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Rio Grande tem nova
Câmara após 44 anos
Após quadro décadas

instalada em um prédio
alugado, a Câmara de
Vereadores de Rio Grande
da Serra mudou de endere-
ço, está na Rua do
Progresso, 251. A nova
sede que ocupa as depen-
dências de um prédio
público, foi articulada pelo
presidente Claudinho
Monteiro (PSB), junto ao
prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania) e inaugurada
na noite de quarta-feira
(26).
O maior ganho para a

população de Rio Grande
da Serra com a inaugura-
ção da nova sede do
Legislativo Municipal está
na inclusão social, essa é a
visão do presidente
Claudinho Monteiro.

Página 04

Em junho, sete casas
foram furtadas e duas
roubadas em Ribeirão

Médium
Henrique

Bottaro fará
psicografia
na Estância

PPáággiinnaa  0077Presidente da Câmara, Claudinho, feliz com a conquista

Ladrões caminham pela rua no Jardim Valentina. PPáággiinnaa  0077

Médium é nascido em RP
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Câmara de Rio Grande de casa nova 
Após mais de quatro décadas, a Câmara

Municipal de Rio Grande da Serra conquistou a
casa própria. Foram anos e anos pagando aluguel
e infindáveis promessas de construção da nova
sede. Ao longo dos anos prefeitos, presidentes
legislativos e vereadores prometeram mas não
cumpriram suas promessas e a Casa de Leis con-
tinuava no aluguel e em um local ina-
propriado.

É fato que os órgãos fiscalizadores
pressionaram para que uma atitude
fosse tomada no sentido de dar acessibi-
lidade a Câmara, contudo, inegável que
a mudança só ocorreu pelos meios polí-
ticos e da forma mais inesperada, pelas mão de
um suplente de vereador que assumiu o cargo,
tornou-se presidente e fez cumprir a promessa,
mudou a Câmara de endereço e para um prédio
público.

O nome desse político é Claudinho Monteiro
(PSB), jovem guerreiro, combativo, esperançoso.
Homem de coragem, fiel aos seus princípios e
sem a vergonha de demonstrar emoção.

Monteiro entra para a História de Rio Grande da
Serra. É bem verdade que contou com o apoio
irrestrito do prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania), mas o brilho é todo seu.

Cobrou o prefeito, articulou, forçou, se fez
ouvir e inaugurou a tão sonhada sede do
Legislativo.

Claudinho Monteiro que na cerimô-
nia de posse por várias vezes se emocio-
nou, e as lágrimas caiam enquanto o
olhar se mostrava longe, talvez pensasse
no tamanho da proeza.

Foram inúmeros os momentos de
emoção, contudo o mais emblemático

ocorreu quando Monteiro chamou o vereador
Bibinho (PSDB), seu oponente na disputa para
presidente da Casa, e sem meias palavras, disse
que a conquista do prédio seria a mesma se vies-
se pelas mãos do rival.

Na quarta-feira não houve só festa, teve mui-
tos momentos de reflexão, como profetizou
Claudinho: “Essa Casa não é nossa, é do povo de
Rio Grande da Serra”. Que assim seja!

“Pelas mãos de
um suplente

que tornou-se
presidente”
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Que o ex-prefeito de Ribeirão
Pires, Clóvis Volpi (PR), protagoni-
zou um dos grandes momentos na
inauguração da nova sede da
Câmara de Rio Grande da Serra.

*** 
Que Clóvis levou as lágrimas o

prefeito de Rio Grande Gabriel
Maranhão (Cidadania).

***
Que Clóvis “rasgou” elogios

para Maranhão, o colocou como
um dos prefeitos mais influentes
do Grande ABC e o melhor da
História da cidade.

***
Que Volpi ainda disse que qual-

quer prefeito da região que for
eleito em 2020, irá disputar para
ter Maranhão ao seu lado, tendo
em vista, a competente gestão rea-
lizada em Rio Grande.

***
Que Maranhão não segurou a

emoção e chorou.

Que os elogios não partiram
apenas de aliados, até desafetos
fizeram questão de parabenizar
Maranhão pelas ações em Rio
Grande da Serra. Um deles, o
vereador e pré-candidato a prefei-
to em 2020, Akira Auriani (PSB).

***
Que no início do discurso, Akira

fez menção ao bom trabalho que
Maranhão vem fazendo na cidade.

***
Que a fala de Akira surpreendeu

muita gente, que esperavam um
tom mais crítico no discurso.

***
Que apesar da surpresa, não é

incomum Akira apontar avanços
promovidos pelas mãos do prefei-
to.

***
Que apesar de opositor, Auriani

diz que é preciso dar os “louros” a
quem é de direito e tecer críticas
quando necessário.

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

Marilza assume como prefeita
interina de Rio Grande da Serra

A vice-prefeita de Rio Grande
da Serra e secretária de Saúde,
Professora Marilza (PSD) assu-
miu na tarde de quarta-feira (26)
como prefeita interina da cida-
de. A vice ficará no cargo até o
dia 10 de julho devido a férias
do prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania). 

Em 2017 Marilza também
assumiu a Adminstração

Municipal quando intensificou
vistorias a obras, fez visitas em
unidades de saúde e despachou
com secretários.

Entre as atibuições neste pre-
ríodo de titularidade, a profes-
sora fará o acompanhamento
das obras da futura creche no
Jardim Encantado que teve as
obras anunciadas no início da
semana.

Rio Grande da Serra pode estar
mais perto de conseguir a libera-
ção dos recursos para a construção
do Terminal Rodoviário. Prometido
a décadas, as obras finalmente
podem sair do papel. 

A Prefeitura de Rio Grande da
Serra já entregou o projeto para o
Governo do Estado de São Paulo, e
indicou os recursos que virão do
Fumefi (Fundo Metropolitano de
Financiamento e Investimento)
que a cidade tem direito a receber.
Agora cabe ao Governo de SP libe-
rar os recursos.

