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Faltou transparência?
Todo e qualquer processo eleitoral

necessita de transparência, e a eleição
para presidência de um sindicato não é
diferente. Estamos falando do pleito
eleitoral que reelegeu Perla de Freitas
ao principal cargo do Sineduc (Sindicato
dos Professores das Escolas Públicas
Municipais).
Neste espaço, não

temos intenção de colo-
car em cheque a legiti-
midade do processo,
mas acusações feitas por
alguns dos associados
são graves e precisam ser analisadas
seriamente.
Alguns dos membros da categoria ale-

gam que o resultado da votação não foi
amplamente divulgado pelo sindicato,
que também se recusa a passar a infor-
mação a quem questiona por meio das

redes sociais.
A postura dos administradores da

página com algumas das pessoas que
comentaram publicações também fez
com que seus associados pensem se, de
fato, estão sendo representados por
pelas pessoas corretas.

O uso de ironia em fra-
ses direcionadas a agen-
tes escolares, só pelo fato
de não serem associados
ao sindicato, e a desconti-
nuação da página é, no
mínimo, curiosa. Será que

esse comportamento tem ligação com o
desenrolar da eleição? Não sabemos!
O que sabemos é que uma postura

arrogante por parte de quem deveria
representar uma das principais catego-
rias do município não deve ser aceita
seja qual for à circunstância.

“Será que esse 
comportamento tem

ligação com o desenrolar 
da eleição?”

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass
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.

ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil soltei-
ro, profissão guarda civil,  nascido  em  Ribeirão  Pires, SP no
dia dez de setembro de mil novecentos  e setenta e três
(10/09/1973), residente e domiciliado Rua Caramuru,  167,
Bairro  Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de AUGUSTO RODRI-
GUES DOS SANTOS e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA.
LUCIANA  PEREIRA  DE  OLIVEIRA,  estado civil divorciada,
profissão do lar,  nascida em Santos, SP no dia treze de
setembro de mil novecentos e  setenta  e três (13/09/1973),
residente e domiciliada Rua Caramuru, 167,  Bairro  Colônia,
Ribeirão  Pires,  SP, filha de LEANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA e de
MARGARIDA PEREIRA DOS SANTOS.                           

ALAN  HENRIQUE  FERREIRA  DA  SILVA,  estado civil sol-
teiro, profissão operador  de  máquina,  nascido  em  São
Bernardo do Campo, SP no dia quatro  de  março  de  mil
novecentos  e noventa e seis (04/03/1996), residente  e
domiciliado Rua Miramar, 42, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP,
filho  de  ADEMILTON  FERREIRA  DA SILVA e de ROSA MARIA
FERREIRA ALVES.  FERNANDA DE CASTRO FEITOSA, estado
civil solteira, profissão autônoma, nascida  em  São Caetano
do Sul, SP no dia oito de março de dois mil e um
(08/03/2001), residente e domiciliada Rua Miramar, 42,
Santa Luzia, Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de  CLAUDIO  FEITOSA
SILVA  e  de KELLY APARECIDA DE CASTRO.                                                  

SIDNEI  DOS SANTOS ROCHA, estado civil divorciado,
profissão autônomo, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP no dia
vinte e oito de agosto de mil novecentos   e  noventa
(28/08/1990),  residente  e  domiciliado  Rua Alexandria,  50,
Ponte  Seca,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho de MANOEL GONÇAL-
VES DA ROCHA e de ROSELI INÊS DOS SANTOS.
GRIZELDA SANCHES, estado civil solteira, profissão professo-
ra, nascida em  Ribeirão  Pires, SP no dia dezoito de novem-
bro de mil novecentos e oitenta  e um (18/11/1981), resi-
dente e domiciliada Rua Dourados, 543, Pouso  Alegre,
Ribeirão  Pires, SP, filha de OSCAR SANCHES e de MARIA DAS
GRAÇAS SANCHES.                                                   

DERNIVALDO   AZEVÊDO   DA  SILVA,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão caldeireiro,  nascido  em  Condeúba,  BA  no
dia seis de março de mil novecentos  e setenta e três
(06/03/1973), residente e domiciliado Rua Santa  Fé,  10,
Ponte  Seca,  Ribeirão  Pires, SP, filho de VALDOMIRO AZE-
VÊDO DA SILVA e de ANTONIA FLORINDA PEREIRA DA SILVA.
ELAINE  CRISTINA  SANTANA  BOTELHO, estado civil divorcia-
da, profissão professora, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia
dezessete de novembro de  mil  novecentos  e  setenta  e
cinco  (17/11/1975),  residente  e domiciliada Rua Santa Fé,
10, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filha de JOÃO CARLOS
BOTELHO e de VANILDA ALVES SANTANA BOTELHO.               

DENIS  LUÍS  DE  SOUZA,  estado  civil  solteiro,  profis-
são ajustador mecânico,  nascido  em Ribeirão Pires, SP no
dia vinte e três de março de   mil  novecentos  e  noventa  e
dois  (23/03/1992),  residente  e domiciliado Rua Trinta e Um
de Março, 15, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de DONI-
CIO PINTO DE SOUZA e de MARIA JOSÉ DE SOUZA.  TALITA
VIEIRA  BARBOSA, estado civil solteira, profissão operadora
de caixa,  nascida  em Ribeirão Pires, SP no dia trinta de outu-
bro de mil novecentos  e noventa e dois (30/10/1992), resi-
dente e domiciliada Rua das  Flores,  22,  Vila  Suíssa,
Ribeirão Pires, SP, filha de ADILSON BEZERRA BARBOSA e de
IRECE VIEIRA BARBOSA.                            

RENATO  PALMA  RIBEIRO, estado civil divorciado, pro-
fissão encarregado de  PCP,  nascido  em  Santo  André,  SP
no dia doze de agosto de mil novecentos  e  oitenta  e um
(12/08/1981), residente e domiciliado Rua Rio  de  Janeiro,
12,  Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de LUIZ CARLOS

RIBEIRO e de VERA LÚCIA PALMA RIBEIRO. DANIELLE  OLI-
VEIRA  MOURA, estado civil solteira, profissão técnica em
farmácia,  nascida  em  Ribeirão Pires, SP no dia dois de
março de mil novecentos  e oitenta e nove (02/03/1989),
residente e domiciliada Rua Rio  de  Janeiro,  12,  Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ BEZERRA MOURA e de ELVI-
RA CASTRO OLIVEIRA MOURA.                      

VICENTE   CANDIDO   DA   SILVA,  estado  civil  divorcia-
do,  profissão aposentado,  nascido  em  Pradópolis,  SP  no
dia doze de abril de mil novecentos  e cinquenta e quatro
(12/04/1954), residente e domiciliado rua  Campinas,  108,
São  Caetaninho,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de BENEDITO CAN-
DIDO DA SILVA e de MARIA EFIGENIA DA SILVA.               ROSA-
LINA  CORREIA,  estado  civil  divorciada,  profissão  aposen-
tada, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  dois  de novembro de
mil novecentos e sessenta  e  três  (02/11/1963), residente e
domiciliada rua Campinas, 108, São Caetaninho, Ribeirão
Pires, SP, filha de PAULINO CORREIA e de APARECIDA DE
JESUS CORREIA.                                           

ROGERIO  RODRIGUES MARTINS, estado civil solteiro,
profissão serrador, nascido  em  Amontada,  CE no dia três de
dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (03/12/1986),
residente e domiciliado Rua Graça Aranha, 473, Represa,
Ribeirão Pires, SP, filho de RAIMUNDO OLIVEIRA MARTINS e
de MARIA EULÁLIA RODRIGUES MARTINS.
LUZIA BORGES BARRANT, estado civil viúva, profissão do lar,
nascida em São  Bernardo  do  Campo,  SP no dia sete de
julho de mil novecentos e cinquenta  e  nove  (07/07/1959),
residente  e  domiciliada Rua Graça Aranha, 473, Represa,
Ribeirão Pires, SP, filha de AGESILAU BORGES DOS SANTOS e
de MARIA FONICO ROSA DOS SANTOS.                             

