DOS REIS
VIERA PARIZOTTO.
BRUNO LEONARDO DOS SANTOS GOMES, estado civil solteiro, profissão montador, nascido em
Mauá, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e um (31/01/1991), residente e
domiciliado Rua São José, 52, Bocaina, Ribeirão Pires,
SP, filho de REGINALDO GOMES e de IVONE DOS SANTOS. CAMILA RAMOS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de máquina, nascida em
Mauá, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e
noventa (05/04/1990), residente e domiciliada Rua
São José, 52, Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ
NESIO MARTINS DOS SANTOS e de ROSA FABOCI
RAMOS DOS SANTOS.
LUCAS SANTOS SOUZA, estado civil solteiro,
profissão ajudante instalador, nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e noventa e nove (25/05/1999), residente e
domiciliado Rua Aguinaldo Bandoni Filho, 87, Ponte
Seca, Ribeirão Pires, SP, filho de SÉRGIO NERIS DE
SOUZA e de VALDIRENE JACINTHO DOS SANTOS
SOUZA. MANOELLA BATISTA MARTINS DA SILVA,
estado civil solteira, profissão estudante, nascida em
Santo André-SP, SP no dia dezessete de dezembro de
dois mil e três (17/12/2003), residente e domiciliada
Rua Aquilino de Almeida, 63, Centro, Ribeirão Pires,
SP, filha de CLAUDIO MARTINS DA SILVA e de ELIANE
BATISTA MARTINS DA SILVA.
EDITAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP
ALISSON RONDEN, de nacionalidade brasileira,
estado civil solteiro, profissão mecânico, natural de
Mauá-SP, nascido no dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e sete, residente e domiciliado na
Rua Luiz Bottacin, nº 219, Aliança, em Ribeirão PiresSP, filho de MARCELO RONDEN e de ELAINE CRISTINA
DIAS RONDEN e SARAH DO CARMO, de nacionalidade
brasileira, estado civil solteira, profissão estudante,
natural de Mauá-SP, nascida no dia nove de janeiro de
dois mil e um, residente e domiciliada na Avenida João
Varin, nº 857, Vila Assis Brasil, em Mauá-SP, filha de
ELIAS LEANDRO DO CARMO e de AURIDEJANIA DA
SILVA OLIVEIRA CARMO.
EDITAL DO MUNICÍPIO DE CONCHAS-SP
TIAGO REIS MILANEZ, de nacionalidade brasileira,
estado civil solteiro, natural de Conchas-SP, nascido
aos 02/01/1984, profissão estudante, residente e
domiciliado na Avenida Prefeito José Gorga, nº 1424,
Jardim Joanin Parise, na cidade de Conchas-SP, filho

de ALOISIO MILANEZ e de ROSEMEIRE REIS MILANEZ e
JOYCE DE AMARAL SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão estudante, nascida
aos 03/11/1989, residente e domiciliada na Rua
Professor Ginesi, nº 169, Jardim Pastoril, em Ribeirão
Pires-SP, filha de HELIO NUNES DE SIQUEIRA e de ACEDIR DE AMARAL SIQUEIRA.
EDITAL DE RIO GRANDE DA SERRA-SP
JOSÉ LUCIO BARRETO JUNIOR, estado civil solteiro, profissão auxiliar de processo logístico, nascido em
Mauá-SP, no dia cinco de setembro de mil novecentos
e noventa e oito (05/09/1998), residente e domiciliado
no rua Bela, 53, Jardim Encantado, Rio Grande da
Serra, SP, filho, de JOSÉ LUCIO BARRETO e de SANDRA
DA SILVA GOMES. VICTORIA MARIA PEREIRA CAMPOS
SOUSA, estado civil solteira, profissão estagiária, nascida em Salto de Pirapora-SP, no dia sete de agosto de
dois mil e dois (07/08/2002), residente e domiciliada na
rua Antonieta Colalilo Cordeiro, 675, Roncon, Ribeirão
Pires-SP, filha de FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE
SOUSA e de MADALENA PEREIRA CAMPOS.
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DO DISTRITO DE OURO FINO PAULISTA MUNICIPÍO DE RIBEIRÃO PIRES - SP
OFICIAL ANDRÉ MACHADO DE SOUZA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do
Código Civil Brasileiro.
SILVIO COSTA, estado civil divorciad, profissão
motorista, nascido em Catalão, GO no dia primeiro de
novembro de mil novecentos e cinquenta e três
(01/11/1953), residente e domiciliado Rua Passo
Fundo, 150, Somma, Ribeirão Pires, SP, filho de CLARINDA COSTA. ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteir, profissão do lar, nascida em Ribeirão
Pires, SP no dia onze de maio de mil novecentos e sessenta e cinco (11/05/1965), residente e domiciliada
Rua Passo Fundo, 150, Somma, Ribeirão Pires, SP,
filha de SECUNDINO CAMPOS DE OLIVEIRA e de
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ANDERSON CASANOVA CARDOSO, estado civil
solteir, profissão autônomo,nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (16/08/1982), residente e
domiciliado Rua Carandaia, 260, Centro de Ouro
Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filho de CRISTOVAM
CASANOVA CARDOSO e de CLARICE MARIANO CARDOSO. ALINE LEITE VASCONCELOS, estado civil divorciad, profissão auxiliar administrativo, nascida em
Suzano, SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (29/08/1984), residente
e domiciliada Rua Carandaia, 260, Centro de Ouro
Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ
OSVALDO VASCONCELOS e de ROSANGELA MARIA
LEITE.
MARCOS DA SILVA, estado civil solteir, profissão
torneiro mecânico, nascido em Santo André, SP no
dia nove de julho de mil novecentos e oitenta e seis
(09/07/1986), residente e domiciliado Rua Guaraci, 50,
Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP,
filho de MIGUEL BELARMINO SILVA FILHO e de MARIA
BENEDITA SILVA. ADRIANA REIS DA SILVA, estado
civil solteir, profissão assistente administrativo, nascida em Pérola, PR no dia dois de setembro de mil
novecentos e oitenta e seis (02/09/1986), residente e
domiciliada Rua Guaraci, 50, Centro de Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires, SP, filha de SETEMBRINO VAZ
DA SILVA e de MARIA MARIANO DOS REIS SILVA.
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Projeto que convoca
secretários divide a
Câmara de Ribeirão
Projeto altera Lei Orgânica para comparecimento de 1º e 2º escalão no Legislativo