A fim de pressionar a liberação
o prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania) aproveitou a presença
do vice-governador Rodrigo Garcia

(DEM) na cidade para pedir agilida-
de na liberação da verba. Rodrigo
desceu de helicóptero em Rio
Grande na quarta-feira (26) para
embarcar no Trem Expresso que
fará a linha turística até a cidade de
Santos.

Antes do embarque Rodrigo
garantiu ao prefeito  que a constru-
ção do Terminal Rodoviário da
cidade é prioridade do Governo
Paulista . 

"Se o projeto está pronto, dare-
mos prioridade para liberação dos
recursos", disse o vice-governador
ao prefeito. 

Rodrigo Garcia ainda pediu aos
responsáveis pela Secretaria de
Transportes agilidade no fim das

reformas na estação ferroviária da
cidade após ouvir de Maranhão
que a estação histórica não com-
porta a demanda da cidade, e com
as obras inacabadas coloca em
risco a população e prejudica a pas-
sagem de veículos.

"Temos que priorizar os traba-
lhos aqui", disse Garcia.

O prefeito Gabriel Maranhão
aproveitou o encontro para tratar
da construção da nova estação fér-
rea. 

"Quero aproveitar, vice-gover-
nador, e pedir ao senhor o início da
construção da nova estação em
nosso município, hoje falta segu-
rança aos passageiros, o tráfego de
veículos para na passagem dos
trens. Precisamos urgente da nova
estação", destacou Maranhão.

Garcia indicou o agendamento
de uma reunião para tratar da obra
na cidade.

Segundo o secretário de
Administração, Claurício Bento
(DEM), o deputado Estevam
Galvão (DEM) já iniciou as tratati-
vas para o encontro.

“A reforma da estação é uma
conquista da cidade, mas teve o
empenho do deputado Estevam,
que agora, se colocou à disposição
para agendar o encontro entre o
vice-governador e o prefeito, no
sentido de garantir a construção do
Terminal Rodoviário, o fim da
reforma na estação e a construção
do Terminal Rodoviário”, disse
Claurício Bento.

Vice-governador defende 
a construção de Rodoviária 

Rodrigo Garcia diz que irá se empenhar para liberar a verba necessária

W
agner Lim

a / Folha RP

Rodrigo Garcia ao lado de Maranhão e Claurício na estação de Rio Grande

Divulgação

Marilza e Maranhão durante a
assinatura de posse 
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Após quadro décadas insta-
lada em um prédio alugado, a
Câmara de Vereadores de Rio
Grande da Serra mudou de
endereço, está na Rua do
Progresso, 251. A nova sede
que ocupa as dependências de
um prédio público, foi articula-
da pelo presidente Claudinho
Monteiro (PSB), junto ao pre-
feito Gabriel Maranhão
(Cidadania) e inaugurada na
noite de quarta-feira (26).

“O sonho se tornou realida-
de, estamos entregando um
espaço moderno e equipado
para o desenvolvimento do tra-
balho de cada vereador e mais,
atendendo a demanda da

população, agora, oferecendo
acessibilidade. Agradeço ao
prefeito Gabriel Maranhão,
sem ele não seria possível, a
todos os vereadores, essa é
uma conquista de todos, e em
especial aos servidores da Casa
que não mediram esforços para
deixar tudo pronto para o dia
de hoje”, disse o presidente.

A cerimônia de inauguração
foi concorrida, contou com
autoridades da região e a pre-
sença da população que foi
conhecer o novo espaço.

Emocionado o prefeito
Gabriel Maranhão destacou a
importância da concessão do
espaço para o desenvolvimento

das atividades parlamentares.
“Estou emocionado e feliz

por ter viabilizado mais esse
avanço. A Câmara ficou moder-
na, está a altura dos moradores
da nossa Rio Grande da Serra”,
comemorou Maranhão.

Entre as autoridades presen-
tes na inauguração, dois ex-
prefeitos da cidade, Ramon
Velasquez e José Teixeira. A
cerimônia contou ainda com a
presença do ex-prefeito de
Ribeirão Pires, Clóvis Volpi, do
presidente da Casa de Leis de
Ribeirão Pires, Rato Teixeira e
do presidente da Câmara de
Mauá, Vanderlei Cavalcante da
Silva, o Neycar.

Claudinho Monteiro inaugura a nova sede da
Câmara de Vereadores de Rio Grande da Serra

Nova sede conta com acessibilidade, salas para vereadores, amplo plenário e serviço de intérprete de Libras 

Claudinho Monteiro durante a cerimônia de inauguração da Casa de Leis

Vereadores e autoridades durante a inauguraçao do novo prédio da Casa de Leis de Rio Grande da Serra

Claudinho Monteiro afirma que
Câmara Municipal será inclusiva 

O maior ganho para a popula-
ção de Rio Grande da Serra com a
inauguração da nova sede do
Legislativo Municipal está na inclu-
são social, essa é a visão do presi-
dente Claudinho Monteiro (PSB).

Durante o discurso, o presiden-
te fez questão de enfatizar que
durante o seu mandato irá priori-
zar a inclusão de parcela da popu-
lação que por falta de acessibilida-
de no prédio antigo estava impedi-
da de participar ativamente dos
trabalhos legislativos.

“Agora temos uma Câmara
inclusiva, hoje um cadeirante, por
exemplo, se eleito, poderá repre-
sentar o povo com plenitude. Essa
Casa não é nossa, é do povo e feita
para o povo”, destacou o presiden-
te que não conteve as lágrimas.

A fala de Claudinho Monteiro já
se mostra na prática, a Casa de
Leis está equipada com piso tátil

fornecendo sinalização adequada
para deficientes visuais, rampas de
acesso para cadeirantes, e  intér-
prete de Libras para atender a
comunidade surda.

Na inauguração, dois intérpre-
tes de Libras atuavam em plená-

rio. 
A ideia de Claudinho Monteiro

é que as transmissões das sessões
tenham esse serviço, bem como,
os servidores da Casa Legislativa
passem por  formação e capacita-
ção para receber esses moradores.