JÚNIOR FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, pro-
fissão montador de esquadrilha, nascido em Ribeirão Pires,
SP no dia três de maio de dois mil e dois (03/05/2002), resi-
dente e domiciliado Rua Clevelândia, 355, Pilar  Velho,
Ribeirão  Pires,  SP, filho de JOEL GOMES DE SOUZA e de CLEI-
DE FERREIRA DE SOUZA. MARIA  EDUARDA  TAGLIOLI  LATAN-
ZA,  estado  civil  solteira, profissão esteticista,  nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia dezenove de maio de dois mil e dois
(19/05/2002), residente e domiciliada Rua Clevelândia, 355,
Pilar  Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de ALEX SANDRO LATAN-
ZA e de ÉRIKA CRISTINA TAGLIOLI LATANZA.                                   

FERNANDO   SANTOS   DE   MORAIS,   estado  civil  sol-
teiro,  profissão comerciante,  nascido  em  São  Caetano  do
Sul,  SP  no dia treze de fevereiro de mil novecentos e seten-
ta e oito (13/02/1978), residente e domiciliado Rua Primeiro
de Maio, 388, ap. 02, Centro, Ribeirão Pires, SP,  filho  de
AGRIPINO  CUNHA  DE  MORAIS FILHO e de MARLI SANTOS
DE MORAIS. VANDREA PEREIRA DA COSTA, estado civil divor-
ciada, profissão advogada, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia
oito de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro
(08/02/1974), residente e domiciliada Rua Primeiro de Maio,
388, ap. 02, Centro, Ribeirão Pires, SP, filha de WALTER JOSÉ
DA COSTA e de SONIA MARIA PEREIRA DA COSTA.                              

ADÃO  MAGNO  TEIXEIRA,  estado  civil  solteiro, profis-
são operador de logística,  nascido  em  Mauá,  SP  no dia
dezenove de setembro de mil novecentos  e  oitenta  e qua-
tro (19/09/1984), residente e domiciliado Rua  Frederico
Maziero, 78, Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de
DARCI AUGUSTO TEIXEIRA e de MAGNOLIA MAGNA DE OLI-
VEIRA TEIXEIRA. TALITA  CRISTINA DOS SANTOS, estado civil
solteira, profissão analista de  departamento  pessoal,  nas-
cida  em Santo André, SP no dia três de agosto  de  mil  nove-
centos e oitenta e oito (03/08/1988), residente e domiciliada
Rua  Frederico  Maziero,  78,  Parques  Aliança, Ribeirão
Pires,  SP,  filha  de  AGNALDO FRANCISCO DOS SANTOS e de
SONIA REGINA GALLINDO.                                                             

BRUNO  ALVES  DE  FREITAS NASCIMENTO, estado civil
solteiro, profissão autônomo,  nascido em São Barnardo do
Campo, SP no dia quinze de abril de   mil  novecentos  e

noventa  e  seis  (15/04/1996),  residente  e domiciliado  Rua
Antônio Siqueira, 355, Pouso Alegre, Ribeirão Pires, SP,  filho
de  ALEXANDRE  SILVA  NASCIMENTO  e  de  MARILENE ALVES
DE FREITAS. BRUNA  DE OLIVEIRA BELCHIOR INÁCIO, estado
civil divorciada, profissão autônoma,  nascida  em Santo
André, SP no dia vinte e oito de setembro de   mil  novecen-
tos  e  oitenta  e  nove  (28/09/1989),  residente  e domici-
liada  Rua  Antônio Siqueira, 355, Pouso Alegre, Ribeirão
Pires, SP, filha de ANDRÉ LUIZ INÁCIO e de IVONETE DE OLI-
VEIRA.              

THIAGO  WESLEY  FERREIRA,  estado  civil solteiro, pro-
fissão ajudante, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia
dezesseis  de março de mil novecentos e oitenta e cinco
(16/03/1985), residente e domiciliado Rua Giacondo Carcillo,
17, A, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de AMAURI FERREIRA
e de MARIA IREMILDA DA SILVA. BRUNA  ANGELICA  BEZER-
RA,  estado  civil solteira, profissão manicure, nascida  em
Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  dezesseis  de abril de mil nove-
centos  e oitenta e sete (16/04/1987), residente e domicilia-
da Rua Giacondo  Carcillo,  17, A, Colônia, Ribeirão Pires, SP,
filha de LUIZ BEZERRA e de ROSARIA BARBARA DOS REIS
BEZERRA.                        

JOSÉ OSCAR DE SOUSA SANTOS, estado civil divorciado,
profissão secador de  peças, nascido em Mauá, SP no dia sete
de maio de mil novecentos e oitenta  e  três  (07/05/1983),
residente  e domiciliado Rua Ademaria Guishine, 312, Pilar
Velho, Ribeirão Pires, SP, filho de DARIO RIBEIRO DOS SAN-
TOS e de REGINA DE SOUSA SANTOS.                    EVILLY  SUSAN
PENA,  estado  civil  solteira,  profissão cuidadora de idosos,
nascida em São Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil
novecentos  e oitenta e sete (28/08/1987), residente e domi-
ciliada Rua Ademaria  Guishine,  312,  Pilar  Velho,  Ribeirão
Pires, SP, filha de ROBERTO PENA e de CLEIDE MARIA BISSO-
LI.                               

FLAVIO  LAZARO  VENTURA,  estado civil divorciado,
profissão porteiro, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia
vinte e um de agosto de mil novecentos e setenta e cinco
(21/08/1975), residente e domiciliado Rua Lourenço  Pavani,
353, Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de MARIO DOMIN-
GUES VENTURA e de TEREZINHA DE LOURDES RABÊLO VEN-
TURA.  NATACHA  DA SILVA, estado civil solteira, profissão
artesã, nascida em São  Paulo,  SP  no dia cinco de outubro
de mil novecentos e oitenta e sete  (05/10/1987),  residente
e domiciliada Rua Lourenço Pavani, 353, Vila Suíssa, Ribeirão
Pires, SP, filha de LUCIANO AUGUSTO DA SILVA.   

LUCAS  HENRIQUE  FERREIRA  SILVA,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão operador de máquina, nascido em Mauá, SP
no dia onze de janeiro de mil novecentos  e noventa e oito
(11/01/1998), residente e domiciliado Rua Delmiro  Perdiz,
32, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de ALEX SANDRO DE
LIMA SILVA e de ANGELICA DOMINGAS FERREIRA.
CAROLYNE  LIMA  DA  SILVA  FORMIGONI, estado civil soltei-
ra, profissão técnica  de  enfermagem, nascida em Mauá, SP
no dia vinte e um de maio de   mil  novecentos  e  noventa  e
sete  (21/05/1997),  residente  e domiciliada Rua Delmiro
Perdiz, 32, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de CLODOOBER-
TO FORMIGONI e de MARIA ERIVANIA LIMA DA SILVA FOR-
MIGONI. 

DANIEL  DA  SILVA AGOSTINHO DE SOUSA, estado civil
solteiro, profissão eletricista, nascido em São Paulo, SP no
dia vinte e quatro de janeiro de   mil  novecentos  e  noven-
ta  e  três  (24/01/1993),  residente  e domiciliado  Rua
Santos, 63, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de FRAN-
CISCO AGOSTINHO DE SOUSA e de MARIA SIMONE VELOSO
DA SILVA. KELLY  PINHEIRO  CASSANI,  estado civil solteira,
profissão técnica de enfermagem,  nascida  em  Mauá,  SP no
dia quatorze de dezembro de mil novecentos  e noventa e
seis (14/12/1996), residente e domiciliada Rua Santos,  63,
São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de LUIS CARLOS SAL-
VADOR CASSANI e de MARIA LUCIA PINHEIRO DOS SANTOS.  
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Que a Câmara de Rio
Grande da Serra, presidida por
Charles Fumagalli (PTB), acaba
de criar a Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar.

* * *
Que o objetivo desta

Comissão é estabelecer os
princípios éticos e as regras
básicas de decoro que devem
orientar a conduta dos que
estejam no exercício do cargo
de vereador  na cidade.

* * *
Que o descumprimento de

regras dentro do Legislativo e
com a criação desta Comissão,
o vereador poderá sofrer
diversas sanções, culminando
com a cassação do mandato
parlamentar.

