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Cumprindo todas as nor-
mas sanitárias, no último
sábado 300 pessoas estive-
ram no buffet É o Casco para
o lançamento do movimen-
to “Respeito por Ribeirão”,
entre eles o deputado fede-
ral Alex Manente
(Cidadania).

Durante o evento, perso-
nalidades de Ribeirão Pires:
homens e mulheres, políti-
cos, comerciantes, educado-
res, estudantes, etc, explica-
ram o intuito do projeto.
“Hoje começamos uma
caminhada em busca de
uma cidade melhor. Ao
ouvirmos a população, que
de fato vive as necessidades
daqui, podemos ter um hoje
e um futuro melhor para
todos”, disse Gabriel
Roncon, ex-vice-prefeito e
umdos idealizadores dopro-
jeto. Página 3

Lançamento do Movimento Respeito por Ribeirão ocorreu no último sábado e reuniu 300 moradores de Ribeirão Pires
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População se reúne em
“Respeito por Ribeirão”
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Ataques cibernéticos x Lei
Geral de Proteção de Dados

Com o início da vigência da
Lei Geral de Proteção de
Dados, se tem conhecimento
de que muitas empresas estão
sendo alvos de hackers que
efetuam sequestro de dados e
ou apropriação dessas infor-
mações.

As empresas devem se
acautelarem com segurança
cibernética para evitarem
sofrer as sanções da Lei, e que
são muito rigorosas.

Com o advento da pande-
mia pela Covid-19, o aumento
de trabalho em home office
foi vertiginosamente crescen-
te, e por meios de ferramentas
diversas utilizadas pelas
empresas. Muitos destes
recursos não apresentam uma

segurança cibernética para
evitar invasões, colocando os
servidores de dados das
empresas vulneráveis a estes
ataques.

Vale ainda destacar que o
aumento de e-mails malicio-
sos teve uma enorme circula-
ção a todos. 

Estas mensagens trazem em
seu conteúdo ou anexo, um
arquivo executável que insere
no sistema do usuário que o
abriu, vírus que assumem o
papel de transmitir ao seu
desenvolvedor dados de aces-
so em contas bancárias, aces-
sos remotos em servidores,
senhas, cartões de crédito
entre outras informações que
são acessadas pelo usuário,
vítima inicial.

Por que vítima inicial? Pois
é por este usuário que se
espalham a invasão às portas
de comunicação e assim per-
mitem o sequestro de dados,
copiarem os dados ou mesmo,
se manterem no comando dos
servidores.

Parece filme de ficção, mas
é a vida real que estamos dia a
dia avaliando.

Todo o tipo de empresa que
trata de dados de seus clientes
deve reforçar ao máximo a
segurança cibernética bem
como, treinamento de seus
funcionários e colaboradores
com relação as armadilhas que
estes hackers preparam a
todos.

A LGPD é rígida e possui
sanções pesadas para aqueles
que negligenciarem com a
segurança dos dados de seus
clientes, portanto, devem
sempre estar alertas se não
sofrerão com as consequên-
cias dos hackers e da Lei Geral
de Proteção de Dados.

Paulo Akiyama

Formado em economia e
em direito. Sócio do escritório
Akiyama Advogados
Associados e atua com ênfase
no direito empresarial e direi-
to da família.

A r t i g o  d a  S e m a n a

Moradia garantida
O último domingo (12) demorará a

sair da memória de 197 famílias que
residem na Vila Guerda, em Ribeirão
Pires. Foram anos lutando para conse-
guirem afirmar, sem nenhuma dúvida,
que são os verdadeiros donos de suas
residências. 

Muito mais que um docu-
mento que diz que a casa é
de propriedade do morador,
a primeira regularização fun-
diária realizada na história
do município garante o direi-
to a moradia de dezenas de pessoas e
traz esperança para outros moradores
da Estância que residem em bairros que
se encontram na mesma situação em
que a Vila Guerda estava.  

Não sabemos os verdadeiros motivos
para tamanha demora na regularização
dos lotes do bairro, mas é fato que já

havia passado do tempo para que tal
situação fosse regularizada.

Mesmo diante da difícil luta pela qual
os moradores passaram, o resultado
desejado foi almejado e agora só há
motivos para comemorar. O sentimento
de alegria e tranquilidade que este

documento garantirá a esses
moradores é indescritível e
esperamos que os residen-
tes do Jardim Petrópolis,
Jardim Panteucal, Jardim
Serrano, Jardim Pilar e

Planalto Bela Vista também possam
desfrutá-lo em breve.  

O direito à moradia é um dos mais
importantes em uma sociedade civil,
então nada mais correto do que o
Executivo Municipal se empenhar para
garantir o que é dos moradores por
direito.

““OO  ddiirreeiittoo  àà  mmoorraaddiiaa  éé
uumm  ddooss  mmaaiiss  

iimmppoorrttaanntteess  ddee  uummaa
ssoocciieeddaaddee  cciivviill””



33PPoollííttiiccaa FFoollhhaa  TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  1144  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22002211

300 pessoas comparecem
ao lançamento do
“Respeito por Ribeirão”

Evento aconteceu no último sábado (11) no buffet É o Casco

Que o prefeito de Ribeirão
Pires, Clóvis Volpi (PL), sofreu
mais uma derrota na Justiça. A
coluna já perdeu as contas de
quantas derrotas Volpi já
sofreu no Poder Judiciário nos
últimos 12 meses.

* * *
Que a derrota dessa vez se

deu num pedido de liminar,
em primeira instância, para
anular a primeira votação das
contas de 2012 que foram jul-
gadas irregulares pela Câmara
Municipal e que ensejou a cas-
sação de diploma do prefeito.

* * *
Que Volpi argumenta que a

rejeição das contas pode cul-
minar na perda de seu manda-
to e isso, na visão dele, não
seria justo e por isso estava
pedindo a liminar para conse-
guir anular a cassação de seu
diploma. Não deu certo.

* * *

Que neste processo Volpi
está contando com a ajuda da
composição da atual Mesa
Diretora da Câmara Municipal

e isso pode até estar prejudi-
cando Volpi, pois a Justiça está
vendo um “conluio” entre pai
e filho, ou seja, Volpi filho é o
presidente da Câmara e Volpi
pai é a pessoa que quer mudar
a decisão da própria Câmara,
que na época não era coman-
dada por seu filho Guto Volpi
(PL).

* * *

Que amanhã a Câmara de
Rio Grande da Serra deverá
“pegar fogo”, pois será votado
em plenário o relatório da
Comissão Especial de
Investigação (CEI) da vacina-
ção, presidida pelo vereador
oposicionista Claudinho
Monteiro (PTC).

* * *
Que o relatório já foi apro-

vado na própria comissão e
agora espera-se a votação em
plenário. Para ser aprovado o
relatório e suas consequên-
cias, precisa da adesão de 2/3
dos vereadores, ou seja, nove
votos. 

* * *
Que a oposição jura que

tem os nove votos e a situação
garante que tem cinco votos,
ou seja, amanhã saber-se-á de
fato se a oposição irá se forta-
lecer ou se a situação vai
demonstrar força e iniciar
recuperação para garantir a
governabilidade para o futuro
político-administrativo de Rio
Grande da Serra.