W
agner Lim

a /Foha de RP

Intérprete de Libras durante a sessão de inauguração da Casa de Leis 

W
agner Lim

a /Foha de RP

W
agner Lim

a /Foha de RP
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Uma funcionária do
Judiciário foi assaltada na
manhã da última quinta-feira
(27) enquanto realizava servi-
ços na Rua Embu, localizada
na Vila Conde, em Rio Grande
da Serra.

Segundo informações apu-
radas pela Folha, os crimino-
sos - ainda não identificados -
estavam à bordo de um
Ecosport no momento do
roubo. Além do veículo - um
Nissan Kicks-, os bandidos
levaram o celular da funcioná-
ria, que foi localizado horas
depois do ocorrido. Já o carro
da servidora não foi encontra-
do até o fechamento desta
edição.

Ainda de acordo com infor-
mações passadas pela Polícia
Civil de Rio Grande da Serra, a
vítima não sofreu agressões
físicas.

Funcionária 
do Judiciário
é assaltada
durante
trabalho em
Rio Grande 

No último dia 19, um depó-
sito de materiais de constru-
ção  localizado na Av.
Francisco Monteiro, no Santa
Luzia, foi assaltado por uma
dupla de criminosos. Um apa-
relho celular avaliado em
R$600,00 e a quantia de R$
950,00 em dinheiro foram
levados pelos homens. 

Segundo informações do
boletim de ocorrência, por
volta das 16h, os funcionários
do estabelecimento foram
surpreendidos pelos indiví-
duos, um deles portava uma
arma de fogo no momento da
abordagem. Durante toda a
ação, as vítimas foram obriga-
das a permanecerem de cabe-
ça baixa.

Um terceiro indivíduo tam-
bém teria participado da ação
criminosa, ficando do lado de
fora do depósito mantendo
contato com um dos roubado-
res.

A Polícia Civil trabalha na
identificação dos possíveis
autores. 

Dupla rouba
depósito na
Santa Luzia
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Ribeirão Pires também registrou dois casos de roubos em residências

Após a prisão da quadrilha
especializada em furtos à resi-
dência, em março deste ano, a
cidade de Ribeirão Pires acredi-
tou que o mal havia sido cortado
pela raiz. Mas após a calmaria de
alguns meses, o número tornou a
crescer - até o momento, o mês
de junho registra sete casos de
furtos e dois de roubos. 

Apenas na última segunda-
feira (24), duas casas foram alvo
de furtadores - uma no Jardim
Valentina e a outra no Parque
das Fontes.  O primeiro caso veio
a público por meio de uma publi-
cação em um grupo de discussão
entre moradores da cidade.
Segundo as informações divulga-
das, uma dupla de furtadores
entrou na residência, no Jardim
Valentina, por volta das 16h.
“Apertaram a campainha, como
ninguém atendeu, entraram na
casa e levaram pertences da
minha sobrinha e do marido”, diz
a publicação. 

Ainda segundo as afirmações
publicadas no grupo, a dupla é
moradora do bairro. A Folha não
teve acesso ao registro do furto
junto a Polícia Civil.  

No mesmo dia, uma casa foi
violada no Parque das Fontes. De
acordo com o boletim de ocor-
rência, os indivíduos ainda não
identificados aproveitaram a
ausência do dono e ingressaram
no local. O prejuízo calculado
pela vítima é de seis mil reais -
entre jóias, perfumes, calçados,
aparelhos celular e, ainda,
R$1.500,00 em dinheiro.

Em relação ao número de fur-
tos ocorridos dentro do mês, o

delegado titular do município,
doutor Wagner Milhardo, afir-
mou que foram determinadas
diligências nos locais, tanto para
contatar as vítimas, quanto para

mapear as imediações. “Essas
diligências tem como objetivo
específico verificar a possibilida-
de da identificação dos autores
através de câmeras particulares e
as instaladas pela
Municipalidade”, afirma.

Milhardo ainda chama aten-
ção para prática de tais delitos,
uma vez que o furto pode ser
considerado um passo para o
roubo e, consequentemente,
para o latrocínio. “Apesar dos
casos registrados neste mês,
apresentamos bons  índices de
redução em crimes. A Polícia tra-
balha com a colaboração da cida-
de, no sentido de que possam
ocorrer denúncias anônimas
indicando a autoria”, finaliza.

Câmeras flagraram a ação da dupla de furtadores do Jd. Valentina 

Apenas em junho, sete
casas foram furtadas 

Médium Henrique Bottaro 
Desde muito jovem, Henrique

Bottaro já demonstrava ser uma
pessoa especial. Sempre muito
ligado a religiosidade,  não demo-
rou para que aqueles que convi-
viam ao seu redor notassem que o
garoto de 8 anos teria potencial de
ajudar inúmeras pessoas pelo país. 

Uma das primeiras pessoas a
descobrir a mediunidade de
Bottaro foi a benzedeira Dona
Albertina. “Minha mãe me levava
para benzer e ela falava: olha, esse
menino é especial, ele precisa
desenvolver”, lembra Bottaro. 

Na escola não era diferente. O
médium conta que durante as
aulas costumava pegar uma folha e
rabiscá-la involuntarimente. Ao
afastá-la, era possível ver vários
rostos. “Minha professora, a Célia
Regina, viu aquilo e achou interes-
sante. Ela levou para a Rosa Meca
(Tia Rosa), do Ismênia de Jesus, e
ela falou: esse menino tem mediu-
nidade.” 

“Foi um período um pouco
complicado, pois estávamos saindo
da ditadura militar e quase não se
falava de religião nas escolas”,
conta. Mas isso não o impediu a
seguir seu caminho de luz e  traba-
lhos sociais no Centro Espírita
Ismênia de Jesus, com orientação
de Neusa Barbosa Conceição, pre-

sidente do centro na época.  
Em 2014, Henrique Bottaro pas-

sou a psicografar publicamente
após receber convite de um dos
médiuns que conviveram com
Chico Xavier e, atualmente, viaja
por todo país com sua equipe rece-
bendo mensagens de entes queri-
dos. “Quando tinha 12 anos, eu
falava para minha mãe que no
futuro teria um centro espírita,
porque eu fechava os olhos e via
um monte de pessoas na minha
frente”, conta. “Hoje eu entendo o
que era essa visão, eram as pes-
soas que um dia eu iria atender.”