* * *

Que vale ressaltar que os
ânimos dentro da Câmara de
Rio Grande da Serra estão bas-
tante exaltados e a oposição
ao Governo tem maioria esma-
gadora, portanto, devem ficar
de “orelha em pé”, todos os
parlamentares, mas principal-
mente os quatro que fazem

sustentação ao Governo de
Claudinho da Geladeira
(PSDB), são eles: Akira e Elias
Policial (Podemos), Roberto
Contador (Avante) e Zé Carlos
(Cidadania).

* * *

Que o ex-prefeito de Rio
Grande da Serra, Gabriel
Maranhão, teve mais uma
conta de seu último mandato
rejeitada pela Câmara. O pla-
car foi de 7 a 6 pela reprova-
ção das contas e assim compli-
cou a vida política e jurídica do
ex-prefeito deixando-o com
possibilidades de ficar inelegí-
vel.

* * *

Que a Câmara de Rio
Grande acaba de publicar o
decreto legislativo que conce-
de título de cidadã honorária
para Penha Fumagalli (PTB), a
vice-prefeita da cidade. O que
intriga é o momento da publi-
cação do decreto: justamente
no instante em que reacende
as chances de cassação do
prefeito Claudinho.

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

Após as últimas declarações do
ex-servidor da Câmara Municipal
de Rio Grande da Serra Gabriel
Campagnolli, que revelou ter sus-
tentado uma narrativa a mando do
secretário de Governo, Admir
Ferro, o juiz Alexandre Chiochetti
Ferrari, da Vara Única do municí-
pio, autorizou a retomada das duas
comissões processantes que
pedem a cassação do prefeito
Claudinho da Geladeira (PSDB). A
decisão foi emitida na noite da últi-
ma quinta-feira (23).
"Contudo, sobreveio nova

declaração de Gabriel
Campagnolli, agora à promotora
de Justiça da Comarca de Rio
Grande da Serra, no sentido de que
a versão pretérita era inverídica e
que ele a havia prestado em troca
de dinheiro oferecido pelo impe-
trante e seus assessores. Contudo,
é evidente que os processos foram
suspensos em razão das alegações
de Gabriel. E assim sendo, é natu-
ral que as suspensões sejam revis-
tas, na medida em que superadas
as razões que a determinaram",
afirmou Ferrari em sua nova deci-

são.
As votações das Comissões

Processantes foram suspensas em
dezembro após Ferrari conceder
liminar a favor de Claudinho. O juiz
se baseou em depoimento à
Polícia Civil de Gabriel Campagnoli,
que admitiu ter adulterado o
número de requerimentos com
pedidos de informações protocola-
dos na Prefeitura, que estavam
sem resposta, e que deu origem a
uma das ações de impeachment.   

Delação premiada

O ex-assessor parlamentar da
Câmara Municipal de Rio Grande
da Serra realizou, na última sema-
na, uma delação premiada ao
Ministério Público (MP-SP) confes-
sando ter sustentado uma versão
dos fatos com intenção de prejudi-
car vereadores da cidade, a mando
de Admir Ferro - atual secretário
de Governo da Gestão de
Claudinho.
Gabriel Campagnolli afirmou

que teria sido sondado por Ferro
após seu desligamento do

Legislativo. Sua intenção era saber
o motivo que levou ao seu desliga-
mento do Legislativo Municipal,
bem como se o jovem poderia
assegurar algumas narrativas
sobre os requerimentos de infor-
mação.
Junto à delação, o ex-chefe de

assessoria da Câmara Municipal
anexou prints de comprovantes de
transferências bancárias realizadas
em nome do Admir, naquilo que
seria uma recompensa por susten-
tar a então narrativa de que os
requerimentos de informação não
teriam sido protocolados de
maneira correta. A negociação
entre as partes teria sido acordada
no valor de R$ 4 mil mensais.  

Impeachment de Geladeira

O bloco de oposição ao prefeito
sustenta que Claudinho cometeu
pelo menos dois crimes de respon-
sabilidade: o primeiro o fura-fila da
vacina e o segundo a falta de res-
posta a requerimentos dos parla-
mentares.
Por outro lado, o prefeito sus-

tenta que não cometeu tais crimes.
Com relação ao fura-fila da vacina,
o que houve foi a não publicação
do ato oficial transferindo a funcio-
nária acusada de furar a fila para a
Secretaria de Saúde e com relação
à falta de resposta a requerimen-
tos, o prefeito sustenta que não
houve resposta de poucos docu-
mentos e que os mesmos deve-
riam ter sido respondidos pelos
secretários das respectivas pastas.
Em nota ao Diário do Grande

ABC, A Prefeitura de Rio Grande da
Serra afirmou que está ciente
sobre a decisão da Justiça e aguar-
da orientação de advogados para
proceder com os próximos passos.

Juiz autoriza retomada 
de comissões que pedem 
cassação de Claudinho

Decisão foi publicada na noite da última quinta-feira (23)

Claudinho da Geladeira é alvo de duas comissões processantes
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Construção de UBS
no Jd. Novo Horizonte

O vereador Marcelo Alves da Silva, o Marcelo
Cabeleireiro (PSD), solicitou ao prefeito de Rio
Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB),
através da secretaria competente, informações
quanto a possibilidade e viabilidade da construção de
uma UBS  no Jardim Novo Horizonte. “Sou constante-
mente abordado por moradores querendo informa-
ções a respeito da extrema necessidade de se cons-
truir uma UBS no Jardim Novo Horizonte, para aten-
der aos munícipes residentes do bairro e ainda do
Jardim Encantado, tendo em vista que, atualmente,
os moradores de ambos os bairros, quando necessi-
tam, tem que  se deslocar até a UBS Central.
Salientando ainda, que com a instalação da ETEC, da
APAE, de Escola Estadual, se faz necessária uma UBS
no bairro, sendo que, ainda, diminuiria a demanda da
UBS Central, que hoje, além de atender os bairros
centrais do município, ainda tem de atender os
moradores destes bairros”, justificou.

Circulação do ônibus
Sítio Maria Joana

Ecoponto em 
Rio Grande da Serra

O vereador Marcelo Akira (Podemos) solicitou ao
prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da
Geladeira (PSDB), através da Secretaria do Verde e
Meio Ambiente, informações quanto à viabilidade de
elaborar estudos visando à criação de um Ecoponto
para descarte de resíduos.
“Em nosso município, é possível encontrar resíduos

jogados em rios, ruas e, até mesmo, no quintal das
casas, o que pode ocasionar problemas ambientais e,
também, de saúde. Os resíduos inservíveis abandona-
dos ou dispostos inadequadamente podem causar
sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. O
mosquito transmissor da dengue, por exemplo, se
reproduz em água parada alojada, muitas vezes, em
pneus velhos, sendo a solução ideal para a destinação
final adequada aos resíduos” argumentou Akira.
O requerimento foi aprovado em sessão ordinária

realizada pela Câmara Municipal de Rio Grande da
Serra.

Raimundo Ramos dos Santos, o Pulú (PSD), requisi-
tou a empresa de transporte público Next Mobilidade
informações quanto à possibilidade de mudança de
circulação do transporte no bairro do Sítio Maria
Joana. Por meio do documento, o vereador pede a
alteração no horário inicial de circulação do ônibus
que atende ao bairro.
“Essa solicitação é de extrema necessidade, devido

a muitos moradores estarem chegando atrasados em
seus trabalhos e havendo, até mesmo, casos de pes-
soas que foram demitidas por chegarem atrasadas ou
mesmo pedirem demissões de seus empregos. Certo
de contar com a compreensão da empresa Next do
alcance social de tal medida”, explicou.
Pulú ainda questionou os motivos que podem invia-

bilizar a alteração na tabela de horário de partidas dos
ônibus, que circula com frota reduzida e um intervalo
de uma hora desde o início da pandemia do novo coro-
navírus.