Placar de votações polêmicas tem ficado apertado em Ribeirão Pires

Ontem foi adiado por uma
sessão o Projeto de Lei
Complementar que dispõe
sobre o comparecimento de
secretários e subsecretários
municipais no Legislativo de
Ribeirão Pires.
Tal Projeto acresce um novo
artigo na Lei Orgânica do
Município com os seguintes
dizeres: “- É dever dos
Secretários
ou
ainda
Subsecretários, bem como os
responsáveis
pela
Administração Direta e Indireta,

com fundamento nos princípios
da publicidade e eficiência,
prestar contas nos 1° e 2°
semestres de cada ano legislativo, salvo em justificativa qualificada, sob as penas da lei.
§1° - Ter-se-á como justificativa qualificada a comprovação
por meio de documento hábil
que comprove a incapacidade
física ou mental”.
No entanto, a Câmara ficou
dividida com essa idéia, tanto é
que o pedido de adiamento foi
acatado com o placar de 12 a 5 a

favor do adiamento por uma
semana.
Também foi adiado o Projeto
de Lei que institui a publicação
do currículo profissional de
todos os ocupantes de cargos
comissionados
do
Poder
Público, no entanto tal trata
apenas do Poder Executivo,
excluindo o Poder Legislativo de
tal obrigação.
Diz o Projeto: “Fica instituído
no âmbito do município da
Estância Turística de Ribeirão
Pires, a publicação do currículo
profissional dos nomeados em
cargos comissionados no site
oficial da Prefeitura de Ribeirão
Pires, assim não havendo ônus
com publicações em veículos de
imprensa.
I - O currículo de que trata o
caput deste artigo deve ser
apresentado de forma resumida, contendo informações básicas, nível de escolaridade, além
das principais referências profissionais e informações complementares;
II - A publicidade de que trata
o caput deste artigo é obrigatória para cargos do Poder
Executivo, incluindo as secretarias que o integram e autarquias”.
Além desse, também foi adiado por uma sessão a apreciação
do veto do prefeito Kiko Teixeira
(PSB) ao Projeto que dispõe
sobre a instalação de travessia
elevada ou outro tipo de redutor de velocidade próximo a
escolas, hospitais, UPA e UBS´s,
como como nos demais órgãos
públicos da Estância.
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deixou o ninho petista e pousou
no PSB do prefeiturável Akira
Auriani, conforme essa coluna
havia antecipado.
***

Que o vereador e presidente
da Câmara de Ribeirão Pires,
Archeson Teixeira (PTB), o Rato,
vem se destacando nas redes
sociais, engajando cada vez
mais a participação popular em
seu mandato.
***

Que Rato Teixeira está próximo aos 10 mil seguidores em
suas redes sociais, se consolidando como o parlamentar com
mais engajamento, seguido do
vereador Amigão D´Orto, com
pouco mais de 7 mil seguidores.
***

Que o vereador Benedito
Araújo de Rio Grande da Serra

Que mesmo com a ação política do PT, em especial do também prefeiturável Erick de
Paula, para evitar a debandada,
chegando até a anunciar a permanência de Benedito, não deu
resultado e o PT atribui a atitude de Benedito como “falta de
respeito”.
***

Que faleceu na madrugada
de ontem o ex-vereador de Rio
Grande da Serra Waldemar
Asnar Perillo, que ainda fazia
parte do PSDB.
***
Que a causa do falecimento
não foi divulgada. Waldemar foi
vereador por seis mandatos e
destes exerceu a presidência do
Legislativo por três oportunidades. O prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania) decretou
luto oficial por três dias.

E s t a c o lu n a n ã o a f i r m a , e l a a p e n a s d i v u l g a o q u e “ D i z e m p o r a í ” .
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Colocação de lombada Construção de
na Prefeito Cido Franco Unidade de Saúde

Projeto Pintou Limpeza
no Parque América

O vereador José da Cruz Jardim Teixeira, o Zé
Teixeira (PSL), sugeriu ao Prefeito Municipal, Gabriel
Maranhão (Cidadania), através da Secretaria de
Trânsito, realizar a implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Prefeito Cido Franco, altura do
nº 740, nas proximidades da Quadra Municipal, na
Vila Arnould.
“Justifica-se plenamente a apresentação desta propositura, haja vista atender as constantes reclamações
da população, pois o local tornou-se propenso a acidentes, já que os motoristas trafegam em alta velocidade”, disse o parlamentar.
“Cabe dizer ainda que a implantação de um redutor
de velocidade irá garantir maior segurança a todos
que trafegam pelo local. Pelo exposto é que consideramos de suma importância a realização do ora sugerido, a fim de garantir a segurança da população”,
finaliza Teixeira.

Silvio Menezes (PDT), vereador de Rio Grande da
Serra, solicitou a Deputada Federal Renata Abreu
(Podemos), informações quanto à viabilidade da apresentação de emenda parlamentar visando à destinação
de verba para nossa cidade, para a construção de
Unidade de Saúde Porte I, sendo no valor de R$
856.000,00. Segundo o parlamentar, a propositura se
justifica em razão da carência de atendimento médico.
“Buscamos a intervenção da deputada, representante de nosso Estado na Câmara Federal, haja vista os
excelentes serviços prestados a nossa cidade e região,
para que estude a possibilidade da apresentação de
emenda destinada a construção de Unidade de Saúde
Porte I.” Entre os questionamentos levantados por
Silvio Menezes está a possibilidade de adotar providências que resultem na apresentação de emenda parlamentar. Caso não seja possível, Menezes pergunta
pelos motivos que o inviabilizam.

O vereador da cidade de Rio Grande da Serra, José
Carlos Pereira dos Anjos, o Zé Carlos (PL), requereu ao
chefe do Executivo Municipal, Gabriel Maranhão
(Cidadania), através da Secretaria de Serviços
Urbanos, a realização do Projeto Pintou Limpeza no
Bairro Parque América.
“O Projeto Pintou Limpeza está sendo desenvolvido
em bairros do município de forma benéfica e eficiente, fator este que vem deixando os moradores satisfeitos”, argumentou o vereador.
Ainda de acordo com as declarações do parlamentar os serviços de limpeza que o Projeto está realizando em diversos pontos da cidade vêm de encontro
com as necessidades dos bairros já contemplados,
garantindo melhor qualidade de vida a todos e evitando a proliferação de insetos transmissores de
doenças, além de deixar o bairro com um melhor
aspecto visual.