Bottaro é natural de Ribeirão Pires
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Você também pode ter suas fotos publicadas no Giro da Folha, envie para o nosso Whats 99654-3215. Não esqueça da legenda!

A Corte da Beleza visitando os patrocinadores do Miss Rio Grande da Serra 2019, entre
eles, o Supermercado Lourencini, o Restaurante Recanto dos Amigos, a Pizzaria Bella

Duda, o Big Jonnsonn - Churros Gourmet, a  Foto Trevo e a Sorveteria Qmel

2º encontro de alunos 
e Graduados Gingae Camará

Yasmin Silva Caldeira está completando
12 anos de idade, e recebendo os para-
béns do pai Wilson, do avô Jacaré, da avó

Adelina e da tia Rose
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A Escola de Futebol do
Cruzeiro, com núcleos em
Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra, tem uma programação
intensa e variada durante as
férias. Nesse período do ano a
maioria das crianças ficam com o
tempo vago, com isso podem fre-
quentar os diversos horários em
que a escola oferece - com aulas
pela manhã, tarde e noite.

No próximo mês, além de par-
ticipar de festivais, a escola irá
fazer a "Copa América" entre os
alunos, onde todos receberão
camisas personalizadas além de
medalhas.

Recentemente, os alunos rea-
lizaram uma visita ao Estádio do
Morumbi, onde puderam entrar
no vestiário dos jogaores, ver as
taças conquistadas pelo clube,
além de percorrer os arredores
do gramado. 

A escola está situada em  dois
núcleos. Núcleo Ribeirão Pires -
Rodovia Índio Tibiriçá, 2796 -
Centro de Ouro Fino ( ao lado da
Floricultura).Núcleo Rio Grande
da Serra : Rua Venâncio Orsini 52
Centro de Rio Grande da Serra.As
aulas abrangem crianças de 4 até
jovens de 17 anos , separadas em
turmas dentro das idades.

Cruzeiro é opção para férias
Durante o mês de julho, a escolinha de futebol terá programação especial

Alunos durante visita ao Estádio do Morumbi 

Foto: Divulgação
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LEI MUNICIPAL Nº. 2.312, DE 19 DE JUNHO
DE 2.019

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a outor-
gar concessão para gestão, operação,
manutenção, exploração e expansão dos serviços
públicos funerários e de cemitério no âmbito do
cemitério público municipal de Rio Grande da
Serra, e dá outras providências.”

Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do
Município de Rio Grande da Serra, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
ciono e promulgo a seguinte 

LEI
Art. 1º. – Os serviços funerários e de

cemitério, a que se refere o inciso XXIX do art. 10
da Lei Orgânica do Município de Rio Grande da
Serra, são considerados de caráter público e
essencial.

Art. 2º. – Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a outorgar, sob o regime de concessão,
a prestação dos serviços funerários e de cemitério,
no âmbito do Município de Rio Grande da Serra.

§ 1º. - Entende-se por concessão de serviços
funerários e de cemitério, a delegação da exe-
cução à particular, devidamente habilitado para o
exercício das atividades funerárias e cemiteriais,
do cemitério público municipal de Rio Grande da
Serra, mediante a cobrança de tarifas.

§ 2º. -
A outorga da concessão será feita mediante

processo licitatório, na modalidade concorrência, e
obedecerá às normas da Lei nº 8.666/93 e Lei nº
8.987/95, observando-se a garantia do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta
mais vantajosa para o interesse coletivo e o
processamento e julgamento em estrita conformi-
dade com os princípios básicos da legalidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade adminis-
trativa, da vinculação ao instrumento convocatório
e do julgamento objetivo.

§ 3º. - O prazo de vigência da concessão será
de 15 (quinze) anos, renovável por igual período,
para resguardar o reequilíbrio econômico-finan-
ceiro do contrato.

§ 4º. – A concessão de cada serviço funerário
ou de cemitério, poderá ser delegada para exe-
cução por uma única Concessionária ou
Concessionárias distintas. 

Art. 3º. – Os serviços funerários compreen-
dem, no mínimo, as seguintes atividades:

I - de caráter obrigatório:
a) fornecimento de caixões e urnas

mortuárias;
b) remoção e transporte de cadáveres,

membros e restos mortais que devam ser enterra-
dos no cemitério municipal;

c) ornamentação e instalação mor-
tuária de qualquer espécie;

d) o traslado e a preparação de corpos,
exceto tanatopraxia;

e) prestação de serviços públicos gra-
tuitos, conforme art. 4º desta Lei;

II - de caráter facultativo:
a) aluguel de altares e mesas;
b) locação de banquetas, castiçais, velas e

paramentos afins;
c) preparação de corpos, com realização de

tanatopraxia;
d) fornecimento de coroas de flores;
e) ornamentação de flores sobre o cadáver;
f) transporte de cadáveres humanos exuma-

dos;
g) envio de notícia do óbito à imprensa, quan-

do solicitado pela família do falecido e;
h) demais serviços afins, com valores ajusta-

dos entre as partes e desde que, autorizados pelo
órgão competente.

§ 1º. - Para realização do serviço de somato-
conservação/tanatopraxia, a Concessionária dev-
erá ser apresentar além do alvará de localização e
funcionamento, também o alvará de licença da vig-
ilância sanitária.

§ 2º. - O serviço de somatoconser-
vação/tanatopraxia, deverá ser realizado em labo-
ratório próprio da Concessionária, para o preparo
do corpo e deverá ser exercido por profissional
legalmente habilitado.

§ 3º. – As empresas permissionárias de
serviços funerários municipais poderão pelo prazo
de 180 (cento e oitenta) dias prorrogáveis por igual
período, realizar velórios nas suas dependências,
até o final das obras de reformas do Velório
Municipal.