Iluminação na quadra
Silvio Sabainski

O vereador Roberto Bernado, o Roberto Contador
(Avante), solicitou ao Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras e Planejamento, informações
sobre a possibilidade de execução de manutenção da
iluminação pública da quadra poliesportiva Silvio
Sabainski localizada na Avenida São João, no Jardim
Santa Tereza. “Há possibilidade de adotar providên-
cias que resultem com a benfeitoria mencionada?;
Caso afirmativo, quando a população do bairro pode-
rá contar com a benfeitoria?; Caso negativo, quais as
razões que inviabilizam a realização?”, indagou.
“O local está às escuras, impossibilitando a prática

de esportes no período noturno. Por sermos conhe-
cedores dos fatos, apresentamos este documento,
sugerindo que a Administração, através da secretaria,
execute os devidos serviços que culminem na manu-
tenção deste local, para que possam usufruir com
segurança e tenham a opção da praticar esporte em
horário noturno”, finalizou.

Atendimento da base
da Samu em RGS

Benedito Araújo (PSB), vereador em Rio Grande da
Serra, solicitou informações ao prefeito Claudinho da
Geladeira, chefe do Executivo Municipal, através da
Secretaria de Saúde, referentes à extensão do horário
de atendimento da Samu (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência), sediado na UBS Central desde
fevereiro deste ano.
“Há algum projeto visando a extensão?; Caso posi-

tivo, informar a esta Casa de Leis; caso negativo, o
que impossibilita?”, questionou vereador.
Segundo Araújo, o pedido se justifica em razão do

papel atribuído aos vereadores, que é o de fiscalizar
as ações do Executivo Municipal. 
O requerimento foi apresentado e aprovado em

sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Grande
da Serra. A solicitação deverá ser encaminhada ao
setor responsável pela demanda, que retornará com
os esclarecimentos necessários à respeito do assun-
to.
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Em meio a inúmeras polêmi-
cas e acusações, a atual presi-
dente do Sineduc (Sindicato dos
Professores das Escolas Públicas
Municipais), Perla de Freitas, foi
reeleita representante da enti-
dade, estendendo seu mandato
até 30 de julho de 2027.
A votação aconteceu nos dias

13 e 14 de junho sob inúmeras
manifestações. A princípio, a
eleição contaria com chapa
única, já que a inscrição da
chapa “União e Luta” não foi
aceita pela diretoria do sindica-
to, que alegou irregularidades
na composição do grupo - o que
resultou em discussão entre a
presidente da entidade e os
membros da chapa. O caso foi
noticiado pela Folha em maio
deste ano.
Dias antes do pleito, o juiz da

1ª Vara Cível da Comarca de
Ribeirão Pires, doutor Danniel
Adriano Araldi Martins, conce-
deu liminar que permitiu a parti-
cipação da chapa adversária, sob
pena de multa no valor de R$ 50
mil caso a decisão não fosse
cumprida pelo Sineduc.

Ao longo do primeiro dia de
votação, o candidato à presidên-
cia do sindicato, o professor
Alberto de Melo, alegou que sua
chapa estava sendo impedida de
fiscalizar o andamento da elei-
ção na sede do Sineduc.  Melo
ainda afirmou considerar a elei-
ção deste ano como “fraudulen-
ta” e “sem validade”.
Perla chegou a ser questiona-

da pela equipe do Viva ABC , que
esteve na sede do sindicato no
dia da votação, sobre um possí-
vel clima de tensão em torno da
disputa pela presidência da enti-
dade. Segundo a presidente, é
comum que haja pessoas que
discordem do trabalho atual, e
que a chapa adversária foi incluí-
da desde a abertura da urna,
assim como ordenado pelo juiz.
Por outro lado, alguns dos

eleitores acusaram a entidade
de não divulgar os resultados
com transparência. Segundo
uma das professoras associadas,
até o dia 19, o Sineduc não havia
divulgado a quantidade de votos
que reelegeram Perla ao cargo.
A sócia afirmou que está blo-

queada no WhatsApp do sindi-
cato e não sabe o motivo.
Já uma agente escolar, que

afirmou já ter sido associada ao
sindicato presidido por Perla,
realizou um comentário na
publicação do Sineduc nas redes
sociais e foi respondida em tom
de deboche pelos administrado-
res da página. 
“Procure seu sindicato. Tire

seu ódio do caminho porque
nossa categoria e nossos asso-
ciados precisam passar. Beijos
de luz”, respondeu ironicamente
um  dos responsáveis pela pági-
na sindicalista.
No último dia 15, o Sineduc

informou que as atividades da
página em questão seriam
encerradas a partir do dia 20 de
junho em razão de “problemas
técnicos”. A partir de agora, os
membros associados terão aces-
so às atualizações do sindicato
por meio de um grupo privado e
exclusivo para os associados.
Ainda de acordo com infor-

mações, a chapa de oposição
deverá entrar com medida judi-
cial para impugnar a eleição.

Oposição consegue liminar para participar de 
eleição, mas Perla é reeleita presidente do Sineduc

Pleito eleitoral foi marcado por discussões entre atuais representantes e chapa adversária

Perla de Freitas foi reeleita presidente do Sineduc
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Na última segunda-feira (20),
a Prefeitura de Rio Grande da
Serra deu início ao cadastramen-
to e coleta de documentos para
registro ou atualização no
Cartório e Registro de Imóveis,
em parceria com o programa
Cidade Legal, do Governo do
Estado.
Desta vez, a ação de regulari-

zação fundiária beneficiará os
moradores do Jardim Santa
Tereza. A equipe responsável
pelos cadastramentos passará

pelos imóveis localizado no bair-
ro para tirar dúvidas e orientar
os proprietários quantos aos
procedimentos. 
A Prefeitura de Rio Grande da

Serra alerta que não faz indica-
ção para contratação de profis-
sionais. Todo o trabalho é reali-
zado de forma gratuita. 
O prefeito Claudinho da

Geladeira (PSDB) esteve no bair-
ro e acompanhou o trabalho dos
cadastradores junto aos verea-
dores Elias Policial (Podemos),

Roberto Contador (Avante) e Zé
Carlos (Cidadania), além do
secretário de Obras e
Planejamento, Eduardo Vieira do
Nascimento.
“Os trabalhos não param, e

você vai ter a sua tão sonhada
escritura. Não precisa sair de
casa, serão dois meses de cadas-
tramento. Nossa equipe estará
batendo de porta em porta
fazendo o seu cadastro, para que
você tenha sua escritura gratui-
tamente”, finalizou Geladeira. 

RGS inicia regularização
de imóveis no Sta. Tereza

Equipe realizará cadastramento de moradores durante dois meses

Prefeito Claudinho da Geladeira esteve no Jardim Santa Tereza na última segunda-feira (20)

Nos dias 22 e 23 de junho,
Rio Grande da Serra foi palco de
uma ação da Sabesp
(Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo)
em parceria com a Prefeitura
do município. Os atendimentos
aconteceram na Praça da Bíblia
e UBS (Unidade de Saúde
Básica) do Parque América.
A concessionária realizou a

regularização de ligações de

água em residências, bem como
de débitos. A população de
baixa renda também pôde plei-
tear a tarifa social, além de
atualizar o  nome na conta.
A ação foi intermediada pelo

vereador Zé Carlos (Cidadania)
junto com a Superintendência
da Unidade Sul da Sabesp e elo-
giada pelo prefeito de Rio
Grande da Serra, Claudinho da
Geladeira (PSDB).