Melhorias para ruas
do Jardim Guiomar

Passagem de
Plano de pavimentação
máquina na rua Zingará para a rua Eunice

Benedito Araújo (PSB), vereador de Rio Grande da
Serra, reiterou o requerimento onde havia solicitado ao
chefe do Executivo Municipal, Gabriel Maranhão
(Cidadania), através da Secretaria de Serviços Urbanos,
informações quanto à possibilidade de proceder à manutenção com passagem de máquina patrol e posterior
colocação de pedra de bica corrida em toda extensão das
ruas Eunice, Catarina, Beatriz, Daniela, Curimbatá e Das
Carpas, localizadas no Jardim Guiomar.
Segundo o parlamentar, é dever da Administração oferecer as mínimas condições para que a população possa
trafegar pelas vias sem passar pelos transtornos enfrentados atualmente, especialmente em dias posteriores a
chuva, quando fica ainda mais difícil para os veículos trafegarem. “Por sermos conhecedores desses fatos é que
apresentamos referida propositura, visando minimizar os
problemas enfrentados pelos moradores quanto à ausência de referidos serviços”, finaliza Benedito.

O vereador do município de Rio Grande da Serra,
Antônio Botelho Guimarães, o Toninho Correa (PSD), solicitou ao Prefeito Municipal, através da Secretaria de
Serviços Urbanos, informações quanto à possibilidade de
proceder à manutenção com passagem de máquina patrol
e posterior colocação de pedra de bica corrida em toda
extensão da Rua Zingará, no Parque América.
Para Correa, o pedido se faz necessário levando em
considerando que a Rua Tupã é uma via totalmente
povoada e com tráfego constante de veículos. “É importante, portanto, que a Administração ofereça as mínimas
condições para que a população possa trafegar pela via
sem passar pelos transtornos enfrentados atualmente”,
pontuou o vereador.
Toninho Correa questiona se há a possibilidade da
secretaria proceder com a passagem em toda a extensão
da via e indaga sobre o possível prazo para a realização da
intervenção no local.

O vereador de Rio Grande da Serra, Marcelo Alves da
Silva, o Marcelo Cabeleireiro (sem partido), requereu ao
chefe do Executivo Municipal, Gabriel Maranhão
(Cidadania), através da Secretaria de Obras e
Planejamento, informações quanto à existência de plano
de pavimentação que inclui a Rua Eunice (toda a sua
extensão), no Jardim Guiomar. Caso negativo, se há a
possibilidade de incluí-la no constituído planejamento
estratégico do Governo.
O vereador Marcelo Alves explica que várias vias do
Jardim Guiomar foram contempladas com obras de pavimentação, porém algumas ficaram desprovidas, como é o
caso da rua Eunice. Segundo o parlamentar, isso faz com
que consequentemente aumente o número de reivindicações feitas aos vereadores, inclusive reclamações de
moradores alegando que citada benfeitoria deveria ser
estendida a toda população da região e não só a uma
parte.
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Ribeirão Pires é a cidade com mais
mulheres no comando de secretarias
Ao todo, sete mulheres estão encabeçadas de comandar as pastas municipais; Rio Grande da Serra conta com cinco secretárias
Foto: Divulgação/ Prefeitura de Ribeirão Pires

pastas municipais responsáveis
por gerirem R$125,3 milhões.
São elas: Elza dos Anjos Iwasaki
(Assistência e Cidadania); Liz Ita
Dotta (Assuntos Jurídicos); Flávia
Regina
Banwart
e
Silva
(Educação); Antônia Constâncio
(Finanças); Rosângela Vieira
(Governo); Wanessa Isidio (Meio
Ambiente) e Elza da Silva Carlos
(Inclusão Social). Até o início
deste ano, a Secretaria de Saúde
também era uma das repartições
administrada por uma mulher.
No entanto, Patrícia Freitas pediu
exoneração do cargo por motivos
pessoais.
Apesar da liderança nas estatísticas regionais, estando à frente de cidades como Mauá que
possui apenas uma secretária, o
cenário ainda é desigual em
Ribeirão Pires levando em conta
que o órgão Executivo conta com
20 Secretarias. Ou seja, as
mulheres ainda são minorias
representando apenas 35% das
pastas.
Em Rio Grande da Serra, cinco
mulheres se fazem presentes nas

Sete mulheres estão na liderança de secretarias municipais da Estância

Entre as sete cidades da
região do Grande ABC, Ribeirão
Pires se destaca por ser o município com mais mulheres responsáveis por comandar secretarias
da Prefeitura Municipal. Os
números são de um levantamento feito pelo Diário do Grande

ABC e divulgado no último dia 8,
quando foi celebrado o Dia
Internacional da Mulher - data
marcada pela luta e reivindicação
por direitos iguais a classe feminina.
Ao todo, a Estância conta com
sete mulheres na liderança das

secretarias municipais e comandam mais de R$ 50,9 milhões no
município. As nomeadas são
Natália Pereira da Silva
(Comunicação); Rosi de Marco
(Educação); Sandra Malvese
(Obras e Planejamento); Cláudia
Paranhos (Verde e Meio

Ambiente); Raquel dos Santos
(Saúde).
Na cidade vizinha, onde o
número de secretarias é menor 14 ao todo - o percentual da presença feminina é quase o mesmo
que na Estância, elas correspondem a 35,7% do total.

Se o cenário nas secretarias
municipais de ambas as cidades
é promissor, nas Câmaras a situação ainda permanece desanimadora. Tanto Ribeirão Pires quanto Rio Grande da Serra, cidades
que já foram exceções ao serem
comandadas pelas prefeitas
Maria Inês e Irineia José Midolli,
hoje não contam sequer com
representantes do sexo feminino
na Casa de Leis.
Na Estância, o corpo de vereadores é composto por 17
homens, enquanto na cidade
vizinha a Câmara conta com 13
representantes do sexo masculi-

no. Insatisfeitas com a situação,
a promotora legal popular Fabí
Oliveira, a advogada Andreina
Bravo e a assessora parlamentar
Keila Diniz trouxeram para região
o Movimento Mais Mulheres na
Política, que tem como intuito
dar visibilidade às mulheres em
todas as esferas políticas, levando em conta a baixa taxa de
representatividade - de apenas
15 %. “O cenário atual não nos
favorece e percebemos isso ao
longo desses 4 anos. As pautas
das mulheres não tiveram devida
atenção e permanecemos em
segundo plano”, diz Fabí.