I – O referido serviço inclui os velórios de
famílias de baixa renda encaminhados pela
Secretaria de Cidadania do Município;

II – O não atendimento acarretará a cassação
da permissão do referido serviço funerário. 

Art. 4º. - A Concessionária será obrigada à
prestação do serviço funeral gratuito, nos casos
abaixo indicados, durante o prazo de vigência da
concessão, mediante autorização ou solicitação
do Poder Público Municipal, ou, por suas próprias
iniciativas, sem ônus para o Município, assumindo
a responsabilidade de:

I – prestar atendimento gratuito à família do
falecido, sendo pessoa pobre ou carente, cuja
família se encontre em situação financeira, que a
impossibilite de arcar com as despesas com o
sepultamento e destinação de restos mortais, dev-
idamente atestada pela Secretaria Municipal de
Cidadania ou Inclusão Social ou por Autoridade
Policial competente, na forma desta lei ou qualquer
outra legislação aplicável à espécie;

I - fornecer urnas funerárias e transporte a
indigentes falecidos no Município de Rio Grande
da Serra, cujos corpos não forem reclamados.

§ 1º. - Não serão incluídos no serviço funeral
gratuito as flores e vestes do falecido.

§ 2º. - Por pessoa pobre e carente entende-se
aquele que atenda os critérios definidos em regu-
lamentação do Poder Executivo Municipal.

§ 3º. - O padrão de atendimento ao falecido
indigente ou pobre e carente será simplificado, uti-
lizando-se de serviços de modo estritamente indis-
pensável para a garantia da dignidade da pessoa
humana.

Art. 5º.  – Os serviços de cemitério, no âmbito
do cemitério público municipal de Rio Grande da

Serra, compreendem, no mínimo, as seguintes
atividades:

I - sepultamento; 
II - reinumação; 
III - exumação; 
IV - transladação de despojos para urnas

ossuárias; 
V - escrituração e registro de sepultamento,

exumação, transladação e demais registros prove-
nientes dos serviços prestados; 

VI - cadastro de depósitos funerários ou urnas
ossuárias;

Art. 6º. – Outras atividades dos serviços
funerários e de cemitério, aos usuários finais, no
âmbito do cemitério público municipal, poderão ser
complementadas e fixadas pelo Poder Executivo
Municipal.

Art. 7º. – A Concessionária será responsável
por qualquer serviço voltado à reforma, conser-
vação, ampliação ou melhoramento de qualquer
edificação do cemitério municipal e do velório
municipal, que se fizerem necessárias para a
assunção dos serviços de cemitério, bem como
durante a vigência do contrato de concessão.

Art. 8º.  – A Concessionária deverá prestar
serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato de concessão. 

§ 1º. - Serviço adequado é o que satisfaz as
condições de pontualidade, regularidade, con-
tinuidade, segurança, eficiência, generalidade,
cortesia na sua prestação e modicidade das tari-
fas.

§ 2º. - Não se caracteriza como descon-
tinuidade do serviço a sua interrupção em situação
de emergência ou após prévio expresso aviso ao
Poder Concedente, quando motivada: 

I - por razões de ordem técnica ou de segu-
rança das instalações; 

II - por inadimplemento de usuário, considera-
do o interesse coletivo.

Art. 9º. – A Concessionária será remunerada
através de pagamento efetuado diretamente pelos
usuários contratantes dos serviços, cujos valores
obedecerão rigorosamente à tabela de tarifas edi-
tada pelo Poder Executivo Municipal, para cada
diferente serviço ou bem à venda.

§ 1º. - As tarifas dos serviços funerários e de
cemitério serão estabelecidas por Decreto
Municipal e atualizadas anualmente com base no
IGP-M (Índice de Preços por Atacado - Mercado)
ou o outro índice que vier a substituí-lo.

§ 2º. - A inclusão de novas atividades além
das estabelecidas nesta Lei, depende de prévia
autorização do poder concedente, sendo a tarifa
definida mediante apresentação de planilha de
custos, para definição do justo preço.

Art. 10 – O Poder Executivo fica autorizado a
expedir normas complementares que se fizerem
necessárias para a execução da presente Lei. 

Art. 11 – Os casos omissos nesta Lei e
aplicáveis à espécie serão resolvidos pelo Poder
Concedente.

Art. 12 – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário, em especial as Leis Municipais nº. 175/1977
e 2.167/2016.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra,
19 de junho de 2.019 – 55º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
LEI MUNICIPAL Nº. 2.313, DE 25 DE JUNHO

DE 2.019
“Dispõe sobre a instituição do Programa

Especial de Recuperação Fiscal – REFIS para
parcelamento de débitos municipais de pessoas
físicas e jurídicas, e dá outras providências.”

Luis Gabriel Fernandes da Silveira Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
ciono e promulgo a seguinte

LEI
Art. 1º. - Fica instituído o Programa Especial

de Recuperação Fiscal para parcelamento de
débitos municipais tributários e não tributários
inscritos em Dívida Ativa, dispensando o recolhi-
mento de juros e multa, nos percentuais discrimi-
nados nesta Lei.

Art. 2º. - Poderão aderir ao Programa Especial
instituído por esta Lei, os contribuintes, pessoas
físicas ou jurídicas, que possuírem débitos com a
Fazenda Municipal referentes a fatos geradores
ocorridos até 31 de dezembro de 2.018.

DA FORMA DE QUITAÇÃO E PARCELAMEN-
TO DOS DÉBITOS

Art. 3º Fica facultado ao contribuinte o parce-
lamento da dívida apurada e consolidada, nas
seguintes condições: 

I – Ao contribuinte que optar pelo pagamento
à vista ou em até 03 parcelas do débito, com
redução de 100% (cem por cento) de multa de
mora e 100% (cem por cento) de juros. 