Sabesp realiza ação 
em Rio Grande da Serra

Prefeito Claudinho da Geladeira e vereador Zé Carlos estiveram na ação
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Não demorou muito para que
criminosos tentassem tirar pro-
veito do que ainda resta nos
boxes do Terminal Rodoviário
de Ribeirão Pires. Após o cum-
primento de reintegração de
posse ocorrido na manhã da
última segunda-feira (20), que
despejou  10 comerciantes que
atuavam, uma dupla tentou fur-
tar fios de cobre responsáveis
pelo fornecimento de energia
elétrica.
A ação foi interceptada pela

Romu, equipe de elite da
Guarda Civil Municipal de
Ribeirão Pires. Ao chegar ao
local, por volta das 22h, os agen-
tes municipais se depararam
com os indivíduos - identificados
como W.S.L., de 35 anos, e
W.C.R., de 37 anos, dentro de
um dos boxes. A dupla já havia
separado uma grande quantida-
de de fios condutores de energia
elétrica - totalizando 7,9 quilos
de fios de cobre.
Segundo o boletim de ocor-

rência, os homens demonstra-
vam grande tranquilidade
durante o furto e pretendiam

furtar mais fios instalados nos
espaços. Junto a um dos
homens foi encontrado um ali-
cate utilizado na subtração do
material.
Ao serem indagados, os indi-

ciados confessaram a prática do
furto, informando estarem
atualmente em situação de rua.
A dupla foi encaminhada à
Delegacia de Ribeirão Pires,
onde teve prisão em flagrante
decretada. Além disso, o delega-
do de plantão representou pela
prisão preventiva dos homens,
que já possuem antecedentes
criminais. O caso foi registrado
como furto qualificado.
Esse teria sido o segundo

caso de furto de fios e cabos na
Rodoviária da Estância em
menos de 20 dias. No último dia
5, fios da caixa de energia situa-
da aos fundos do Terminal
foram danificados naquela que
teria sido uma tentativa de
furto.
Segundo informações apura-

das pela Folha, o ato criminoso
foi presenciado por uma pessoa,
que ligou para o proprietário do

único box que, até então, seguia
em funcionamento no local para
relatar o ocorrido. O caso foi
registrado por meio da
Delegacia Eletrônica.
Atualmente, o Terminal

Rodoviário passa por uma refor-
ma, por meio da Construtora M
Thomaz Engenharia, e o que
motivou - segundo a Prefeitura
de Ribeirão Pires - a desocupa-
ção dos espaços uma vez que o
modelo atual para a Rodoviária
não prevê exploração comercial.
O processo de reforma con-

templa obras interna e externa,
em toda rede elétrica e hidráuli-
ca, construção de novas bilhete-
rias, banheiros, corredores,
novo bicicletário, entre outras
intervenções. A previsão é que a
nova rodoviária fique pronta em
12 meses.
Serão investidos nesse pro-

cesso R$ 4,8 milhões, prove-
nientes de parceria com o
Governo do Estado, por inter-
médio do Dadetur
(Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento dos
Municípios Turísticos).

Dupla chegou a cortar e separar 7,9 quilos de fios de cobre, mas foi impedida pela Romu

Espaços foram desocupados na última segunda-feira (20)

Após desocupação, boxes da Rodoviária de RP
são alvos de tentativa de furto de fios de cobre
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Um morador da Estância que
trafegava pela região do Centro
Alto foi alvo de um trio de cri-
minosos, na noite da última
terça-feira (21). A vítima de 52
anos foi obrigada a realizar
transferências via pix durante a
ação criminosa. Os autores fugi-
ram após concluir a extorsão.
A abordagem aconteceu na

rua Doutor Nicolau Assef, por
volta das 21h30. Segundo infor-
mações do boletim de ocorrên-
cia, o condutor do veículo foi
abordado inicialmente por um
indivíduo a bordo de uma
motocicleta no momento em
que cruzou a rua paralela do
antigo cartório de imóveis. O
criminoso fazia uso de uma
arma de fogo e ordenou que a
vítima parasse pelo local
Em seguida, dois homens

entraram no veículo com uma
máquina de cartões e ordena-
ram que lhes fossem entregues
os cartões bancários. Durante
toda a ação, a vítima permane-
ceu rendida com uma faca
apontada para a região do pes-

coço. O homem ainda foi obri-
gado a realizar transações via
pix, mas não soube informar,
em um primeiro momento, o
prejuízo sofrido durante a
extorsão.
Após as conclusões das

transferências, o trio fugiu
levando o aparelho celular da
vítima e os cartões bancários.

O caso foi registrado na
Delegacia de Ribeirão Pires
como roubo e extorsão, sendo
encaminhado ao Setor de
Investigações Gerais da Polícia
Civil do município. A vítima foi
orientada a comparecer ao
local para tentar proceder com
o reconhecimento fotográfico
dos autores do crime.

Vítima seguia pela rua Doutor Nicolau Assef quando foi abordada pelos criminosos

Polícia Civil de Ribeirão Pires segue investigando o caso

Trio de criminosos obriga motorista a 
fazer transferências via pix no Centro Alto 

Marcelo Roberto Tavarez, portador do documento
CPF 218.366.928-46, torna público que requereu na
Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e
Desenvolvimento Urbano, a Aprovação de Projeto e
Estudo de Impacto a Vizinhança para a ampliação de
Galpão industrial sito a Rua Américo Luiz dos
Santos, nº81, Vila Industrial, Ribeirão Pires/SP

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 213/2022 EXONERAR a PEDIDO a
Sra. MARLUCI APARECIDA BONASSIO BARROS, por-
tadora da cédula de identidade nº 20.922.669-9,
do cargo de Atendente de Desenvolvimento
Infantil, lotada na Secretaria de Educação e
Cultura - SEC, de provimento Efetivo, a partir de 08
de Junho de 2022, PORTARIA Nº 214/2022 EXONE-
RAR a PEDIDO a Sra. AURELINA DA SILVA MIRAN-
DA, portadora da cédula de identidade nº
29.385.394-0, do cargo de Atendente de
Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, de provimento Efetivo, a
partir de 08 de Junho de 2022, PORTARIA Nº
215/2022 EXONERAR a PEDIDO a Sra. WILZA
RODRIGUES MENEZES, portadora da cédula de
identidade nº 32.709.264-6, do cargo de
Atendente de Desenvolvimento Infantil, lotada na
Secretaria de Educação e Cultura - SEC, de provi-
mento Efetivo, a partir de 08 de Junho de 2022,
PORTARIA Nº 218/2022 DESIGNAR o Sr. BRUNO
GOMES SILVA, portador da cédula de identidade nº
47.482.006-3, no cargo de Assistente
Administrativo, de provimento Efetivo, lotado na
Secretaria de Assuntos Jurídicos – SAJ, devendo o
mesmo prestar serviços na Delegacia de Polícia
Civil, a contar de 10 de junho de 2022, PORTARIA
Nº 219/2022 NOMEAR o Sr. JAIRO ROBERTO
RODRIGUES, portador da cédula de identidade nº

23.580.125-2, no cargo de Roçador, lotado na
Secretaria de Serviços Urbanos - SSU, de provi-
mento Efetivo, a contar de 09 de junho de 2022,
PORTARIA Nº 220/2022 NOMEAR o Sr. ALEXANDRE
PETROKAS MESKELE, portador da cédula de identi-
dade nº 27.095.316-4, no cargo de Agente de
Fiscalização Sanitária (Saúde), lotado na Secretaria
de Saúde - SS, de provimento Efetivo, a contar de
09 de junho de 2022, PORTARIA Nº 221/2022
DESIGNAR o Sr. DANIEL EGUIMARÃES DE MELO,
portador da cédula de identidade nº 27.625.161-1,
no cargo de Vigia de Patrimônio Público, de provi-
mento Efetivo, lotado na Secretaria de Segurança,
Trânsito e Defesa Civil – SSTDC, devendo o mesmo
prestar serviços na Secretaria de Saúde – SS, a con-
tar de 15 de maio de 2022, PORTARIA Nº 222/2022
NOMEAR o Sr. VALTERMIR PEREIRA, portador da
cédula de identidade nº 6.032.623-2, no cargo de
Gestor, lotado na Secretaria de Finanças - SF, de
provimento Comissionado, a contar de 20 de junho
de 2022, PORTARIA Nº 223/2022 NOMEAR, os res-
pectivos membros Profissionais do Magistério
para compor a Comissão de Reestruturação das
Leis 1811/2009 e 1812/2009:Greyce Sueli de
Miranda Lima Paula, Mônica Mara Rodrigues,
Débora Pereira Oliveira da Gama Santos, Rosa
Maria Rodrigues do Amaral, Mariá Aparecida de
Lima Cardoso, Elizangela Patrícia de Oliveira,
Fabíola Lima dos Santos, PORTARIA Nº 224/2022
NOMEAR o Sr. LEONARDO DE OLIVEIRA, portador