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

Cumprindo todas as normas
sanitárias, no último sábado
(11) 300 pessoas estiveram no
buffet É o Casco para o lança-
mento do movimento
“Respeito por Ribeirão”.
Idealizado para pensar na cida-
de de hoje e do futuro, o pon-
tapé inicial atraiu munícipes de
todos os bairros da cidade.

Durante o evento, personali-
dades de Ribeirão Pires:
homens e mulheres, políticos,
comerciantes, educadores,
estudantes, etc, explicaram aos
presentes o maior intuito do
projeto.

“Hoje começamos aqui uma
caminhada em busca de uma
cidade melhor. Ao ouvirmos a
população, que de fato vive as
necessidades daqui, podemos
ter um hoje e um futuro melhor
para todos”, disse Gabriel
Roncon, ex-vice-prefeito e um
dos idealizadores do projeto.

O deputado federal Alex
Manente (Cidadania) também
esteve presente ao evento e
declarou seu apoio ao movi-
mento: “Ribeirão Pires tem um
grande potencial não explora-
do em diversas áreas como

turismo, indústria, comércio.
Esse movimento vem para tra-
zer soluções sobre isso. As pes-
soas que estão aqui hoje estão
de parabéns por essa iniciativa
e por participarem. Contem
com meu mandato para dar
força a este importante proje-
to”.

A intenção agora é dividir os
trabalhos do movimento por
eixos em várias áreas como
saúde, educação, segurança,

gênero, diversidade, etc. Após
encontros e debates produzir
um documento com todas as
propostas para uma cidade
melhor, que ficará à disposição
de toda a sociedade.

Quem tiver interesse em
participar ainda da empo.
Basta procurar o movimento
“Respeito por Ribeirão” nas
redes sociais. Ou apenas man-
dar um “oi” para o seguinte
whatsapp: (11)97647-6945.

Munícipes de Ribeirão Pires compareceram a inauguração do movimento

Deputado federal Alex Manente e ex-vice-prefeito Gabriel Roncon
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O Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC passou a contar com a
participação de mais um municí-
pio. O novo integrante passa a ser
a capital de São Paulo, comandada
pelo prefeito Ricardo Nunes
(MDB). 

A assinatura do protocolo de
ingresso foi realizada durante

assembleia extraordinária na sede
da entidade, na última sexta-feira
(10).

A ação estratégica de trabalho
conjunto entre a Capital e o
Grande ABC visa a melhoria e efi-
ciência dos serviços públicos, facili-
tando a viabilização de iniciativas
regionais.

O prefeito de São Paulo ressal-
tou que a formalização da parceria
fortalece a união entre os municí-
pios. 

“Vamos discutir políticas públi-
cas tanto para o Grande ABC quan-
to para a cidade de São Paulo e
compartilhar muitas experiências.
Temos muito para contribuir, prin-
cipalmente no pós-pandemia”,
disse Ricardo Nunes.

Com a atualização, a Capital
passa a integrar o Conselho
Consultivo Político Permanente da
entidade regional, que conta com a
participação dos chefes do
Executivo do ABC.

“Nosso objetivo é ampliar a
integração das sete cidades com a
Capital, consolidando o Consórcio
ABC como órgão de governança
regional. Com a participação de
São Paulo, podemos sintonizar
políticas públicas para melhorar o
dia a dia da nossa gente em temas
comuns como transporte e drena-
gem”, afirmou Paulo Serra.

A reunião contou com a presen-
ça do prefeito de Diadema, José de
Filippi Júnior (PT), de Ribeirão Pires,

Clovis Volpi (PL), de Rio Grande da
Serra, Claudinho da Geladeira
(PSDB), e os vice-prefeitos de São
Bernardo do Campo, Marcelo
Lima, e de Mauá, Celma Dias.

Restrições econômicas
Os prefeitos do Grande ABC

também deliberaram a manuten-
ção das restrições de horários e
capacidade de ocupação das ativi-

dades de comércio e prestação de
serviços na região.

Santo André, São Bernardo do
Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra delibe-
raram manter, até 30 de setembro,
as medidas atualmente em vigor
nos municípios. São Caetano do Sul
continuará seguindo o Plano São
Paulo, elaborado pelo Governo do
Estado.

Prefeito Ricardo Nunes assinou protocolo de ingresso no Consórcio ABC

Assembleia contou ainda com a presença dos prefeitos da região

Capital formaliza participação no Consórcio ABC
para unir forças na gestão de políticas públicas

Medida visa maior aproximação da região com a Capital para facilitar a viabilização de iniciativas em conjunto

Divulgação: Consórcio ABC
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Após anos de reinvindica-
ção, cerca de 197 famílias que
residem na Vila Guerda rece-
beram a garantia jurídica
sobre seus terrenos através do
programa “A Casa é Minha”,
coordenado pela Prefeitura de
Ribeirão Pires em conjunto
com a Secretaria de Meio
Ambiente, Habitação e
Desenvolvimento Urbano.

A ação faz parte do primeiro
programa de regularização
fundiária da história da cidade.
Para isto, foi necessário plane-
jamento administrativo e
financeiro para possibilitar a
entrega dos títulos de posse
aos moradores.

Ao longo do processo, foram
feitos o levantamento topográ-
fico da área, ajustes nas medi-

das dos lotes, notificações e
recolhimento de documenta-
ção, projeto urbanístico, certi-
dão de regularização fundiária,
entre outros procedimentos, a
fim de viabilizar o registro do
loteamento em cartório e a
matrícula de todos os lotes.

“A regularização fundiária é
de suma importância para
assegurar o direito à moradia,
consagrando aos moradores
melhor qualidade de vida e,
por consequência, contribuin-
do para a construção de uma
cidade mais sustentável”,
observou a secretária do Meio
Ambiente, Habitação e
Desenvolvimento Urbano,
Andreza Araújo.

A Prefeitura organizou uma
cerimônia, no último domingo
(12), no Buffet Vale
Encantando, no bairro
Santana, para realizar a entre-
ga da documentação e escritu-
ra definitiva de seus terrenos.

A Administração Municipal
ainda sinalizou para a continui-
dade do programa em benefí-
cio de outros seis bairros.

“O Jardim Petrópolis, Jardim
Planteucal, Jardim Serrano,
Porto das Dunas  e Jardim Pilar
já estão sendo tratados para
receberem futuramente a
regularização fundiária. Estes
bairros integram o convênio
firmado entre a Prefeitura e o
Governo do Estado através do
programa Cidade Legal. O bair-

ro Planalto Bela Vista também
será contemplado, e este já
está em fase de andamento, e
acredito que este ano ainda
possamos ter uma boa notícia
sobre esse bairro, que assim
como o Vila Guerda, integra o
programa coordenado apenas
pelo município”, explicou o
prefeito Clóvis Volpi.

Ribeirão conclui processo de regularização
fundiária de famílias da Vila Guerda

Prefeitura garantiu a legalização da situação do imóvel de 197 famílias; títulos de posse foram entregues no último domingo (12)

Alguns moradores estavam buscando regularização desde os anos 50
Entrega dos Títulos de Posse para os moradores da Vila Guerda

Divulgação: PM
RP
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A Prefeitura de Ribeirão
Pires  concluiu na última sexta-
feira (10) a primeira e a segun-
da etapa da campanha de vaci-
nação destinada a aplicação da
dose de reforço aos idosos que
residem na cidade. Cerca de
10.243 pessoas com mais de 85
anos, além de imunossuprimi-
dos, compareceram ao drive
thru de vacinação instalado no
Complexo Ayrton Senna (Av.
Valdírio Prisco, 193, centro).