Presença feminina nas
Câmaras ainda é nula

6

Cidade

Folha

Sexta-feira, 13 de Março de 2020

Secretaria da Saúde registra seis
casos de dengue em Ribeirão Pires
Rio Grande contabiliza dez casos suspeitos de dengue em 2020. Saúde intensifica a mobilização pelo combate ao Aedes aegypti

A equipe de vigilância epidemiológica segue monitorando novos casos

A Prefeitura de Ribeirão Pires
por meio da Secretaria de Saúde,
informou que entre janeiro e
março de 2020 foram registrados
seis casos confirmados de dengue
na cidade. Os pacientes contraíram
a doença fora do município. Rio
Grande da Serra contabilizou dez
casos suspeitos, os quais estão
aguardando confirmação do setor
de vigilância epidemiológica. Os
municípios mantêm ações de prevenção contra o mosquito Aedes

aegypti.
O período do verão é o mais
propício à proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e
chikungunya, devido ao alto volume de chuva na região e temperaturas elevadas.
Procurada pela Folha, a
Prefeitura de Ribeirão Pires informou que em 2019 foram registrados 24 casos de dengue, sendo 21
importados de outros municípios,
e três autóctones (contraídos na

Estância). A Secretaria da Saúde de
Rio Grande da Serra contabilizou
61 casos suspeitos no mesmo
período.
Segundo Lucinéia Aparecida
Rodrigues Simões, técnica em
enfermagem da UPA - Unidade de
Pronto Atendimento - Santa Luzia,
a dengue é um problema de saúde
pública pois trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus
transmitido pelo mosquito, podendo ser letal.
A dengue clássica é a forma
mais leve da doença, sendo muitas
vezes confundida com a gripe. Tem
início súbito e os sintomas podem
durar de cinco a sete dias, apresentando sinais como: febre alta, dor
de cabeça, dor nos olhos e nas articulações.
Já no caso da dengue hemorrágica há uma evolução rápida para
quadros graves com a presença de
hemorragias.
Segundo Lucinéia Simões, o
paciente com sintomas de dengue
deve ser encaminhado para a
Unidade de Pronto Atendimento
mais próxima. O profissional de

enfermagem irá recolher as informações e queixas do paciente, aferir os sinais vitais (pressão arterial,
temperatura, pulso, saturação de
oxigênio, glicemia capilar e observação física). A partir desses parâmetros o enfermeiro encaminhará
o paciente para o consultório médico.
Se o paciente apresentar sinais e
sintomas da dengue clássica, ele
será medicado com analgésicos,
antitérmicos e hidratado com soro
fisiológico.
Em casos de sintomas de dengue hemorrágica, o médico solicitará exames de sangue para verificar se o paciente precisará receber
além de hidratação, a transfusão
de sangue. O paciente ficará em
observação intra-hospitalar, tendo
o seu estado de saúde monitorado
constantemente até a sua melhora.
A Prefeitura de Ribeirão Pires
informou à Folha que está atuando
em ações de prevenção e combate
ao mosquito Aedes aegypti.
“Quando são identificados e confirmados casos das doenças transmitidas pelo mosquito, são efetuados

bloqueios nos locais, assim como
vistorias num raio de 150 metros
das residências dos pacientes para
a eliminação dos criadouros”.
A Secretaria de Saúde de Rio
Grande informou que tem realizado treinamentos com suas equipes, especialmente os agentes
comunitários de saúde, para orientar a população quanto à prevenção e o que fazer em caso de suspeita de dengue, como a eliminação de recipientes com água parada.
Coronavírus: Apesar de os
números do coronavírus (Covid-19)
chamarem atenção pela rápida
multiplicação, atualmente há 30
casos confirmados no Estado de
São Paulo, outras epidemias, como
dengue e sarampo, também são
alarmantes e merecem atenção.
O superintendente de Controle
de Endemias de São Paulo, Marcos
Boulos, estima que, em 2020, a
dengue tenha maior incidência em
comparação ao ano passado. Só
em 2019 foram mais de 437 mil
casos da doença no Estado. A
população deve ficar em alerta.
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Operação da Civil
termina com a prisão
de seis foragidos
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Jovem é encontrado
morto em terreno baldio
João Carlos estava desparecido desde o dia 1 de março
Foto:Arquivo Pessoal

a morte havia ocorrido há alguns
dias. A causa só será revelada
dentro de um mês após a divulgação do laudo médico.
A família de João Carlos procurou a equipe da Folha no último
dia 5 para tentar encontrar informações sobre o paradeiro do
jovem. Na ocasião, a cunhada da
vítima afirmou que, na manhã de
seu desaparecimento, João
Carlos teria deixado sua residência no Jardim Restinga, em
Palmeiras, com destino a feira
livre que fica na região central,
próximo a sua casa. Ele teria afirmado que iria até o local para
comprar um pastel, não tendo
retornado mais.
De acordo com declarações de
pessoas próximas, a última pessoa a vê-lo antes de seu desaparecimento teria sido sua expatroa.
“Ele não é de sumir
assim, saiu só com roupa do
corpo, sem documento e sem
dinheiro. Um menino calmo, sem
distúrbios nenhum Não teve
briga com ninguém”, afirmou a
cunhada na semana do desaparecimento do jovem.

Equipes da Polícia Civil foram às ruas no início desta semana

Dando continuidade as operações policiais semanais deflagradas na Estância, a equipe comandada pelo delegado titular, doutor Wagner Milhardo realizou, na
última segunda-feira (9), a captura de seis indivíduos procurados
pela Justiça, dando cumprimento
aos mandados de prisão que
haviam sido expedidos.
O trabalho percorreu até às
16h de terça-feira (10) e passou
pelas ruas do Jardim Pastoril,
Jardim Panorama e Jardim
Itacolomy, em Ribeirão Pires.
Além da prisão dos procurados,
18 veículos foram abordados e

vistoriados pelos políciais, além
da abordagem a 25 pessoas e a
localização e entrega de um autómovél.
Desde que assumiu a titularidade do Distrito Policial da cidade, Milhardo mostra um trabalho
diferenciado pautado, também,
na repressão de crimes em
gerais. Com uma atuação mais
ativa nas ruas e o trabalho integrado com as demais forças de
segurança (Polícia Militar e
GCM), os resultados positivos
começaram a aparecer e os indíces de criminalidades obtiveram
boas reduções.