da cédula de identidade nº 48.195.429-6, no cargo
de Digitador, lotado na Secretaria de Saúde - SS,
de provimento Efetivo, a contar de 22 de junho de
2022, PORTARIA Nº 225/2022 NOMEAR o Sr. IGOR
ALMEIDA DANTAS, portador da cédula de identida-
de nº 55.943.140-5, no cargo de Digitador, lotado
na Secretaria de Saúde - SS, de provimento Efetivo,
a contar de 22 de junho de 2022, PORTARIA Nº
226/2022 NOMEAR o Sr. MARCOS VINICIUS KOSTA-
DINOVIC DE SOUZA, portador da cédula de identi-
dade nº 52.257.987-5, no cargo de Digitador, lota-
do na Secretaria de Saúde - SS, de provimento
Efetivo, a contar de 22 de junho de 2022, PORTA-
RIA Nº 227/2022 NOMEAR a Sra. NIVEA MARIA
SANTOS DE ASSIS, portadora da cédula de identi-
dade nº 28.101.886-8, no cargo de Chefe de Setor,
lotada na Secretaria de Saúde - SS, de provimento
Comissionado, a contar de 22 de junho de 2022,
PORTARIA Nº 228/2022 NOMEAR os membros
abaixo relacionados, para compor a Comissão do
Processo Seletivo para Cuidadores do Serviço de
Acolhimento Institucional para Crianças e
Adolescentes – SAICA – Processo nº 1180/2022;
Angela Maria de Souza Moraes Lima; Fabiane dos
Santos Pereira; Eliza Aparecida Camine Almeida,
PORTARIA Nº 229/2022 EXONERAR a PEDIDO o Sr.
SANDRO PEREIRA DA SILVA, portador da cédula de
identidade nº 19.551.062-8, do cargo de
Secretário, lotado na Secretaria de Segurança,
Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, de provimento

Comissionado, a partir de 22 de Junho de 2022.
CLÁUDIO MANOEL MELO - Prefeito Municipal

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO
nº 09/2022 - Proc. nº 123/2022 – CONTRATADA:
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA -
Objeto: Alteração das Cláusulas Quarta e Sétima
do contrato nº 09/2022 –  Data Assinatura:
09/06/2022 - Eduardo Vieira do Nascimento –
Secretário de Obras e Planejamento.

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2022 – INEXI-
GIBILIDADE N° 03/2022 - PROCESSO Nº 393/2022
– Objeto: Credenciamento de postos de gasoline
para fornecimento de combustíveis automotivos,
visando o abastecimento da frota de veículos per-
tencentes a Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra.

VIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO: até 31 de
agosto de 2023. A documentação deverá ser pro-
tocolada no Departamento de Compras, Licitações
e Contratos – SA, situado na Rua do Progresso, 700
- Centro – Rio Grande da Serra/SP de segunda a
sexta-feira das 09:00 as 16:00 horas. 

O edital, anexos, demais informações e escla-
recimentos, poderão ser obtidos no endereço ele-
trônico www.riograndedaserra.sp.gov.br , solicita-
dos pelo e-mail: licita-
coes@riograndedaserra.sp.gov.br ou pelo telefo-
ne: (11) 2770-3000 (opção 3). Lara Secchiero Tabet
Notte – Secretária de Administração – 22/06/2022.
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No próximo domingo (26),  o
Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, em
Ribeirão Pires, receberá os espetá-
culos teatrais “Encanto”, às 16h, e
“Além da Vida”, às 19h. Os ingres-
sos já estão à venda pelo valor de
R$40 - comprando antecipada-
mente. No dia, os tickets estarão
no valor de R$ 60 (inteira) R$ 30
(meia).

Essa será a segunda exibição da
peça “Encanto” na Estância.  O
espetáculo infantil conta a história
dos Madrigal, uma família extraor-
dinária que vive em uma casa
mágica, em um lugar maravilhoso
conhecido como um Encanto. A
magia deste Encanto presenteou
todos os meninos e meninas da
família com um dom único. Todos,

exceto Mirabel. Mas, quando ela
descobre que a magia que cerca o
Encanto está em perigo, Mirabel
decide que ela, a única Madrigal
sem poderes mágicos, pode ser a
última esperança de sua família
excepcional. 
Já a apresentação de “Além da

Vida” é inspirada na obra de Chico
Xavier e aborda temas polêmicos
como aborto, suicídio, abandono
infantil, intrigas e opção afetiva e
sexual entre outros, de forma leve
e sutil. Embora escritos a quarenta
anos, os temas continuam atuais.
A primeira montagem de Além

da Vida, aconteceu em 1980, quan-
do Chico Xavier e Divaldo Franco
sentiram a necessidade de colocar
no palco do teatro um espetáculo
que abordasse a vida após a morte,
com seriedade e comprometimen-
to. Tinham em comum um amigo
que trabalhava no meio artístico,
mas não era apenas um profissio-
nal comum, pois tratava-se de um
dos maiores diretores da televisão
brasileira: Augusto César Vannucci.
Como era conhecido no meio,

tomou frente nessa empreitada.

Felipe Carone e Lúcio Mauro foram
convocados e estrearam a primeira
versão da peça no Rio de Janeiro,
no dia 19 de janeiro de 1980.
Mesmo antes da estreia, o grupo
ficou receoso porque seria a pri-
meira peça que abordaria um tema
tão polêmico, mas Chico Xavier
sabia o que aconteceria: sucesso
absoluto.
Foram mais de 2 milhões de

espectadores em 40 anos de traje-
tória desde a primeira montagem
do espetáculo. Neste percurso
houve modernizações cênicas, diri-
gida por Cristiane Natale, feita em

2010, em comemoração ao aniver-
sário de Chico Xavier.

Postos de vendas - Bilheteria
Express, Clube do Ingresso, por Pix
(chave/e-mail: cassianofi-
lho16@gmail.com) retirada no dia
do espetáculo e nas lojas Chikitita e
Vira Virou. 
Os espetáculos “Encanto” e

“Além da Vida” é uma realização
de Cassiano Filho Produções.
O Anfiteatro Arquimedes

Ribeiro fica na rua Diamantino de
Oliveira, nº220 - Parque Municipal
Luiz Carlos Grecco.

Apresentações acontecem às 16h e 19h no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, no Parque Municipal Luiz Carlos Grecco

Espetáculo Encanto será apresentado às 16h

A peça teatral será exibida às 19h

Espetáculos “Encanto” e “Além da Vida” 
aninam final de semana na Estância

No próximo domingo (26),
Alviverde e Confiança se enfren-
tam para decidir o título do
Campeonato Municipal de
Futebol Amador de Ribeirão Pires.
A partida está prevista para as
11h, no Campo da Vila Gomes, e é
esperada com muita ansiedade
após a pausa de dois anos nos tor-
neios de várzea em razão da pan-
demia da Covid-19.

As equipes chegaram ao último
jogo da temporada após enfrenta-
rem o Vila Suíssa e o Beija-Flor nas
semifinais no último 12.
O Alviverde carimbou o passa-

porte para a final após golear o
Vila Suíssa por 4 a 1. Já a partida
entre Confiança e Beija-Flor termi-
nou empatada em 0 a 0, e a vaga
decidida nos pênaltis - ocasião em
que o Confiança conseguiu con-

verter quatro cobranças contra
uma da equipe adversária.
Antes da final da Especial,

Vasquinho e Santa Luzia entram
em campo, às 8h50, para decidir o
Campenato de Veteranos.
Os times chegaram à final após

enfrentarem o União e o
Guanabara na último dia 16, em
partidas disputadas excepcional-
mente no Estádio Municipal
Teixeirão, em Rio Grande da
Serra.
O Vasquinho garantiu a classifi-

cação após vencer o União por 3 a
1. A equipe adversária não conse-
guiu encaixar a estratégia de jogo
e viu o Vasquinho aproveitar as
oportunidades e encaminhar a
vaga ainda no primeiro tempo,
após abrir 2 a 0 de vantagem. No
segundo tempo, o Vasquinho che-
gou ao terceiro gol e carimbou o
passaporte para a final.
A equipe do União ainda con-

seguiu descontar com Potóca,
mas não conseguiu evitar a elimi-
nação.
Em seguida, Santa Luzia e

Guanabara entraram em campo
para decidir a última vaga para a
grande final. A partida terminou
em 2 a 0 para equipe do Santa
Luzia.