II -
Ao contribuinte que optar pelo parcelamento em
até 12 (doze) parcelas mensais, com redução de
80% (oitenta por cento) de multa de mora e 80%
(oitenta por cento) de juros. As parcelas serão rea-
justadas no mês de janeiro de cada exercício,
segundo a variação acumulada do IGPM-FGV.

III -
Ao contribuinte que optar pelo parcelamento em
até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, com
redução de 60% (sessenta por cento) de multa de
mora e 60% (sessenta por cento) de juros. As
parcelas serão reajustadas no mês de janeiro de
cada exercício, segundo a variação acumulada do
IGPM-FGV.

I V -
Ao contribuinte que optar pelo parcelamento em
até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com
redução de 50% (cinquenta por cento) de multa de
mora e 50% (cinquenta por cento) de juros. As
parcelas serão reajustadas no mês de janeiro de
cada exercício, segundo a variação acumulada do
IGPM-FGV.

§ 1º. - O valor de cada parcela do termo de
acordo não poderá ser inferior a R$ 50,00
(cinquenta reais).

§ 2º. - As parcelas que não forem quitadas na
data de seu efetivo vencimento, serão acrescidas
de 1% (um por cento) de juros moratórios ao mês.

Art. 4º. - Caso o tributo esteja sendo objeto de
execução fiscal, após recolhidas as devidas cus-
tas, despesas processuais e honorários advocatí-
cios, o contribuinte poderá ser beneficiado pela
presente Lei. 

§ 1º. - Os honorários advocatícios referidos no
caput deste artigo, serão cobrados sobre o novo
valor de acordo com a opção do parcelamento a
ser feito para pagamento do valor dos débitos trib-
utários ou não tributários ou quitação dos mesmos
em conformidade com o estabelecido nesta Lei.

Art. 5º. - O disposto nesta Lei poderá ser apli-
cado aos termos de acordo de parcelamento já
celebrados, somente com relação ao saldo deve-
dor e não autoriza a restituição ou compensação
de importância já recolhida anteriormente aos
cofres públicos municipais. 

Parágrafo único – As disposições desta Lei
não se aplicam nos casos de dação em pagamen-
to de bem imóvel e de compensação de crédito
tributário, previstas na legislação municipal
vigente. 

Art. 6º. - No caso de haver o contribuinte fir-
mado termo de acordo com fulcro no artigo 3º.
desta Lei, o inadimplemento de 03 (três) parcelas
consecutivas ou alternadas, ensejará a rescisão
automática do termo de acordo firmado, indepen-
dentemente de qualquer notificação prévia, ven-
cendo-se antecipadamente todas as parcelas
remanescentes e, após apurado o valor do débito,
este será exigido através de execução fiscal.  

Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, com efeitos a partir de 1º de julho
de 2.019, até 20 de dezembro de 2.019, revogadas
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra,
25 de junho de 2.019 – 55º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
DESPACHO PREFEITO - PROCESSO

656/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019 –
Registro de preços para fornecimento fraldas
descartáveis infantis e geriátricas, a fim de atender
as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde e demandas judiciais.  

Diante das razões de fato e de direito expostas
pela Pregoeira, em sua manifestação, a qual acol-
ho, com base nos princípios da vinculação ao
instrumento convocatório, da razoabilidade e da
legalidade, decido pelo conhecimento do recurso
interposto pela empresa recorrente LOCAMAIS
SERVIÇOS EIRELI para, no mérito, dar-lhe provi-
mento parcial.

Posto isso, ratifico o despacho da Pregoeira e
determino a reforma da decisão que classificou, e
consequentemente declarou vencedora do cer-
tame a empresa recorrida PAMP & VAMD
COMÉRCIO VAREJISTA LTDA para o item 02,
bem como a retomada do procedimento licitatório
a partir da apresentação do menor lance subse-
quente, obedecendo-se estritamente o rito e prazo
legais. Ficando assim, a empresa LOCAMAIS
SERVIÇOS EIRELI, 2ª colocada do item 02, inti-
mada a comparecer no departamento de
Licitações na data de 03 de Julho de 2019 às 10
horas para negociação de valores. Em 26/06/2019.
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA –
PREFEITO. 

DESPACHO COPEL CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 001/2019 PROCESSO Nº 88/2019 -
JULGAMENTO - HABILITAÇÃO: Após análise min-
uciosa da documentação exigida no edital de
Concorrência, a Copel resolve INABILITAR as
empresas: R2 SISTEMA EIRELI por não atender
integralmente ao exigido no item 4.1.2. “c” do edi-
tal, ZONA AZUL BRASIL SERVIÇOS ADMINIS-
TRATIVOS EIRELI EPP por não atender ao exigi-
do nos itens 1.4. e 4.1.5. “d” do edital e a PRIX DO
BRASIL LTDA por não atender ao item 4.1.2. “b” do
edital. A empresa UBUNTU TECNOLOGIA LTDA
foi HABILITADA pela Comissão, por apresentar
toda documentação regular e em conformidade
com as exigências do edital. Ficando assim, todos
intimados nos termos do artigo 109, inciso I, alínea
“a” da Lei 8.666/1993, e alterações posteriores,
não havendo interposição de recurso fica desde já
agendada a data do dia 05 de Julho às 10 horas
para abertura dos envelopes 2 – Proposta. Em
26/06/2019 – Comissão Permanente de Licitações. 

DESPACHO DA COMISSÃO ESPECIAL -
CHAMAMENTO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO Nº
001/2019 - PROCESSO 2281/2018. OBJETO:
FORNECIMENTO DE SUCO DE MAÇÃ INTE-
GRAL e LEITE EM PÓ INTEGRAL
INSTANTÂNEO, diretamente da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural.

JJULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO – PRO-
JETO DE VENDA: Após análise minuciosa dos
documentos, a Comissão abriu e conferiu os pro-
jetos das proponentes, nos termos do edital, fican-
do a empresa classificada, conforme segue: 

1. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CON-
SUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA Item 01
Valor unitário R$ 10,60 - Valor global item 01 R$
24.963,00 – Item 02 – Valor unitário R$ 24,50 –
Valor global item 02 R$ 58.800,00. Valor global da
proponente R$ 83.763,00.