O jovem foi encontrado em um terreno baldio próximo a sua residência

O corpo do jovem João Carlos
Claudino Leite, de 22 anos, foi
encontrado no início desta semana em um terreno baldio próximo
a residência da família, em
Suzano. O garoto estava desaparecido desde o último dia 1, após
ter saído de casa em direção a

feira livre da cidade.
Segundo informações preliminares apuradas pela Folha, o
jovem foi encontrado após seu
pai receber informações de que
pássaros estariam sobrevoando a
área. O corpo apresentava sinais
de decomposição, indicando que

Família é alvo de bandidos
armados na Vila Gomes
Filha do casal chegou a ficar no interior do veículo com os assaltantes

mulher e o filho de 4 anos conseguiram desembarcar do automóvel, tendo dois dos criminosos sentado no banco dianteiro e os
outros dois no banco traseiro juntamente com a segunda filha do
casal.
Ao notar que a menina, também de 4 anos, ainda permanecia
no interior do veículo, o pai abriu
imediatamente a porta para retirála, tendo o criminoso que estava no
banco do condutor apontado a
arma contra o pai questionando o
que ele estava fazendo.
Os próprios assaltantes que
estavam no banco do passageiro
pediram calma devido à presença
da criança no local.
A vítima conseguiu retirar a
menina, e os criminosos fugiram
levando o carro e pertences pessoais como documentos, cartões,
aparelhos celulares, entre outros
objetos. Após a comunicação do
roubo à Polícia Militar, o automóvel
foi localizado por volta das 12h do
último sábado (6). O caso foi encaminhado ao Setor de Investigações
da Delegacia de Ribeirão Pires.

Foto: Reprodução/Google Maps

Na noite do último dia 5, um
casal e seus dois filhos foram alvos
de um grupo de criminosos composto por quatro homens, três
deles armados, na Vila Gomes.
Segundo informações do boletim
de ocorrência registrado na última
segunda-feira (9), a família foi surpreendida no momento em que

estacionava o veículo, na rua
Lusitanos.
De acordo com relatos do motorista, um dos criminosos se aproximou dizendo: “passa a bolsa vagabundo, perdeu, perdeu”. Neste
momento, a vítima também percebeu que sua esposa havia sido rendida por outro criminoso. A

Entrada da rua Lusitanos, na Vila Gomes, onde o assalto ocorreu

Folha
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Motorista é assaltado e
mantido refém em RP
Um motorista foi roubado e
feito refém de criminosos durante
um assalto na Vila Monteiro na
madrugada do último dia 29.
Segundo informações, a vítima
de 56 anos, percorria a rua João
Dicieri por volta da 1h de manhã
quando foi abordado por quatro
homens armados. Devido as
ameaças, o motorista foi obrigado
a seguir com os criminosos em seu
veículo por um destino pré-determinado por eles durante 40 minutos, sendo em seguida, abandonado em via pública sem os seus pertences e o seu veículo.
Diante dos fatos, a Polícia segue
em busca dos criminosos.
Morador cai no golpe do falso
leilão e perde R$ 45 mil
Um morador da Vila Moderna,
em Ribeirão Pires, foi vítima de um
golpe aplicado por estelionatários
após arrematar a compra de um
caminhão no valor de R$ 45 mil em
um site de leilões fraudado. O caso
aconteceu no último dia 5.
Segundo o boletim, a vítima
mantinha contato com uma representante da NF Leilões para realizar a aquisição de um caminhão
Ford Cargo, tendo em seguida rea-
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lizado duas transferências bancárias para o suposto gerente da
empresa. A representante informou à vítima de que o caminhão
seria entregue em sua residência
em poucos dias.
Ao desconfiar da ação, o comprador verificou na internet que o
site da NF Leilões poderia ser um
domínio falso, em seguida contatou a partir da placa do veículo que
o mesmo estaria em circulação
pelas vias da cidade de São Paulo,
não estando assim no pátio da
empresa conforme informado pela
representante.
A PM foi acionada para investigar o crime de estelionato.
Dupla armada rouba
pedestre na volta para casa
Uma mulher, moradora do Jd.
Itacolomi, foi vítima de roubo ao
ser abordada por dois criminosos
enquanto estava voltando para a
casa, no último dia 9.
Segundo o boletim, a vítima
percorria a pé a rua Itambé por
volta das 21h, acesso à estação da
CPTM de Santo André, quando foi
abordada por dois homens armados, que sob grave ameaça subtraíram o seu celular.
Até o momento ninguém foi
preso.
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Consórcio e Uniligas
conversam sobre parceria
Próximo passo será a reunião com os presidentes das sete ligas da região
Foto: Divulgação / Consórcio Intermunicipal

A reunião aconteceu na sede do Consórcio, em Santo André

O presidente em exercício
da Uniligas (União das Ligas do
ABC), Wagner Araújo, o Danda,
e o presidente do Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC,
Gabriel Maranhão, se reuniram
na última terça-feira (10), na
sede da entidade, em Santo
André, para discutirem a retomada da parceria entre a liga
de futebol e o órgão regional
para a Copa Uniligas 2020.

Além dos presidentes, também estiveram presentes no
encontro o diretor de planejamento da instituição, Giovanni
Rocco e o presidente da
Câmara de Rio Grande da
Serra, Claudinho Monteiro
(PSB).
De acordo com Danda, a
reunião foi bastante produtiva
e nos próximos dias será agendado um encontro com os pre-

sidentes das sete Ligas do
Grande ABC para definir qual
modelo será adotado para o
campeonato de futebol regional unificado.
Em fevereiro, ficou definido
que os jogos do torneio deverão ser disputados nas cidades
de Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra. O evento está previsto para acontecer entre 25 de
julho e 22 de agosto deste ano.