Alviverde e Confiança disputam 
final da Especial neste domingo

Campeonato da várzea chega ao fim com duas grandes decisões

Foto: Rose Rodrigues Fotógrafa
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No dia 11 de junho, a jornalista da Folha Thainá Maria comemorou seus 25 anos ao lado de amigos e familiares. 
A festa aconteceu no Salão Vem Pra Festa e teve como temática o estilo musical K-Pop.
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É muito comum nos dias de
hoje falarmos da beleza estética
e nesta fala apresentar a todos
diversos cosméticos e formas de
melhorar a nossa aparência.
Sempre ouvimos nossas

mães e avós apontarem diver-
sos tipos de alimentos e fazer
uma alusão ao bom funciona-
mento do corpo mas também
eu quero aqui, pontuar que
esses alimentos também fazem
bem para unhas, cabelos, para a
pele, enfim para a estética, e
isso é muito importante porque
a boa aparência é um sinal de
que a saúde vai bem e que tudo
funciona bem. 
Em minhas redes sociais eu

publico várias receitas e dicas  e
aqui vou compartilhar com
vocês uma receita de um suco
que  vai deixar sua pele maravi-
lhosa.  Bora lá!  

Receita

1/2 pepino 
1/2 talo de salsão 
2 fatias de gengibre
1 rodela abacaxi
3 folhas de hortelã 
1 folha de couve 
Suco de 1 laranja 
Suco de 1 limão 
1 colher de mel 

Bater tudo no liquidificador
e tomar em seguida. Esse suco
pode ser tomado diariamente
e você pode ir trocando as fru-
tas e brincando com sabores.
Sua pele e sua beleza agrade-
cem. E não esqueça: Beba
água, esse é o melhor cosméti-
co.

Chef Dani Pimenta
@chefdanipimenta

A beleza de dentro para fora 

Chef Dani Pimenta
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DECRETO LEGISLATIVO N.º 003.06.2022
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO

GRANDE DA SERRA, ESTADO DE SÃO PAULO, APRO-
VOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGIS-
LATIVO, DE AUTORIA DO VEREADOR MARCOS
ROBERTO COSTA:

“Concede Título de Cidadã Honorária
Excelentíssima senhora MARIA DA PENHA AGAZZI
FUMAGALLI, pelos relevantes serviços prestados ao
nosso Município.”

Artigo 1º - Fica concedido à Excelentíssima
senhora MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, o
Título de “Cidadã Riograndense da Serra”, pelos
relevantes serviços prestados ao Município.

Parágrafo único – A entrega do Título e home-
nagens dar-se-ão oportunamente em Sessão Solene
desta Casa, em data a ser fixada pela Presidência.

Artigo 2º - As despesas decorrentes do presen-
te Decreto Legislativo, correrão por conta de verbas
próprias do orçamento vigente, suplementadas se
necessário.

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 09
de junho de 2022 – 58º Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.

Vereador Charles David Faustino Fumagalli
Presidente
Publicado no Quadro de Editais da Câmara, na

mesma data.
Terezinha Madalena da Silva Dizela
Coordenador de Apoio Legislativo
DECRETO LEGISLATIVO N.º 004.06.2022
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE

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

“APROVA O PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS
TC 004905.989.19-0 – DESFAVORÁVEL AS CONTAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA
SERRA, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2019.”

Artigo 1º - Ficam rejeitadas as contas do
Município relativas ao exercício de 2019, constantes
do processo TC nº 0004905.989.19-0, sendo
Aprovado o Parecer do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo exarado naquele processo, conforme
resultado da votação ocorrida na 20ª sessão ordiná-
ria realizada no dia 15 de junho de 2022 por 07
(sete) votos favoráveis e 06 (seis) contrários, em
conformidade com o disposto no Artigo 24, § 4º - 20
da Lei Orgânica Municipal.

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

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 20
de junho de 2022, 58º Ano de Emancipação Politico-
Administrativa do Município.

Vereador Charles David Faustino Fumagalli
Presidente
Publicado no Quadro de Editais da Câmara e na

imprensa local
Dr. Luiz Carlos Rodrigues
Assessor Jurídico Legislativo do Gabinete
Terezinha Madalena da Silva Dizela
Coordenadora de Apoio Legislativo
RESOLUÇÃO N.º 001.06.2022
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO

GRANDE DA SERRA APROVOU E EU PROMULGO A
SEGUINTE RESOLUÇÃO, DE AUTORIA DO VEREADOR
ISRAEL MENDONÇA DA CUNHA: 

“Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar
da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, cria a
respectiva Comissão de Ética, estabelece regras dis-

ciplinares e dá outras providências.”
Art. 1º - Este Código estabelece os princípios

éticos e as regras básicas de decoro que devem
orientar a conduta dos que estejam no exercício do
cargo de Vereador do Município de Rio Grande da
Serra – SP.

Parágrafo Único - Regem-se também por este
Código o procedimento disciplinar e as penalidades
aplicáveis no caso de descumprimento das normas
relativas ao decoro parlamentar. 

Art. 2º - As imunidades, asseguradas pela
Constituição Federal, pela Lei Orgânica Municipal,
pela legislação em vigor e pelo Regimento Interno
aos Vereadores são institutos destinados à garantia
do exercício do mandato popular e à defesa do
Poder Legislativo Municipal.

DEVERES FUNDAMENTAIS DOS VEREADORES
Art. 3ª – São deveres fundamentais dos verea-

dores.
I – Promover a defesa do interesse público e da

independência dos poderes;
II – Respeitar e cumprir a Constituição, as Leis, o

Regimento Interno e demais normas internas da
Casa;

III – Zelar pelo prestígio, aprimoramento e valo-
rização das instituições democráticas e representati-
vas e pelas prerrogativas do Poder Legislativo;

IV – Exercer o mandato com dignidade e respei-
to à coisa pública e à vontade popular, agindo com
boa-fé, zelo e probidade;

V – Examinar todas as proposições submetidas a
sua apreciação e voto sob a ótica do interesse públi-
co;

VI – Tratar com respeito e independência os
colegas, as autoridades, os servidores da Casa e os
cidadãos com os quais mantenha contato no exercí-
cio da atividade parlamentar, não prescindindo de
igual tratamento;

VII – Prestar contas do mandato à sociedade,
disponibilizando as informações necessárias ao se
acompanhamento e fiscalização;

VIII – Respeitar as decisões legítimas dos órgãos
da Casa;

ATOS ATENTATÓRIOS AO DECORO PARLAMEN-
TAR

Art. 4º Atentam contra o decoro parlamentar as
seguintes condutas, puníveis na forma deste Código
de Ética:

I- Perturbar a ordem das reuniões de
comissão e das sessões da Câmara;

II- Praticar atos que infrinjam as regras
de boa conduta nas dependências da Casa;

III- Revelar conteúdo de debates ou delibera-
ções que a Câmara ou comissão hajam resolvido
devam ficar secretos;

IV- Revelar informações e documentos oficiais
de caráter reservado, de que tenha tido conheci-
mento na forma regimental;

V- Relatar matéria submetida à apreciação da
Câmara, de interesse específico de pessoa física ou
jurídica que tenha contribuído para o financiamento
de sua campanha eleitoral;

VI- Fraudar, por qualquer meio ou forma, o
registro de presença às sessões, ou às reuniões de
comissão.

Parágrafo único. As condutas puníveis neste
artigo só serão objeto de apreciação mediante apre-
sentação de provas.

DAS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA
Art. 5º - A Comissão de Ética compete:
I- Zelar pela observância dos preceitos

do Código de Ética e Decoro Parlamentar, atuando
no sentido da preservação da dignidade do manda-
to parlamentar na Câmara de Vereadores;

II- Processar os acusados nos casos e ter-
mos previstos nesta Resolução;

III- Instaurar o processo disciplinar e pro-
ceder a todos os atos necessários à sua instrução;

IV- Responder às consultas da Mesa, de
comissões e de Vereadores sobre matérias de sua
competência;

V- Organizar e manter sistema de acompanha-
mento e informações do mandato parlamentar.

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA
Art. 6º - A Comissão de Ética será composta de

03 membros titulares e dois suplentes, eleitos simul-
taneamente às Comissões Permanentes.

Art. 7º - Não poderá ser membro da Comissão o
Vereador:

I- Submetido a processo disciplinar em
curso, por ato atentatório ou incompatível com o
decoro parlamentar;

II- Que tenha recebido, na legislatura, penalida-
de disciplinar de suspensão de prerrogativas regi-
mentais ou de suspensão temporária do exercício do
mandato, e da qual se tenha o competente registro
nos anais ou arquivos da Casa.