Nesta terça-feira (14) a equi-
pe da saúde imunizará as pes-
soas com 80 anos ou mais. 

Amanhã (15), será a vez dos
idosos com 75 anos,  e na
sexta-feira (17), a ação será
destinada aqueles com 70 anos
ou mais.

Para receber a terceira dose
da vacina é necessário estar no
mínimo com seis meses com-
pletos da segunda aplicação
(que deve ter ocorrido em feve-

reiro ou março desse ano).
No ato da vacinação é neces-

sário apresentar um documen-
to com foto, número do CPF e
carteirinha de imunização da
primeira e segunda dose na
cidade de Ribeirão Pires. 

A Folha procurou a
Prefeitura de Rio Grande da
Serra para conferir o calendário
para a aplicação da dose adicio-
nal na população idosa, mas
não houve retorno por parte da
Administração Municipal até o
fechamento dessa edição.

A redação conferiu que a
Prefeitura segue com a vacina-
ção de adolescentes com 12
anos ou mais e o grupo de
jovens com idades entre 12 e
17 anos com alguma comorbi-
dade.

As imunizações acontecem
em todas as UBS´s – Unidades
Básicas de Saúde –, de segunda
a sexta-feira, das 8h às 15h30
(exceto UBS Sítio Maria Joana,
que vacina somente às quintas-
feiras, das 8h às 15h30). 

Para tomar a vacina é preci-
so levar RG, comprovante de
endereço e cartão do SUS.

Ribeirão inicia 3ª dose para
idosos com 80 anos ou mais

Dose adicional é destinada aos idosos que receberam a 2ª dose em março

Cidade avança no calendário de imunização contra a Covid-19

Divulgação: PM
RP

Ribeirão Pires reforça, até 27
de setembro, a campanha de
"Intensificação da busca ativa
de casos de Tuberculose - 2ª
fase”, do Programa de
Tuberculose, promovido pelo
SAE (Serviço de Assistência
Especializada) do município.

Pacientes que apresentarem
tosse constante há mais de duas
semanas, febre ao final da
tarde, suor noturno e emagreci-
mento, devem procurar a
Unidade Básica de Saúde mais

próxima de sua residência para
a realização de exames. O obje-
tivo da campanha é a prevenção
e o diagnóstico precoce da
doença, a fim de evitar sua
transmissão.  

“A principal diferença para a
Covid-19 é essa tosse persisten-
te por muito tempo. Além disso,
é comum que a pessoa perca
peso e tenha sudorese noturna,
que são períodos febris durante
à noite”, explica Nanci Garrido,
coordenadora do SAE. 

O Serviço de Atenção
Especializada, localizado na
Avenida Francisco Monteiro,
205, também estará oferecendo
e realizando o exame de baci-
loscopia para identificação da
doença aos sintomáticos respi-
ratórios, de segunda à sexta-
feira, das 8h às 16h. Dúvidas
podem ser esclarecidas pelo
telefone: 4828-4441 

Tuberculose - A tuberculose
é uma doença causada por bac-
téria que ataca principalmente
os pulmões, mas pode também
ocorrer nos ossos, rins, menin-
ges e gânglios, ou em outras
partes do corpo. A doença é
transmitida de pessoa para pes-
soa de forma direta, ou seja,
através do espirro ou tosse. 

Campanha promovida pelo SAE
segue até 27 de setembro

Estância reforça ações 
de combate à tuberculose
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Levantamento mostra que
aproximadamente 7.950 conduto-
res que vivem na microrregião dei-
xaram de renovar a Carteira
Nacional de Habilitação (CNH)
entre o período de março de 2020
e os dias atuais. Segundo o
Prodesp (Companhia de
Processamento de Dados do
Estado de São Paulo) o atraso para
a renovação se deve ao fechamen-
to temporário dos postos do
Poupatempo na região e pela

revogação dos prazos de renova-
ção decretado pelo Governo
Federal.

Os condutores sem renovação
da CNH somam 6.239 em Ribeirão
Pires e 1.711 em Rio Grande da
Serra.

Para que os motoristas possam
realizar a renovação do documen-
to, é necessário acessar o aplicati-
vo Poupatempo Digital no smartp-
hone ou o site www.poupatem-
po.sp.gov.br.

Murilo Macedo, diretor da
Prodesp, afirma que muitos moto-
ristas estão com as CNHs vencidas
no Estado, por isso, é importante
que os condutores aproveitem as
facilidades do digital para regulari-
zar o documento enquanto os pra-
zos ainda estão suspensos.  “O ser-
viço é rápido, simples e seguro”,
disse.

Para alterar algum detalhe
referente ao nome ou outras
características do documento, é
necessário comparecer presen-
cialmente ao posto do
Poupatempo mais próximo de sua
residência. Para isso, o agenda-
mento online confirmando data e
horário continua sendo obrigató-
rio.

Segundo Prodesp, o Grande
ABC registra 176 mil CNHs venci-
das. São Bernardo do Campo apre-
senta o maior volume de conduto-
res que precisam renovar o docu-
mento, são 56.101, seguido por
Santo André com 49.127.

Diadema tem 25.912 CNHs
vencidas, Mauá conta com 20.354,
e São Caetano do Sul computa
17.313 documentos com atraso.

Microrregião tem 7.950 CNHs
vencidas durante a pandemia 
Atrasos devem-se pelo fechamento temporário dos postos do Poupatempo

Segundo o Prodesp, os condutores devem realizar o serviço o quanto antes 
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Um motoboy foi encontrado
parcialmente enterrado em uma
fossa localizada no interior de
uma chácara, no Jardim Iramaia,
em Ribeirão Pires, na tarde da

última sexta-feira (10). Edson
Ferreira da Silva, de 34 anos, era
morador do bairro São João, em
Mauá, e teria sido morto pelo
próprio irmão. 

O corpo, encontrado por
amigo da família, possuía lesões
na região da cabeça, indicando
homicídio. A vítima ainda estava
com uma mangueira de nível
enrolada no pescoço e apresen-
tava machucados possivelmente
provocados por ferramenta
manual. A motivação do crime
não foi revelada. 

A vítima estava desaparecida
desde o último dia 5, ocasião em
que foi vista pela última vez na
chácara que pertence à família,
situada na rua Evaldo Braga.
Antes de desaparecer, Edson
teria conversado com seu irmão
- identificado como E.F.S.
Segundo a esposa do motoboy,
imagens capturadas pelas câme-
ras de monitoramento revela-
ram que o irmão da vítima este-
ve no local, reforçando a suspei-
ta de que ele possuía envolvi-
mento com o desaparecimento. 

A Polícia Militar foi até o
endereço de E.F.S., que negou
ter qualquer envolvimento com
o caso. No interior de sua casa
foi encontrada uma espingarda
e o um HD que continha ima-

gens do sistema de monitora-
mento por câmeras da chácara.
O dispositivo havia sido localiza-
do anteriormente pelo cunhado
da vítima.