Ribeirão Pires conhece adversários no
Campeonato Paulista sub-15 e sub-17

A Federação Paulista de
Futebol (FPF) divulgou, nesta
terça-feira (10), os 10 grupos
que compõem a primeira fase
do Campeonato Paulista sub15 e sub-17. Time da cidade de
Ribeirão Pires fará parte.
As equipes foram divididas
em chaves regionais, e o Clube
Desportivo Ribeirão Pires ficou
com os demais representantes
do Grande ABC e Santos no
Grupo 10.
Além do time da Estância,
disputarão as quatro vagas
para a segunda fase do torneio
a Portuguesa Santista (Santos),
Água Santa (Diadema), Grêmio
Mauaense (Mauá), Jabaquara
(Santos), Mauá Futebol Clube
(Mauá) e Santos Futebol Clube
(Santos).
O início de ambas as competições está previsto para o dia
4 de abril.
A previsão é que o
Campeonato Paulista conheça
seus campeões nas modalidades sub-15 e sub-17 em meados de novembro.
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Prefeitura de Rio Grande da Serra
Pregão Presencial n° 14/20 - PROCESSO
2040/2019 - OBJETO: Registro de preços para o
fornecimento de material pedagógico para as unidades escolares municipais, para atender a
Secretaria de Educação e Cultura.
DATA DE ABERTURA: 01 de abril de 2020, às 10
horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES –
SF, situado na Avenida D. Pedro I, 10 – Centro,
Rio Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail rgs.licitacoes@gmail.com ou no
Departamento de Licitações, e telefones para
contato: (11) 4820-3366.
Adriano Paciente Gonçalves, Secretário de
Finanças – 10/03/2020.
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.679, DE 05 DE
MARÇO DE 2.020
“Dispõe sobre nomeação dos membros do
Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica de
Valorização dos Profissionais da Educação –
Conselho FUNDEB.”
LUIZ GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA,
Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei
DECRETA
Art. 1°. - Ficam nomeados, nos termos da Lei
Municipal n°. 1.646, de 15 de março de 2.007, com
as alterações dadas pela Lei n°. 1.768, de 22 de
maio de 2.009, para compor o Conselho
Municipal de Acompanhamentos e Controle
Social
do
Fundo
de
Manutenção
e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação –
Conselho do FUNDEB, os membros abaixo relacionados:
I – Representantes do Poder Executivo Municipal:
a)Titular: Leticia Pereira Blanco Sampaio
b)Suplente: Vivian Barbosa Clemente de Paula
II – Representantes dos Professores de
Educação Básica Publica:
a) Titular: Valeria Cristina Pezzo
b)Suplente: Luzia Elizabeth Arcino da Silva
III – Representantes dos Servidores Técnicos
Administrativos das Escolas Básicas Públicas:
a)Titular: Aline Silva de Azevedo Carlos
b)Suplente: Rosa Maria Rodrigues
IV – Representantes dos Estudantes da
Educação Básica Pública:
a) Titular: César Augusto Silva
b) Suplente: Gabrielle Rocha Cavalcante
V – Representantes do Poder Executivo
Municipal – Secretaria de Educação:
a) Titular: Regiane de Oliveira Alves
b) Suplente: Alexandre Bueno Alves
VI – Representantes do Conselho Tutelar:
a) Titular: Ornelia Paulino
b)Suplente: Tatiane Cristine Barbosa Jefers
Ferreira
VII – Representantes do Conselho Municipal de
Educação:
a)Titular: Roberto Henrique de Oliveira
b)Suplente: Greyce Sueli de Miranda Lima Paula
VIII – Representantes dos Diretores das Escolas
Básicas Públicas:
a)Titular: Marta Janete Pirilo Pires
b)Suplente: Milton Roberto Augusto
IX-Representantes dos Estudantes da Educação
Básicas Pública – Indicado pela Entidade de
Estudantes Secundaristas:
a)Titular: Gilberto Farias da Costa
b)Suplente: Maria José Nunes da Silva
X – Representantes dos Pais de Alunos da
Educação Básica:
a)Titular: Luciana Aparecida da Silva Alves
b)Suplente: Andrea Sales de Jesus Ferreira
c)Titular: Mariá Aparecida de Lima Cardoso
d)Suplente: José Aparecido Pereira Lopes
Art. 2º. - Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 05
de março de 2.020, 55°. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
Publicado no quadro de editais na mesma data e
pela imprensa na forma da lei.
DESPACHO DO PREFEITO
Processo nº 1517/2019
Ratifico a justificativa da Secretária Municipal de
Saúde a Sra. Raquel dos Santos Costa, e aprovo

a Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei 8666/93, em favor da Sra.
Ana Mara Ramalho Rufino Rodrigues e Sr.
Rodrigo da Silva Rodrigues, proprietários do imóvel localizado na Rua dos Sabiás, nº 60, Vila
Niwa, Rio Grande da Serra, representados pelo
seu procurador Sr. João Gilberto Orlando,
CPF/MF nº 007.112.518-35, para fins de locação
e instalação da Unidade Básica de Saúde Vila
Niwa, pelo período de 12 (doze) meses e no valor
estimado global de R$ 24.000,00 (Vinte e quatro
mil reais).
Rio Grande da Serra, 03 de março de 2020.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito
RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 23/2018 - Proc. nº 1539/2018 – CONTRATADA: Espaço 2 Tecnologia e Informática Ltda
EPP – CNPJ: 09.066.243/0001-05 – Objeto:
Acréscimo de 6,69% sobre o valor contratado
para serviços de solução de impressão e cópia
corporativa, por meio de disponibilidade de equipamentos (multifuncionais), destinados a impressão, reprografia e digitalização de documentos,
para atender as Secretarias da Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra. – Valor do
Acréscimo: R$ 4.500,00. Data Assinatura:
04/03/2020. Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 04/03/2020.
RESUMO DO CONTRATO nº 02/2020 - Proc. nº
1517/2019 – LOCADOR: Sra. Ana Mara Ramalho
Rufino Rodrigues e Sr. Rodrigo da Silva
Rodrigues, representados pelo seu procurador
Sr. João Gilberto Orlando – Objeto: locação de
um imóvel localizados na Rua dos Sábias, nº 60
– Vila Niwa - Rio Grande da Serra/SP, onde está
instalada a Unidade Básica de Saúde UBS da
Secretaria de Saúde. – Vigência: 12 (doze)
meses; Valor Total: R$ 24.000,00. Data
Assinatura: 09/03/2020. Luis Gabriel Fernandes
da Silveira – Prefeito, 09/03/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 09/2020 – Proc. nº 2325/2019 – Detentora:
ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA
EIRELI - EPP – CNPJ: 09.066.243/0001-05 Objeto: Fornecimento de peças e equipamentos
para manutenção de infraestrutura da rede física
estruturada das unidades administrativas da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra –
Data Assinatura: 02/03/2020 – Prazo de Vigência:
12 (doze) meses – Valor Total: R$ 31.519,36 - Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
02/03/2020.
RESUMO DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 18/2014 - Proc. nº 463/2014 – LOCADORA:
Sra. Maria Leonarda Carlos Franco, CPF nº
040.940.638/46, representada pela Imobiliária
São Vicente S/S Ltda, CNPJ nº 50.935.469/000190 – Objeto: Prorrogação da locação de um imóvel localizado 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: 04 (quatro) meses a
partir de 29/02/2020 com Clausula Resolutiva;
Valor Total do Aditivo: R$ 31.001,64. Data
Assinatura: 02/03/2020. Luis Gabriel Fernandes
da Silveira – Prefeito, 02/03/2020.
PROCESSO 164/20 - PREGÃO Nº 13/2020 –
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO
DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA
ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
DA SERRA. ABERTURA: 23/03/20, às 10 horas,
no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES- SF, situado na Av. D. Pedro I, 10 – Centro, Rio Grande da
Serra/SP. O edital, anexos, e esclarecimentos,
poderão ser obtidos no endereço eletrônico
www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo
e-mail
rgs.licitacoes@gmail.com
ou
no
Departamento de Licitações - telefone: (11) 48203366.
EXTRATO DE PORTARIAS
Portaria nº 055/2020-NOMEAR a Srª. SANDRA
TEIXEIRA MALVESE, portadora da cédula de
identidade nº 30.526.965-3 CAU nº.A56140-1,
como
RESPONSÁVEL
TÉCNICO
PELO
BENEFICIÁRIO – RRT DESEMPENHO DE
CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA: 5464387, e o Sr.
DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, portador da
cédula de identidade nº. 14.888.648-6 C.R.C nº.
1SP193721/O-1, como GESTOR ADMINISTRA-