Art. 8º - O recebimento de representação con-
tra membro da Comissão de Ética por infringência
dos preceitos estabelecidos por este código, com
prova inequívoca da verossimilhança da acusação,
constitui causa para seu imediato afastamento da
função, a ser aplicado de ofício por seu presidente,
devendo perdurar até decisão final sobre o caso.

REPRESENTAÇÕES
Art. 9º - O Vereador que infringir as proibições

do Art. 354 do Regimento Interno, praticar ato con-
trário ao decoro parlamentar ou que afete a digni-
dade do mandato e ainda transgredir as condutas
previstas neste Código de Ética e Decoro
Parlamentar estará sujeito às penalidades e ao pro-
cesso disciplinar previstos nesta Resolução.

Art. 10 Poderão representar contra os
Vereadores, especificando os fatos e respectivas
provas:

I- Qualquer eleitor regularmente inscri-
to no município;

II- Qualquer Vereador;
III- A Mesa Diretora. 
§ 1º - A representação protocolada contra qual-

quer Vereador será imediatamente encaminhada
para análise da Comissão de Ética da Câmara
Municipal de Rio Grande da Serra, independente de
deliberação da Mesa Diretora.

§ 2º - Recebida representação nos termos do
§1º, verificadas a existência dos fatos e respectivas
provas, o presidente da Comissão de Ética instaura-
rá o processo, designando relator.

Art. 11 - Instaurado o processo, Comissão de
Ética promoverá a apuração sumária dos fatos, asse-
gurando à representada ampla defesa e providen-
ciando as diligências que entender necessárias, no
prazo de trinta dias.

Art. 12 - A Comissão emitirá, ao final da apura-
ção, parecer concluindo pela improcedência ou pro-
cedência da representação e determinará seu arqui-
vamento ou proporá a aplicação da penalidade de
que trata esta Resolução.

Art. 13 - Quando o parecer da referida Comissão
concluir pela procedência de infração penalizada
com a perda de mandato, deve ser instaurada
Comissão Especial Processante conforme disposto

no Regimento Interno ou na legislação federal que
vier a substituí-lo.

Artigo 14  - O parecer será encaminhado à Mesa
para as providências.

PENALIDADES APLICÁVEIS E DO PROCESSO DIS-
CIPLINAR

Art. 15. São penalidades aplicáveis por conduta
atentatória com o decoro parlamentar:

I- Censura verbal ou escrita;
II- Suspensão de prerrogativas regimen-

tais;
III- Suspensão temporária do exercício do

mandato;
IV- Perda do mandato.
Art. 16 - Na aplicação das penalidades serão

consideradas a natureza e a gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para a
Câmara de Vereadores, as circunstâncias agravantes
ou atenuantes e os antecedentes do infrator.

Art. 17 - º São passíveis de suspensão as seguin-
tes prerrogativas:

I -usar a palavra, em sessão, no horário destina-
do ao Grande Expediente;

II - candidatar-se a, ou permanecer exercendo,
cargo de membro da Mesa ou de presidente de
comissão;

III - ser designado relator de proposição em
comissão ou no Plenário.

§ 1º - A penalidade aplicada poderá incidir
sobre todas as prerrogativas ou apenas sobre algu-
mas, a juízo da Comissão, que deverá fixar seu alcan-
ce tendo em conta a atuação parlamentar pregressa
do acusado, os motivos e as consequências da infra-
ção cometida.

§ 2º - A suspensão prevista nos incisos II e III
não poderá se estender por mais de seis meses.

Art. 18 - A censura verbal será aplicada, pelo
Presidente da Câmara em sessão, ou de comissão
durante suas reuniões, ao Vereador que incidir nas
condutas descritas nos incisos I a VI do Art. 4º.

Art. 19 - A censura escrita será aplicada pela
Mesa por provocação do ofendido ou por solicitação
do Presidente da Câmara ou de Comissão por reinci-
dência nas condutas descritas nos incisos I a VI do
Art. 4º.

Art. 20 - A suspensão de prerrogativas regimen-
tais será aplicada pelo Plenário da Câmara de
Vereadores.

Art. 21 - A aplicação das penalidades de suspen-
são temporária do exercício do mandato, de no
máximo trinta dias, e de perda do mandato são de
competência do Plenário da Câmara, que deliberará
por 2/3 de seus membros.

Art. 22 - É facultado ao Vereador, em qualquer
caso, constituir advogado para sua defesa, ou fazê-
la pessoalmente, em todas as fases do processo,
inclusive no Plenário da Câmara de Vereadores.

Art. 23 - Os processos instaurados pela
Comissão de Ética não poderão exceder o prazo de
sessenta dias para sua deliberação pelo Plenário,
nos casos das penalidades previstas nos incisos I, II e
III do Art. 15.

§ 1º O prazo para deliberação do Plenário sobre
os processos que concluírem pela perda do manda-
to, prevista no inciso IV do Art. 15, não poderá exce-
der noventa dias.

§ 2º em qualquer das hipóteses previstas neste
artigo, a Mesa terá o prazo improrrogável de dois
dias, para incluir o processo na pauta da Ordem do
Dia, sobrestando todas as demais matérias, exceto
as que tramitam em regime de prioridade.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 24 - A presente Resolução poderá ser

modificada por meio de Projeto de Resolução de ini-
ciativa de qualquer Vereador ou Colegiado e
mediante aprovação da maioria absoluta do
Plenário da Câmara Municipal, atendendo ao dis-
posto no Regimento Interno.

Art. 25 - Os prazos previstos neste Código de
Ética e Decoro Parlamentar são contados em dias
úteis e não correm durante o período de recesso
parlamentar. 

§ 1º - Os prazos começam a correr a partir da
data da cientificação oficial, excluindo-se da conta-
gem o dia do começo e incluindo-se o do vencimen-
to. 

§ 2º - Considera-se prorrogado o prazo até o
primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em
dia em que não houver expediente ou este for
encerrado antes da hora normal. 

§ 3º - Salvo motivo de força maior devidamente
comprovado, os prazos processuais não se suspen-
dem.

Art. 26 - Os casos não previstos neste Código
serão resolvidos, soberanamente, pelo plenário. A
“questão de ordem” feita durante a Sessão
Ordinária deverá ser decida pelo plenário até o
encerramento da mesma. 

Art. 27 - Esta Resolução complementa o
Regimento Interno e dele passa a fazer parte inte-
grante. 

Art. 28 - Aplicam-se subsidiariamente aos pro-
cessos e procedimentos previstos nesta Resolução o
Regimento Interno da Casa, a Lei Orgânica do
Município e a Legislação Federal aplicável à espécie. 

Art. 29 - O Presidente da Câmara participará de
quaisquer deliberações da Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar, com direito a voz e sem direito
a voto, competindo-lhe promover as diligências de
sua alçada necessárias ao bom andamento dos tra-
balhos. 

Art. 30 - As despesas decorrentes desta
Resolução correrão por conta das dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 31 - Esta Resolução entra em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. 

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 09
de junho de 2022 -  58º   Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.

Vereador Charles David Faustino Fumagalli
Presidente
Publicado no Quadro de Editais na mesma data.
Terezinha Madalena da Silva Dizela
Coordenador de Apoio Legislativo
ERRATA
Na Edição n.º 2634, fls. 11, de 03 de junho, no

Decreto Legislativo n.º 002.06.2022, onde se lê “de
autoria desta Presidência”, leia-se “de autoria do
Vereador Marcos Roberto Costa”.

PORTARIA N.º 016.06.2022, CONVOCAR a fun-
cionária MILENA DOS SANTOS GOMES, para prestar
serviços extraordinários nas sessões ordinárias,
extraordinárias, solenes e reuniões de audiência
públicas realizadas pelo Poder Legislativo Municipal,
a partir de 01 de junho de 2022. PORTARIA N.º
017.06.2022, CONCEDER ao funcionário FLÁVIO FER-
REIRA DIAS, Auxiliar de Almoxarifado, 15 (quinze)
dias de Licença Prêmio em descanso, período aquisi-
tivo 2009 a 2014, a partir de 06 de junho de 2022

Vereador Charles David Faustino Fumagalli
Presidente