O irmão foi encaminhado à
Delegacia de Ribeirão Pires,
onde, após assistir às imagens
gravadas  pelas câmeras perante
aos policiais civis, alegou ter sido
obrigado por indivíduos desco-
nhecidos a enterrar o corpo do
seu próprio irmão. As gravações
mostram o exato momento em
que E.F.S. entrou na fossa utili-
zando uma escada.

Diante dos indícios da auto-
ria, o delegado de plantão
decretou prisão em flagrante do
indiciado por homicídio qualifi-
cado e ocultação de cadáver.

Morador de Mauá é encontrado enterrado no 
Jd. Iramaia após ser morto pelo próprio irmão

Autor alegou que foi obrigado por homens desconhecidos a enterrar o irmão em uma fossa lozalizada na chácara da família

Edson Ferreira da Silva tinha 34 anos e morava em Mauá 

Foto: Reprodução/ Redes Sociais
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Um policial militar que esta-
va de folga impediu a conclusão
de um furto a uma farmácia
localizada na região central de
Ribeirão Pires, na noite do últi-
mo sábado (11). O agente já

estava de saída do estabeleci-
mento quando notou a ação do
homem e retornou para abor-
dá-lo

A tentativa aconteceu por
volta das 22h50, na rua João

Domingues de Oliveira. O mili-
tar, que comprava medicamen-
to, já havia percebido a presen-
ça do autor - identificado como
E.C.G., de 42 anos -, mas não
deu importância. Quando já
estava no interior de seu carro,
viu que o homem entrou rapi-
damente na loja, pegou uma
caixa de desodorantes e saiu
sem pagá-la.  

Ainda dentro do carro, o
policial visualizou toda a ação
do homem e, no momento em
que ele tentava fugir com a
mercadoria, desembarcou do
veículo e o abordou na calçada.
Ao todo, 12 frascos de desodo-
rantes foram restituídos ao
representante da farmácia.   

E.C.G., que aparentava ser
usuário de drogas, foi encami-
nhado ao 1º Distrito Policial de
Ribeirão Pires com o apoio de
militares que passavam em
frente do estabelecimento no
momento do ocorrido. O indi-
ciado foi autuado em flagrante
e permance à disposição da
Justiça.

Policial de folga impede
furto à farmácia em RP
Militar interceptou a fuga do autor que estava com uma caixa de desodorantes

Tentativa de furto aconteceu em uma farmácia na região central 

Foto: Folha Ribeirão Pries 

Mãe e filha são assaltadas
na Vila Caiçara

No último dia 31, mãe e
filha, de apenas 9 anos, foram
alvos de um criminoso
enquanto saiam de uma aca-
demia, na Vila Caiçara em
Ribeirão Pires. 

Segundo informações do
boletim de ocorrência, as víti-
mas caminhavam pela rua
Virgílio Roncon quando um
homem desconhecido se apro-
ximou e perguntou a hora.
Neste momento, ele puxou a
bolsa da mulher e pegou seu
relógio. Em seguida, saiu cor-
rendo sentido a região central
da cidade. Na bolsa levada
pelo homem havia documen-
tos pessoais, maquiagem e
uma toalha.

A vítima ainda relatou que,
após o roubo, seguiu em fren-
te, pois estava com medo de
estar sendo perseguida. 

O caso foi registrado por
meio da Delegacia Eletrônica e
foi encaminhado à Delegacia
de Ribeirão Pires, onde o Setor
de Investigações Gerais deu
início aos trabalhos para iden-
tificação do autor.

Dupla assalta jovem 
na Vila Maracá

Um jovem de 23 anos foi
assaltado por dois homens em
uma moto na tarde do último
dia 5, na Vila Maracá, em
Ribeirão Pires. 

A ação aconteceu por volta
das 15h, na rua João Ramalho.
A vítima estava voltando da
casa da namorada, quando foi
surpreendido pelos indivíduos,
que obrigaram que lhes fos-
sem entregue seu aparelho
celular.  

A placa da motocicleta
usada pela dupla estava cober-
ta, e um dos assaltantes era
magro e tinha barba falhada. 

Ainda de acordo com as
declarações do jovem, a dupla
se assustou com um veículo
que passava pela via no
momento do roubo, pensando
que se tratava de uma viatura
da polícia. Os homens fugiram
sentido ao bairro São
Caetaninho. 

Após o registro feito pela
Delegacia Eletrônica, o caso foi
encaminhado ao Setor de
Investigações Gerais de
Ribeirão Pires.
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Uma briga entre um vende-
dor de queijo e dois homens
terminou com uma pessoa feri-
da na tarde da última sexta-
feira (10), no Centro Alto de
Ribeirão Pires. Em razão do feri-
mento na região do abdômen, a
vítima foi levada ao Hospital

Nardini, em Mauá, onde passou
por cirurgia de emergência. 

O desentendimento aconte-
ceu na passagem de nível da
estação ferroviária, após o
M.A.L. se recusar a apertar a
mão de um dos indivíduos.
Segundo informações do bole-

tim de ocorrência, a dupla teria
começado a agredir o ambulan-
te que, para se defender, que-
brou uma garrafa de mel e
acertou a barriga de P.A.D. A
esposa do vendedor e mais
uma pessoa que também traba-
lha no local confirmaram a ver-
são dos fatos apresentadas por
M.A.L. 

Já P.A.D., que vive em situa-
ção de rua, procurou por socor-
ro na base da Guarda Civil
Municipal instalada na entrada
no Terminal Rodoviário. O
segundo indivíduo envolvido
não foi identificado.  

O vendedor de queijos foi
levado à Delegacia de Ribeirão
Pires, onde apresentou sua ver-
são dos fatos. Durante a briga,
M.A.L. sofreu lesões leves nas
mãos e precisou ser levado à
UPA Santa Luzia para receber
os cuidados necessários. 

Ainda de acordo com o bole-
tim de ocorrência, o ambulante
não possui passagens criminais,
já P.A.D. conta com anteceden-
tes criminais, estando fora da
cadeia desde março de 2020.

Ambulante fere homem com
garrafa de vidro em briga
Comerciante teria agido em legítima defesa ao ser agredido por dois homens

Autor das agressões ao ambulante foi levado ao Hospital Nardini 

Foto: Divulgação/GCM
 



1166 TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  1144  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22002211PPoollíícciiaaFFoollhhaa  

Um policial militar foi agre-
dido com um soco no rosto
durante a tentativa de aborda-
gem a um indivíduo na noite do
último dia 3, em Mauá.
Visivelmente alterado, o autor
da agressão precisou ser conti-
do por outros militares que
estavam no local.  

O desentendimento teve iní-
cio quando o homem - identifi-
cado como L.C.S., de 30 anos, -

parou próximo a base da
Polícia Militar, que estava esta-
cionada na rua XV de
Novembro, região da Vila Ana,
e acendeu um cigarro. A fuma-
ça oriunda da substância foi em
direção ao policial, em razão da
proximidade do autor, que
parou propositalmente no
local. 

O militar pediu para que o
homem se afastasse, mas o

pedido não foi atendido, tendo
L.C.S. se alterado e passado a
afirmar que estava em local
público.