TIVO E FINANCEIRO em atendimento á
Secretaria de Desenvolvimento Regional, para
prestação de Contas referente ao objeto
“Construção de Centro de Informação Turística” a
partir de 02 de março de 2020. Portaria nº
056/2020-CONCEDER o Sr. BRUNO TORRES
CAVALCANTI, portador da cédula de identidade
nº 46.676.823-0, no cargo de Secretário Escolar,
lotado na Secretaria de Educação e Cultura SEC, provimento efetivo, 20 (vinte) dias de licença prêmio em descanso referente ao quinquênio
de 2011 a 2016, no período de 09 de março de
2020 a 28 de março de 2020. Portaria nº
057/2020- EXONERAR a PEDIDO o Sr. SERGIO
MATIAS DO PRADO, portador da cédula de identidade nº. 17.723.627-9, do cargo de Assessor
Especial, lotado no Gabinete do Prefeito -GP, provimento comissionado, a partir de 03 de março de
2020. Portaria nº 044/2020-EXONERAR a PEDIDO o Sr. ADRIANO ESTEVÃO DOS SANTOS,
portador da cédula de identidade nº.46.303.6487, do cargo de Guarda Civil Municipal, provimento efetivo, lotado na Secretaria de Segurança
Trânsito e Defesa Civil, a partir de 20 de fevereiro de 2020. Portaria nº 047/2020- EXONERAR a
PEDIDO a Sra. JULIANA SALGADO MARTINS
FARIAS, portadora da cédula de identidade nº.
46.980.895-0, do cargo de Dirigente Escolar, lotada na Secretaria de Educação e cultura - SEC,
provimento comissionado, a contar de 27 de fevereiro de 2020.
Portaria nº 046/2020- NOMEAR a Sra. MAIARA
BAGATIN TORRES, portadora da cédula de identidade nº. 46.629.543-1, no cargo de Técnico de
Enfermagem, provimento efetivo, lotada na
Secretaria de Saúde - SS, a partir de 21 de fevereiro de 2020. Portaria nº 045/2020- CONCEDER
a Srª. AMANDA GUIJARRO DE OLIVEIRA, portadora da cédula de identidade nº 30.757.917-7, no
cargo de Pajem, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, provimento efetivo, 30
(trinta) dias de licença prêmio em descanso referente ao quinquênio de 2011 a 2016, no período
de 13 de julho de 2020 a 12 de agosto de 2020.
Portaria n° 043/2020- CONCEDER a Srª.
MÉRCIA ANDRIELLY DE OLIVEIRA, portadora
da cédula de identidade nº 41.936.009-8, lotada
na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, no
cargo de Professor de Educação Infantil, provimento efetivo, afastamento de 02 (dois) anos
para tratar de assuntos particulares, com prejuízos em seus vencimentos, conforme processo
administrativo nº. 297/2020 e conforme parágrafo
único da Lei Municipal nº.1743/08 de 17 de
dezembro de 2008, a contar de 14 de fevereiro de
2020. Portaria n° 062/2020-NOMEAR o Sr.
ANDRÉ LUIS VISSOTO SOLER - presidente, e
as Sras. MARIA APARECIDA DA COSTA e
RAQUEL LOPES GILARDI - membros, para comporem a Comissão de Sindicância e Inquérito, a
partir de 10 de março de 2020.
Portaria n° 061/2020-DESLIGAR por falecimento
a Sra. MARIA APARECIDA QUERUBIM, portadora da cédula de identidade nº15.853.496-7, lotada
na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, do
cargo de Servente de Serviços Gerais, provimento efetivo, a contar de 24 de fevereiro de 2020.
Portaria nº 060/2020- EXONERAR a PEDIDO a
Sra. MARINA TOBIAS DAMACENO, portadora da
cédula de identidade nº. 11.497.823, do cargo de
Atendente de Desenvolvimento Infantil, lotada na
Secretaria de Educação e cultura - SEC, provimento efetivo, a partir de 10 de março de
2020.Portaria nº 059/2020- RETORNAR a Srª.
FABIANE DOS SANTOS PEREIRA, portadora da
cédula de identidade nº. 27.797.627-3, no cargo
de Assistente Social, lotada na Secretaria de
Cidadania e Inclusão Social - SCIS, provimento
efetivo, conforme processo administrativo
n°482/2017, a secretaria de origem a partir de 10
de março de 2020.
Portaria nº 058/2020- NOMEAR o Sr. ELIAS
LOPES, portador da cédula de identidade nº.
25.708.890-8, no cargo de Técnico de
Enfermagem, provimento efetivo, lotado na
Secretaria de Saúde - SS, a partir de 05 de março
de 2020. Portaria n° 483/2019- NOMEAR os (as)
Srºs (as) listados abaixo para o Cargo de Guarda
Civil Municipal - GCM, provimento Efetivo, lotados (as) na Secretaria de Segurança, Transito e
Defesa Civil - SSTDC, a contar de 01 de outubro
de 2019.
ADEMIR APARECIDO DE SOUZA, ADRIANO
ESTEVAO DOS SANTOS, ALAN JULIEZ DE
SOUZA, ALEX DE SOUZA SERAFIM, ARIANE
FAJOLI SILVA, ARIELLE BUENO DE MIRANDA
AMANTE, FABIANO GOMES DUARTE, JESSICA