A Comissão declara a proponente COOPER-
ATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR
NOSSA TERRA LTDA, vencedora do certame pelo
valor global de R$ 83.763,00.

A amostra da COOPERATIVA DE
PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA
TERRA LTDA foi entregue juntamente com o pro-
jeto de venda, analisada e aprovada pela
Comissão Especial.

DESPACHO DA SECRETÁRIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA E DO PREFEITO:
ADJUDICAMOS E HOMOLOGAMOS o objeto do
chamamento em epígrafe, conforme segue:

Proponente: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA

Item 01 Qtd. 2.355 – Valor unit. R$ 10,60 –
Valor total R$ 24.963,00

Item 02 Qtd. 2.400 – Valor unit. R$ 24,50 –
Valor total R$ 58.800,00

Valor total R$ 83.763,00
Secretária Municipal de Educação e Cultura:

Rosí Ribeiro de Marco e Prefeita em exercício:
Marilza Aparecida de Oliveira – 27/06/2019.

”RESUMO:
PROCESSO 1102/2019 - PREGÃO PRESEN-

CIAL Nº 25/2019 - OBJETO: Registro de preços
para eventual fornecimento de materiais para
manutenção e reparos, para atender as
Secretarias da Prefeitura Municipal de Rio Grande
da Serra.

DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o
objeto da licitação em epígrafe, com amparo no
art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto
Municipal 1662/2006, de acordo com o Despacho
da Pregoeira:

DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o
objeto da licitação em epígrafe, conforme segue: 

Empresa: LF ABC Comércio de Materiais
Elétricos Ltda - EPP

Item 1, Qtd 50 unid., Valor Unitário R$ 44,95,
Valor Total R$ 2247,50; Item 2, Qtd 25 unid., Valor
Unitário R$4,60, Valor Total R$ 115,00; Item 3, Qtd
25 unid., Valor Unitário R$11,90, Valor Total R$
297,50; Item 4, Qtd 25 unid., Valor Unitário
R$10,30, Valor Total R$ 257,50; Item 5, Qtd 20
unid., Valor Unitário R$89,95, Valor Total R$
1799,00; Item 6, Qtd 50 unid., Valor Unitário
R$5,40, Valor Total R$ 270,00; Item 7, Qtd 50 unid.,
Valor Unitário R$2,90, Valor Total R$ 145,00; Item
8, Qtd 25 unid., Valor Unitário R$9,95, Valor Total
R$ 248,75; Item 9, Qtd 50 unid., Valor Unitário
R$2,25, Valor Total R$ 112,50; Item 10, Qtd 50
unid., Valor Unitário R$2,10, Valor Total R$ 105,00;
Item 11, Qtd 50 unid., Valor Unitário R$2,25, Valor
Total R$ 112,50; Item 12, Qtd 50 unid., Valor
Unitário R$0,75, Valor Total R$ 37,50; Item 13, Qtd
50 unid., Valor Unitário R$0,75, Valor Total R$
37,50; Item 14, Qtd 50 unid., Valor Unitário R$0,95,
Valor Total R$ 47,50; Item 15, Qtd 10 unid., Valor
Unitário R$117,95, Valor Total R$ 1179,50; Item 16,
Qtd 10 unid., Valor Unitário R$65,70, Valor Total R$
657,00; Item 17, Qtd 10 unid., Valor Unitário
R$84,95, Valor Total R$ 849,50; Item 18, Qtd 25
unid., Valor Unitário R$17,45, Valor Total R$
436,25; Item 19, Qtd 25 unid., Valor Unitário
R$28,75, Valor Total R$ 718,75; Item 20, Qtd 10

unid., Valor Unitário R$83,95, Valor Total R$
839,50; Item 21, Qtd 25 unid., Valor Unitário
R$289,95, Valor Total R$ 7248,75; Item 22, Qtd 50
unid., Valor Unitário R$8,45, Valor Total R$ 422,50;
Item 23, Qtd 50 unid., Valor Unitário R$7,90, Valor
Total R$ 395,00; Item 24, Qtd 50 unid., Valor
Unitário R$9,25, Valor Total R$ 462,50; Item 25,
Qtd 50 unid., Valor Unitário R$9,65, Valor Total R$
482,50; Item 26, Qtd 50 unid., Valor Unitário
R$3,35, Valor Total R$ 167,50; Item 27, Qtd 50
unid., Valor Unitário R$4,15, Valor Total R$ 207,50;
Item 28, Qtd 50 unid., Valor Unitário R$20,00 Valor
Total R$ 1000,00; Item 29, Qtd 25 unid., Valor
Unitário R$108,15, Valor Total R$ 2703,75; Item 30,
Qtd 20 unid., Valor Unitário R$39,95, Valor Total R$
799,00; Item 31, Qtd 20 unid., Valor Unitário
R$69,99, Valor Total R$ 1399,80; Item 32, Qtd 20
unid., Valor Unitário R$69,99, Valor Total R$
1399,80; Item 33, Qtd 20 unid., Valor Unitário
R$69,99, Valor Total R$ 1399,80; Item 34, Qtd 20
unid., Valor Unitário R$69,99, Valor Total R$
1399,80; Item 35, Qtd 20 unid., Valor Unitário
R$213,00 Valor Total R$ 4260,00; Item 36, Qtd 20
unid., Valor Unitário R$213,95, Valor Total R$
4279,00; Item 37, Qtd 20 unid., Valor Unitário
R$206,95, Valor Total R$ 4139,00; Item 38, Qtd 10
unid., Valor Unitário R$189,95, Valor Total R$
1899,50; Item 39, Qtd 50 unid., Valor Unitário
R$127,40, Valor Total R$ 6370,00; Item 40, Qtd 50
unid., Valor Unitário R$189,95, Valor Total R$
9497,50; Item 41, Qtd 50 unid., Valor Unitário
R$9,99, Valor Total R$ 499,50; Item 42, Qtd 50
unid., Valor Unitário R$3,70, Valor Total R$ 185,00;
Item 43, Qtd 50 unid., Valor Unitário R$2,75, Valor
Total R$ 137,50; Item 44, Qtd 50 unid., Valor
Unitário R$5,95, Valor Total R$ 297,50; Item 45,
Qtd 50 unid., Valor Unitário R$4,50, Valor Total R$
225,00; Item 46, Qtd 50 unid., Valor Unitário
R$8,80, Valor Total R$ 440,00; Item 47, Qtd 50
unid., Valor Unitário R$10,40, Valor Total R$
520,00; Item 48, Qtd 50 unid., Valor Unitário R$
59,95, Valor Total R$ 2997,50; Item 49, Qtd 50
unid., Valor Unitário R$ 76,95, Valor Total R$
3847,50;