Diante da situação, o policial
pediu ao indivíduo que mos-
trasse seus documentos para
averiguação, com apoio dos
companheiros de farda. De
forma arrogante, o autor colo-
cou o RG bem próximo ao rosto
do agente de segurança. 

O policial militar ordenou,
então, o que o indivíduo virasse
de costas para então algemá-
lo, mas o homem passou a
resistir à abordagem e proferir
palavras de baixo calão. Os
militares precisaram fazer uso
de força para tentar conter
L.C.S., que, enquanto tentava
se desvencilhar, desferiu um
soco no rosto do policial mili-
tar. 

O autor do soco foi encami-
nhado para a Delegacia de
Ribeirão Pires, onde foi libera-
do após assinar o Termo
Circunstanciado. Já o policial
foi encaminhado ao Hospital
Nardini, em Mauá, para rece-
ber os cuidados necessários.

Policial é agredido com soco
durante abordagem em Mauá
Desentendimento teve início quando o autor começou a fumar próximo ao PM

Ocorrência aconteceu em Mauá, mas foi apresentada no DP da Estância 



1177EEssppoorrttee FFoollhhaa  TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  1144  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22002211

Em sua 22ª edição, realizada
no último domingo (12), em
Ribeirão Pires, a Volta Ciclística
Internacional do Grande ABC
acrescentou dois novos cam-
peões na Elite em sua galeria de
vencedores ao longo da história
e ratificou sua condição de uma
das maiores provas do país. 

O fluminense Maicke Pereira,
que defende a equipe mineira
da ERT, de Juiz de Fora, venceu
pela primeira vez a competição.
Ele completou os 120 km – 65
km pelas cidades vizinhas mais
20 voltas no circuito em
Ribeirão – com o tempo de
2h29min00seg, seguido pelo

bicampeão Francisco Chamorro,
da Memorial/FUPES/Santos, e
Cristian Egídio da Rosa, da
Taubaté Cycling Team.

Já no feminino, Ana Paula
Polegath, da Team Cycling
Unifunvic de
Pindamonhangaba, dona de
diversas conquistas nacionais e
internacionais, somou mais um
importante título em seu currí-
culo. Ela completou as voltas no
circuito com o tempo de
1h33min12seg, um pouco a
frente de sua companheira de
equipe e maior vencedora da
Volta do ABC, Luciene Ferreira.
Lutécia Massotti, da Indaiatuba
Cycling Team, fechou o pódio
com a terceira colocação. Ao
todo, o evento reuniu cerca de
500 ciclistas de diversas catego-
rias.

“Tivemos, como era previsto,
um grande evento. As disputas
foram emocionantes e tenho
certeza que todos ficaram feli-
zes com este retorno da Volta
Ciclística Internacional do
Grande ABC. Agradecemos todo
o apoio das prefeituras da

região, por seus Departamentos
de Trânsito, e da Polícia Militar.
Agora é focar nas próximas pro-
vas que teremos até o fim de
ano”, destaca José Cláudio do
Santos, presidente da
Federação Paulista de Ciclismo.

A Volta Ciclística
Internacional do ABC voltou
após uma ausência de dois anos
em razão da pandemia de
Covid-19, mas, o tão esperado
retorno aconteceu em grande
estilo, empolgando o público na
arena montada no Complexo
Ayrton Senna. As categorias
Elite, Sub 23 e Master Open,
todas masculinas, percorreram
todas as cidades do ABC. A novi-
dade ficou por conta da largada
em Ribeirão Pires, invés do tra-
dicional início no Distrito de
Paranapiacaba, vetado pelo
Departamento de Estrada de
Rodagem (DER) para esta edi-
ção.

Isso, porém não tirou o
ânimo dos ciclistas. Antes de
chegar ao circuito, houve vários
ataques, exigindo bastante de
todas as equipes. Todas as fugas

acabaram sendo anuladas pelo
pelotão, mas na chegada à
Ribeirão, três ciclistas estavam
escapados, entre eles Maicke
Pereira, que conseguiu manter
o ritmo forte e com uma nova
fuga no final venceu a Volta do
Grande ABC pela primeira vez.

“Muito feliz pela vitória e
queria enaltecer a minha equi-
pe, que trabalhou muito em
uma prova muito difícil”, desta-
cou Maicke Pereira.

A Elite feminino pedalou ape-
nas no circuito de 2,7 km mon-
tado na Avenida Prefeito
Valdírio Prisco. Após um come-
çou bastante acirrado, Ana
Paula Polegath e Luciene
Ferreira escaparam e não con-
seguiram ser alcançadas pelas
adversárias. No final, Ana aca-
bou, incentivada pela compa-
nheira, cruzando a linha em pri-
meiro lugar. 

“Fiquei muito grata de voltar
a treinar e competir, sem contar
que saio daqui com esse resul-
tado tão importante”, concluiu
a vencedora Ana Paula
Polegath.

Ana Paula Polegath e Maicke Pereira foram os vencedores da prova

22ª Volta Ciclística do ABC consagra 
Ana Paula Plegath e Maicke Pereira no pódio

Após 12 anos, Ribeirão Pires voltou a ser o palco desse tradicional evento que, nesta 22º edição, contou com 500 competidores

Divulgação: FPC
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DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.833, DE 05 DE JULHO
DE 2.021

“Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais
Suplementar Especial”

CLÁUDIO MANOEL MELO, Prefeito do Município de
Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais.

DECRETA
Art. 1º. – Fica transposto no orçamento vigente,

Créditos Adicionais Suplementares No valor de R$
52.695,88 (Cinquenta dois mil e seiscentos e noventa e
cinco reais e oitenta e oito centavos) observando as
classificações institucional, funcional, programática e
econômica, nos termos do inciso III do Art. 8º., da Lei
Municipal nº. 2.390, de 14 de dezembro de 2020, con-
forme segue:

457-
11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS R$
11.195,88

276-
05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1000084
SENTENÇAS JUDICIAIS R$ 34.000,00

22-02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000
SENTENÇAS JUDICIAIS R$ 3.500,00

325-07.01.15.451.0015.2.080.339093.02.0000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
R$ 10.000,00

TOTAL R$ 52.695,88
Art. 2º. - O recurso necessário para a execução do

disposto no artigo anterior decorrerá da anulação no
valor de R$ 52.695,88 (Cinquenta dois mil e seiscentos
e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) das
seguintes dotações observando as classificações insti-
tucional, funcional, programática e econômica, confor-
me segue: 

533-
15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ-
DICA R$ 11.195,88

371-
09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3010000.
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
34.000,00

23-02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000.
MATERIAL DE CONSUMO R$ 3.500,00

330-
07.01.15.452.0016.2.081.339039.01.1100000.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ-
DICA R$ 10.000,00

TOTAL R$ 52.817,39
Art. 3º. – Fica transferido no orçamento vigente,

Créditos Adicionais Suplementares o valor de R$
70.344,50 (Sessenta mil e trezentos e quarenta e qua-
tro reais e cinquenta centavos) observando as classifi-
cações institucional, funcional, programática e econô-
mica, nos termos do inciso I do Art. 9º. da Lei Municipal
nº. 2.390, de 14 de dezembro de 2020, conforme
segue:

380-
09.02.10.301.0019.2.045.319004.01.3010000.

CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINA-
DO R$ 22.246,39

414-
09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3030000.
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
26.641,94

120-
03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 1.064,83

348-
09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 12.914,93

416-
09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3030000.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 3.354,90

524-
15.01.06.122.0028.2.017.319094.01.1100000.
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
R$ 4.121,51

TOTAL R$ 70.344,50 
Art. 4º. – O recurso necessário para a execução do

disposto no artigo anterior decorrerá da anulação no
valor de R$ 70.344,50 (Sessenta mil e trezentos e qua-
renta e quatro reais e cinquenta centavos) das seguin-
tes dotações observando as classificações institucional,
funcional, programática e econômica, conforme segue: 

371-
09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3010000.
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
22.246,39

371-
09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3010000.
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
26.641,94

117-
03.02.08.244.0006.2.033.319005.01.5100000.
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS R$
1.064,83

371-
09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3010000.
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
12.914,93

371-
09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3010000.
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
3.354,90

533-
15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ-
DICA R$ 4.121,51

TOTAL R$ 70.344,50 
Art. 5º. - Fica transferido no orçamento vigente,

Créditos Adicionais Suplementares o valor de R$
32.939,79 (Trinta e dois mil e novecentos e trinta e
nove reais e setenta e nove centavos) observando as
classificações institucional, funcional, programática e
econômica, nos termos do inciso IV do Art. 9º. da Lei
Municipal nº. 2.390, de 14 de dezembro de 2020, con-
forme segue:

124-
03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000.
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS R$ 588,07

68-03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000.
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS R$
3.185,20

71-03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000.
MATERIAL DE CONSUMO R$ 7.604,44

366-
09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000.
MATERIAL DE CONSUMO R$ 4.000,00

238-
04.02.12.367.0011.2.038.339030.05.2420000.
MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.104,32

72-03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078.
MATERIAL DE CONSUMO R$ 72,86

72-03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078.
MATERIAL DE CONSUMO R$ 5.147,25

72-03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078.
MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.000,00

72-03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078.
MATERIAL DE CONSUMO R$ 3.894,07

358-
09.01.10.122.0018.2.041.339033.01.3100000.
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
R$ 1.500,00

80-03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ-
DICA R$ 1.243,58

79-03.02.08.243.0007.2.026.339039.01.5100000.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ-
DICA R$ 3.600,00

TOTAL R$ 32.939,79 
Art. 6º. - O recurso necessário para a execução do

disposto no artigo anterior decorrerá da anulação no
valor de R$ 32.939,79 (Trinta e dois mil e novecentos e
trinta e nove reais e setenta e nove centavos) das
seguintes dotações observando as classificações insti-
tucional, funcional, programática e econômica, confor-
me segue: 

117-
03.02.08.244.0006.2.033.319005.01.5100000.
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS R$ 588,07

117-
03.02.08.244.0006.2.033.319005.01.5100000.
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS R$
3.185,20

39-03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000.
MATERIAL DE CONSUMO R$ 7.604,44

381-
09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3010000.
MATERIAL DE CONSUMO R$ 4.000,00

167-
04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2830000.
MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.104,32

58-03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000017.
OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS R$ 72,86

128-
03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000077.
MATERIAL DE CONSUMO R$ 5.147,25

132-
03.02.08.244.0006.2.034.339033.02.5000077.
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
R$ 1.000,00

136-
03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ-
DICA R$ 3.894,07

355-
09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000.
MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.500,00

136-
03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ-
DICA R$ 1.243,58

39-03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000.
MATERIAL DE CONSUMO R$ 3.600,00

TOTAL R$ 32.939,79 
Art. 7º. - Ficam alterados, em igual valor os Anexos

2 e 3 da Lei Municipal  nº. 2.230, de 05 de dezembro
de 2.017 – Plano Plurianual e da Lei Municipal nº.
2.360, de 02 de julho de 2.020 – Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº. 2.390 de
14 de dezembro de 2.020 – Lei do Orçamento Anual
(LOA).

Art. 8º. – Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 05 de
julho de 2021 – 57º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.

Claudio Manoel Melo
Prefeito
Cássio Roberto de Sousa Pegoraro
Secretário de Finanças
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária Assuntos Jurídicos

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.808, DE 07 DE MAIO
DE 2.021

“Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais
Suplementar Especial”

CLÁUDIO MANOEL MELO, Prefeito do Município de
Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais.

DECRETA
Art. 1º. - Fica transposto no orçamento vigente,

Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$
125.245,32 (Cento e vinte e cinco mil e duzentos e qua-
renta e cinco reais e trinta e dois centavos) observan-
do as classificações institucional, funcional, programáti-
ca e econômica, nos termos do inciso III do Art. 8º. da
Lei Municipal nº. 2.390 de 14 de dezembro de 2020,
conforme segue:

265-05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
R$ 677,16

265-05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
R$ 28.509,16

335-08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
R$ 2.863,00

257-
05.01.04.123.0013.2.012.319094.01.1100000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
R$ 1.920,00

18-02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
R$ 11.193,00

543-
15.01.26.453.0028.2.019.339039.01.1100000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA R$ 2.150,00

265-05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 20.000,00

233-
04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO R$ 34.933,00

265-05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
R$ 23.000,00

TOTAL R$ 125.245,32
Art. 2º. - O recurso necessário para a execução do

disposto no artigo anterior decorrerá da anulação no
valor de R$ 125.245,32 (Cento e vinte e cinco mil e
duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centa-
vos) das seguintes dotações observando as classifica-
ções institucional, funcional, programática e econômica,
conforme segue: 

272-
05.01.04.123.0013.2.015.469071.01.1100000
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS-
TITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 677,16

271-
05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLI-
CO R$ 28.509,16

332-08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
2.863,00

254-
05.01.04.123.0013.2.012.319011.01.1100000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
1.920,00

15-02.01.02.122.0003.2.002.319011.01.1100000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
11.193,00

562-
15.02.06.153.0029.2.021.339030.01.1100000
MATERIAL DE CONSUMO R$ 2.150,00

263-
05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA R$ 20.000,00

290-06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA R$ 34.933,00

263-
05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA R$ 23.000,00

TOTAL R$ 125.245,32
Art. 3º. - Fica transferido no orçamento vigente,

Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$
68.367,19 (Sessenta e oito mil e trezentos e sessenta e
sete reais e dezenove centavos) observando as classifi-
cações institucional, funcional, programática e econô-
mica, nos termos do inciso I do Art. 9º., da Lei
Municipal nº. 2.390 de 14 de dezembro de 2020, con-
forme segue:

399-
09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3020000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
R$ 2.900,00

350-
09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
R$ 16.600,00

416-09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3030000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 3.354,90

380-
09.02.10.301.0019.2.045.319004.01.3010000
CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO R$
22.246,39

348-
09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 13.555,90

68-03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS R$
6.380,00

124-
03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS R$
1.200,00

120-
03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 2.130,00

TOTAL R$ 68.367,19
Art. 4º. - O recurso necessário para a execução do

disposto no artigo anterior decorrerá da anulação no
valor de R$ 68.367,19 (Sessenta e oito mil e trezentos
e sessenta e sete reais e dezenove centavos) das
seguintes dotações observando as classificações insti-
tucional, funcional, programática e econômica, confor-
me segue: 

396-
09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3020000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
2.900,00