THAYS DO NASCIMENTO SILVA, JOAO VITOR
ROCHA AMADO, JONATAS WEDER DOS SANTOS OLIVEIRA, JONHY WILLIAN COSTA,
LUCAS CESAR FELIPE DA COSTA, LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO, MARCIO BATISTA
DE SOUZA, MAURI JESUS DE OLIVEIRA,
RAFAEL DE JESUS QUARESMA,
REINALDO GOMES TENDOLO, RENAN BRESSANI, RENATO BRESSANI, RENATO DA SILVA
BESERRA,
ROGERIO DA SILVA MUNHOZ,
ROMILDO RODRIGUES DA SILVA, WILLIAM
DIAS, WILLIAN DE MORAES TIBURCIO, WLISSES DA SILVA OLIVEIRA.
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.681, DE 12 DE
MARÇO DE 2.020
“Decreta Luto Oficial no Município, por 03 (três)
dias, face ao falecimento do Ex Vereador e ex
Presidente da Câmara Municipal de Rio Grande
da Serra, senhor Waldemar Asnar Perillo”.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA
Considerando que, nesta data faleceu o senhor
Waldemar Asnar Perillo, aos 75 anos de idade;
Considerando que o senhor Waldemar Asnar
Perillo exerceu o cargo de Vereador no nosso
Município por 06 (seis) mandatos;
Considerando que o Senhor Waldemar Asnar
Perillo, foi Presidente da Câmara Municipal de

Rio Grande da Serra, por 03 (três) vezes;
Considerando que é nosso dever render justas
homenagens àqueles que com o seu trabalho,
seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para
o desenvolvimento, divulgação e valorização do
nosso Município, bem como os relevantes serviços prestados pelo senhor Waldemar Asnar
Perillo.
Art. 1º. – Fica decretado Luto Oficial no Município
de Rio Grande da Serra, pelo período de 03 (três)
dias, em homenagem de condolências e profundo pesar pelo falecimento do ex Vereador e ex
Presidente da Câmara Municipal de Rio Grande
da Serra, Senhor Waldemar Asnar Perillo, aos 75
(setenta e cinco) anos de idade.
Art. 2º. - Fica decretado o hasteamento da bandeira a meio mastro, durante o período de Luto
oficial.
Art. 3º. - Ficam mantidos os serviços públicos
com o registro dos sentimentos de pesar e de
homenagem e reconhecimento, pela história de
vida, pelo trabalho, pelas conquistas e contribuição para nosso Município.
Art. 4º. - Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação, devendo ser enviada cópia do
presente ato aos familiares enlutados.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 12
de março de 2.020 - 55º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
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Moradora da Estância
lança livro nesta segunda
Autora Dry Moreira conta sobre sua experiência no livro “Na UTI com Deus”
Foto: Divulgação

A autora e moradora de
Ribeirão Pires, Adriana Moreira,
lançará nesta segunda-feira (16)
seu livro baseado em fatos reais
intitulado “Na UTI com Deus”. O
evento que marca o lançamento
oficial da obra e a sessão de autógrafos nos exemplares acontecerá
na Câmara Municipal de Ribeirão
Pires, a partir das 18h.
Em entrevista à Folha, Dry
Moreira, nome pelo qual assina
seu livro, afirmou que o livro relata
sua própria história, quando, no
ano de 2006, foi submetida a uma
cirurgia e, no segundo dia após o
procedimento, por conta de um
erro médico, foi internada na UTI.
“Fui inspirada pelo Espírito
Santo de Deus e senti uma imensa
vontade de compartilhar com
vocês a experiência que tive”, explica a autora. “Acredito que muitas
pessoas passam por algo parecido
e não se dão conta da importância
ou da lição de vida que essa experiência pode proporcionar na
nossa permanência aqui na Terra.”
O evento na Câmara Municipal
ocorrerá até às 20h.

Livro conta a experiência da autora Dry Moreira na UTI
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Cindy Confeitaria prepara
lançamentos para Páscoa

Produção de ovos de Páscoa já está a todo vapor na Cindy Confeitaria

A produção de ovos de páscoa, ovos de colher, colombas,
trufas e bombons de chocolate já
estão a todo vapor na Cindy
Confeitaria, uma das confeitarias

mais tradicionais da Estância.
Com 50 anos de experiência na
área gastronômica, Anderson
Lima e Isabel Valverde mantem a
confecção das deliciosas sobre-

mesas em dia, por isso, a confeitaria aderiu nesta semana o serviço de encomendas para atender a todos os moradores da
Estância que desejam se preparar para a Páscoa.
Os destaques deste ano são os
bolos de leite ninho com morango, torta de morango, spumone
e mil folhas. “As vendas de sobremesas aumentam de 25% a 40%
nesta época, pois há maior busca
por produtos de qualidade”, afirma Roger, colaborador da confeitaria.
"Em breve teremos mais novidades em nosso espaço, que une
padaria e confeitaria, com o
objetivo de agradar a todos os
paladares. Para esta Páscoa teremos maior variedade de opções,
do salgado ao doce, além dos
ovos de páscoa, colombas e cestas de páscoa incríveis", disse
Roger.
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Motors

Aerocar inaugura nova
loja em Ribeirão Pires
Aerocar expandiu seus serviços ao inaugurar a nova unidade na Vila Sueli

Aerocar, oficina especializada em renovação e restauração de veículos

A Aerocar está em ampla
expansão na região e vem sendo
destaque entre as lojas de estética
automotiva. Como parte desta
estratégia a empresa inaugurou
uma nova unidade na Av.
Humberto de Campos, 1750, na
Vila Sueli.
A empresa é destaque nos serviços de polimento comercial e
técnico, cristalização, vitrificação e
descontaminação de pintura. A
Aerocar foi inaugurada em 1990
pelo empresário Márcio Soares, o
qual mantêm a matriz da empresa
no bairro Santana.
David Santana, gerente da nova
unidade, informa que “o objetivo
é oferecer serviços especializados,
dedicados aos carros novos e antigos. Seja na venda ou na compra,
tenha sensação que seu veículo
está novo! ”, disse David.
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