Valor Total da Empresa: R$ 69.595,95.
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira –

26/06/2019”

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa

RESOLUÇÃO CMDCA 006/06/2019
Estabelece o Calendário Eleitoral  para a Eleição  Unificada do Conselho Tutelar 2019
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA,

usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1939, de 20 de março de 2012
e Lei Federal de 12.696 de 2012.  

CONSIDERANDO QUE:
É de competência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente segundo a Lei

nº 1.939, de 20 de Março de 2012 e no artigo 139 e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
RESOLVE
Art. 1º Alterar a data do início do período de campanha e incluir a data do exame de conheci-

mentos conforme artigo nº 16, da Lei Municipal nº 2.280 de 29 de novembro de 2018, no Calendário
Eleitoral Oficial para eleição do Conselho Tutelar de Rio Grande da Serra é regulamentado pela pre-
sente Resolução, e obedecerá aos critérios estabelecidos a seguir:

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 24/06/2019.
Eliza A. Camine Almeida -  presidente do CMDCA - Comissão Especial Eleitoral
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Culinária do Nordeste
atraí público da Estância  

Restaurante Princesa Isabel apresenta cardápio com tradição nordestina 

O Nordeste é uma das regiões
do Brasil que são extremamente
ricas na diversidade gastronômica,

por isso, a Família Barreto se desta-
ca ao apresentar comidas típicas da
região em seu restaurante. No

horário do almoço, o cliente tem
opções como feijoada, escondidi-
nho de carne seca, costela gaúcha e
cupim assado.

“Nós do Restaurante Princesa
Isabel estamos no ramo alimentício
há pelo menos 7 anos, buscando
sempre trazer a melhor comida da
região com um preço acessível para
todos’, afirma Patrick Barreto.

O restaurante atrai ambiente
descontraído no período noturno,
com música ao vivo. Neste momen-
to o local se transforma em Príncipe
Charles Bar’s, atraindo público
jovem, e ainda, cardápio variado de
drinks e porções. O estabelecimen-
to tem funcionamento em dois
períodos e está localizado na Av.
Princesa Izabel, 963 - Vila Gomes. 

Patrick e Dilma Barreto, proprietários do Restaurante Princesa Isabel

Foto: Divulgação
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Milho é gostoso, nutritivo 
e faz bem para a saúde 

Rico em vitaminas B1, magnésio, fósfoto, potássio, entre outros

Milho é bom demais, utiliza-
do em diversas variações da
culinária brasileira, reserva
propriedades poderosas para

nossa saúde. 
Ele é rico em vitaminas B1,

magnésio, fósforo, potássio,
ácido fólico e quantidades sig-

nificativas de substâncias anti-
oxidantes como a zeaxantina e
luteína (capaz de promover a
saúde dos olhos). 

As diferentes variedades do
milho auxiliam no nosso ema-
grecimento devido as quanti-
dades generosas de fibras, for-
talecendo a saúde do nosso
trato digestivo inferior. 

É um alimento para quem
quer uma dieta saudável e
nutritiva, previne doenças do
coração e a hipertensão arte-
rial. 

“Agora com as festas juninas
aumentam as possibilidades de
saborear estas delicias de dar
água na boca, como o suco,
bolo, curau, pamonha, bolinho
caipira de milho, milho cozido,
sopa, dentre outros. Os clien-
tes não precisam gastar horas
no preparo, pois aqui é tudo
feito com milho selecionado e
o ingrediente principal: muito
carinho e dedicação de nossos
colaboradores”, afirma
Anderson Fukui  do Trevo da
Pamonha de Ouro Fino.

Coloque o milho em suas refeições e terá muitos benefícios

Foto: Divulgação
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Pipoca Gourmet, uma
divertida sobremesa

Pipocas Gourmet, uma explosão de sabores, para crianças e adultos

O aroma característico de
pipoca atrai muitas crianças e
adultos, que adoram um petis-
co durante um passeio, uma
sessão de cinema, ou no cami-
nho para casa. Pensando nisso,

Diego Augusto Guimarães vis-
lumbrou uma oportunidade de
negócio, trazendo para a
Estância as saborosas Pipocas
Gourmet. 

Desde fevereiro o empresá-

rio revende as saborosas pipo-
cas, com coberturas de choco-
late, caramelo, morango, leite
ninho, leite condensado, e
nutella. Estas explosões de
sabores atraem a todos que
gostam de pipocas doces e sal-
gadas, sendo a salgada a mais
tradicional.  O seu quiosque
está na Rua do Comércio, 57 –
Centro de Ribeirão Pires,
conhecido como Pipocas LB. 

Além de vender as pipocas
com coberturas diferentes,
também aderiu a oferta de
encomendas, podendo ser
atração em festas e encontros
empresariais. O empresário
tem a disposição duas máqui-
nas de pipoca e recheios diver-
sos, para satisfazer o paladar
dos seus clientes. Para enco-
mendas os interessados podem
contratar o serviço de Pipocas
Gourmet pelo telefone (11)
97667-7572.

“A pipoca com cobertura de
nutella e leite ninho são a nova
sensação da Estância” finaliza
Diego Augusto. 

Diego Augusto, proprietário da Pipocas LB

Foto: Divulgação
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