396-
09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3020000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
16.600,00

396-
09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3020000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
3.354,90

396-
09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3020000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
22.246,39

396-
09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3020000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
13.555,90

30-03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
6.380,00

30-03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
1.200,00

30-03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
2.130,00

TOTAL R$ 68.367,19
Art. 5º – Fica transferido no orçamento vigente,

Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$
16.192,35 (Dezesseis mil e cento e noventa e dois reais
e trinta e cinco centavos) observando as classificações
institucional, funcional, programática e econômica, nos
termos do inciso IV do Art. 9º. da Lei Municipal nº.
2.390, de 14 de dezembro de 2020, conforme segue:

157-
04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
R$ 9.880,00

72-03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078
MATERIAL DE CONSUMO R$ 6.312,35

TOTAL R$ 16.192,35
Art. 6º. - O recurso necessário para a execução do

disposto no artigo anterior decorrerá da anulação no
valor de R$ 16.192,35 (Dezesseis mil e cento e noven-

ta e dois reais e trinta e cinco centavos) das seguintes
dotações observando as classificações institucional,
funcional, programática e econômica, conforme segue: 

396-
09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3020000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
9.880,00

30-03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
6.312,35

TOTAL R$ 16.192,35
Art. 7º. - Ficam alterados, em igual valor os ane-

xos 2 e 3 da Lei Municipal nº. 2.230, de 05 de dezem-
bro de 2.017 – Plano Plurianual e da Lei Municipal nº.
2.360,  de 02 de julho de 2.020 – Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.390 de 14
de dezembro de 2020 – Lei do Orçamento Anual (LOA).

Art. 8º. - Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 07 de
maio de 2021 – 57º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.

Claudio Manoel Melo
Prefeito
Cássio Roberto de Sousa Pegoraro
Secretário de Finanças
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária Assuntos Jurídicos

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.819, DE 02 DE
JUNHO DE 2.021

“Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais
Suplementar Especial.”

CLÁUDIO MANOEL MELO Prefeito do Município de
Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais.

DECRETA
Art. 1º. - Fica transposto no orçamento vigente,

Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$
8.696,04 (Oito mil e seiscentos e noventa e seis reais e
quatro centavos) observando as classificações institu-
cional, funcional, programática e econômica, nos ter-
mos do inciso III do Art. 8º. da Lei Municipal nº. 2.390,
de 14 de dezembro de 2020, conforme segue:

22-02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000
SENTENÇAS JUDICIAIS R$ 152,45

22-02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000
SENTENÇAS JUDICIAIS R$ 1.743,59

275-
05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INS-
TITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 5.000,00

80-03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA R$ 1.300,00

80-03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA R$ 500,00

TOTAL R$ 8.696,04
Art. 2º. - O recurso necessário para a execução do

disposto no artigo anterior decorrerá da anulação no
valor de R$ 8.696,04 (Oito mil e seiscentos e noventa
e seis reais e quatro centavos) das seguintes dotações
observando as classificações institucional, funcional,
programática e econômica, conforme segue: 

24-02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
R$ 152,45

23-02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000
MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.743,59

499-
13.01.18.541.0026.2.086.339039.01.1100000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA R$ 5.000,00

136-
03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA R$ 1.300,00

77-03.02.08.243.0007.2.026.339036.02.5000078
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

R$ 500,00
TOTAL R$ 8.696,04
Art. 3º. - Fica transferido no orçamento vigente,

Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$
68.367,19 (Sessenta e oito mil e trezentos e sessenta e
sete reais e dezenove centavos) observando as classifi-
cações institucional, funcional, programática e econô-
mica, nos termos do inciso I do Art. 9º., da Lei
Municipal nº. 2.390, de 14 de dezembro de 2020, con-
forme segue:

375-
09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3010000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
R$ 9.249,64

418-09.04.10.304.0021.2.054.319094.01.3030000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
R$ 19.692,85

399-
09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3020000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
R$ 12.129,43

350-
09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
R$ 43.640,01

348-
09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 345,14

66-03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
R$ 7.962,90

66-03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
R$ 7.962,89

416-09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3030000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 3.354,90

380-
09.02.10.301.0019.2.045.319004.01.3010000
CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO R$
22.246,39

348-
09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 264,00

257-
05.01.04.123.0013.2.012.319094.01.1100000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
R$ 7.000,00

389-
09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO R$ 40.000,00

527-15.01.06.122.0028.2.017.339049.01.1100000

AUXÍLIO-TRANSPORTE R$ 30.000,00
TOTAL R$ 203.848,15
Art. 4º. - O recurso necessário para a execução do

disposto no artigo anterior decorrerá da anulação no
valor de R$ 68.367,19 (Sessenta e oito mil e trezentos
e sessenta e sete reais e dezenove centavos) das
seguintes dotações observando as classificações insti-
tucional, funcional, programática e econômica, confor-
me segue: 

396-
09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3020000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
9.249,64

396-
09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3020000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
19.692,85

396-
09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3020000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
12.129,43

396-
09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3020000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
43.640,01

396-
09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3020000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 345,14

63-03.02.08.243.0007.2.025.319011.01.5100000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
7.962,90

30-03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
7.962,89

371-
09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3010000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
3.354,90

371-
09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3010000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
22.246,39

371-
09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3010000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 264,00

493-
13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000
MATERIAL DE CONSUMO R$ 7.000,00

393-
09.02.10.301.0019.2.046.339039.01.3010000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA R$ 40.000,00

555-
15.02.06.153.0029.2.020.319011.01.1100000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
30.000,00

TOTAL R$ 203.848,15
Art. 5º – Fica transferido no orçamento vigente,

Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$
88.700,00 (Oitenta e oito mil e setecentos reais) obser-
vando as classificações institucional, funcional, progra-
mática e econômica, nos termos do inciso IV do Art.
9º., da Lei Municipal nº. 2.390, de 14 de dezembro de
2020, conforme segue:

410-
09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA R$ 19.000,00

406-
09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000
MATERIAL DE CONSUMO R$ 30.000,00

406-
09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000
MATERIAL DE CONSUMO R$ 20.000,00

383-
09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000
MATERIAL DE CONSUMO R$ 10.000,00

187-
04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA R$ 300,00

187-
04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA R$ 9.400,00

TOTAL R$ 88.700,00
Art. 6º. - O recurso necessário para a execução do

disposto no artigo anterior decorrerá da anulação no
valor de R$ 88.700,00 (Oitenta e oito mil e setecentos
reais) das seguintes dotações observando as classifica-
ções institucional, funcional, programática e econômica,
conforme segue: 

415-09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
19.000,00

415-09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
30.000,00

394-
09.02.10.301.0019.2.046.339039.05.3010000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA R$ 20.000,00

372-
09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000
VENCIMENTOS E VANTAGENS R$
10.000,00

232-
04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA R$ 300,00

232-
04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA R$ 9.400,00

TOTAL R$ 88.700,00
Art. 7º. - Ficam alterados, em igual valor os ane-

xos 2 e 3 da Lei Municipal nº. 2.230 de 05 de dezem-
bro de 2.017 – Plano Plurianual e da Lei Municipal nº.
2.360, de 02 de julho de 2.020 – Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº. 2.390, de
14 de dezembro de 2.020 – Lei do Orçamento Anual
(LOA).

Art. 8º. – Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de
junho de 2021 – 57º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.

Claudio Manoel Melo -Prefeito
Cássio Roberto de Sousa Pegoraro - Secretário de

Finanças. Bárbara Regina Ferreira da Silva - Secretária
Assuntos Jurídicos
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO N° 07/2021 – PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO N° 475/2021. Objeto: Aquisição de Material
de Apoio destinado à rede municipal de ensino.
Nos termos do artigo 49 da Lei Federal n°
8.666/93, comunica a REVOGAÇÃO do processo
licitatório Pregão n° 07/2021, em razão de
Interesse Público. Jumara Bulha, Secretaria de
Educação e Cultura – Rio Grande Serra,
10/09/2021

”RESUMO:
PROCESSO 124/2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Nº 05/2021 - OBJETO: Registro de Preços para
fornecimento de Kits de materiais escolares para
os alunos da rede municipal de ensino: creche,
pré-escola e EJA, destinados à Secretaria de
Educação e Cultura. 

DESPACHO DO SECRETÁRIO: HO
MOLOGO 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: MGSERV Gestão Ambiental em
Tecnologia Sustentáveis Eireli

Lote 1 – Qtd. 1.846 Kit, Valor Unitário R$
230,00, Valor Total R$ 424.580,00; 

Lote 2 – Qtd. 2.382 Kit, Valor Unitário R$
318,50, Valor Total R$ 758.667,00; 

Lote 3 – Qtd. 200 Kit, Valor Unitário R$
252,00, Valor Total R$ 50.400,00; 

Valor Total da Empresa: R$ 1.233.647,00.
Secretário de Educação e Cultura: Jumara

Bulha – 10/09/2021”

DECRETO MUNICIPAL Nº.  2.850, DE 31 DE
AGOSTO DE 2.021

“Prorroga o prazo previsto no Decreto

Municipal 2.841, de 30 de julho de 2.021, que
estabelece novas regras para o funcionamento
dos serviços e atividades comerciais, não essen-
ciais, no Município de Rio Grande da Serra e dá
outras providências.”

CLAUDIO MANOEL MELO, Prefeito do
Município de Rio Grande da Serra, no uso de
suas atribuições legais.

DECRETA
Art. 1º. – Fica prorrogado, até o dia 15 de

setembro de 2.021, o prazo previsto no Decreto
Municipal nº. 2.841, de 30 de julho de 2.021,
que estabelece novas regras para o funciona-
mento dos serviços e atividades comerciais, não
essenciais, no Município de Rio Grande da Serra,
no período de 01 à 16 de agosto de 2.021, de
acordo com a fase de transição do Plano São
Paulo.

Art. 2º. - Este decreto entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário, produzindo seus efeitos a
contar de 01 de setembro de 2.021.   

Prefeitura do Município de Rio Grande da
Serra, 31 de agosto de 2.021 - 57º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Claudio Manoel Melo
Prefeito
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária Assuntos Jurídicos

EXTRATO DE PORTARIAS
Portaria nº 347/2021 - NOMEAR o Sr. JESSÉ

BRANDÃO FERREIRA, portador da cédula de
identidade nº 49.403.336-8, no cargo de Gestor,
lotado na Secretaria de Saúde - SS, a contar de
01 de setembro de 2021.Portaria nº 348/2021 –
NOMEAR os funcionários designados abaixo para
Atestar as Notas Fiscais – Exames Laboratoriais

da Secretaria de Saúde - SS, a contar de 31 de
agosto de 2021;

• Maria Olivia Paulino Torres Portugal
– UBS Central

• Cristiane Curvelo Venâncio – UBS
Sítio Maria Joana

• Jeane Spacacheri da Silva – UBS
Vila Niwa

• Maria Erivânia Lima da Silva
Formigoni – UBS Parque América

• Giselda Souza Batista – UBS Vila
Lopes

• Paula Azevedo Lopes – UBS Vila
São João

• Maria da Conceição dos Santos –
UBS Raimundo da Mata

• Angela Picitelli – UBS Santa Tereza
• Débora Cristina de Jesus Rodrigues

– UPA
• Fabiana Santos Silva – UPA
• Fernanda Cristina Milano - UPA
Portaria nº 349/2021 – DESLIGAR POR FALE-

CIMENTO o Sr. AUGUSTO CESAR GILARDI, por-
tador da cédula de identidade nº. 26.324.365-5,
do cargo de Monitor de Percurso Escolar, lotado
na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, de
provimento Efetivo, a contar de 31 de agosto de
2021.Portaria nº 350/2021 – EXONERAR a Sra.
JULIANA MORAIS ROSAS, portadora da cédula
de identidade nº 32.430.526-6, do cargo de
Gestor, lotada na Secretaria de Saúde – SS, de
provimento Comissionado, a partir de 03 de
setembro de 2021.Portaria nº 351/2021 –
NOMEAR a Sra. VANESSA AMORIM MUSA, porta-
dora da cédula de identidade nº 42.499.455-0,
no cargo de Gestor, lotada na Secretaria de
Saúde – SS, de provimento Comissionado, a par-
tir de 09 de setembro de 2021.Portaria nº
352/2021 – EXONERAR A PEDIDO o Sr. EMER-

SON APARECIDO GILARDE, portador da cédula
de identidade nº 20.869.983-1, do cargo de
Secretário, lotado na Secretaria da Juventude,
Esporte e Lazer - SJEL, a partir de 08 de setem-
bro de 2021.

Portaria nº 356/2021 – NOMEAR a Sra. LARA
SECCHIERO TABET NOTTE, portadora da cédula
de identidade nº 20.540.766-3, no cargo de
Secretária, lotada na Secretaria de
Administração, a contar de 01 de setembro de
2021.Portaria nº 357/2021 – EXONERAR A PEDI-
DO o Sr. MARINEL GOMES DA CRUZ, portador da
cédula de identidade nº 24.568.610-1, do cargo
de Secretário Adjunto, lotado na Secretaria da
Juventude, Esporte e Lazer - SJEL, de provimen-
to Comissionado, a partir de 09 de setembro de
2021.Portaria nº 358/2021 - NOMEAR o Sr.
DENIS ATHILA BATISTA DOS SANTOS, portador
da cédula de identidade nº 25.411.757-0, no
cargo de Secretário Adjunto, lotado na Secretaria
da Juventude, Esporte e Lazer - SJEL, a partir de
09 de setembro de 2021.Portaria nº 359/2021 –
NOMEAR o Sr. MARINEL GOMES DA CRUZ, por-
tador da cédula de identidade nº 24.568.610-1,
no cargo de Secretário, lotado na Secretaria da
Juventude, Esporte e Lazer - SJEL, a partir de 09
de setembro de 2021.Portaria nº 360/2021 –
NOMEAR a Sra. MARCIA RITA COUTO MANZZI
ROTTA, portadora da cédula de identidade nº
12.125.863-4, no cargo de Secretário Adjunto,
lotada na Secretaria de Educação e Cultura -
SEC, a partir de 09 de setembro de 2021.Portaria
nº 361/2021 – NOMEAR o Sr. WAGNER PINHERO
DOS SANTOS, portador da cédula de identidade
nº. 46.916.715-4, no cargo de Secretário
Adjunto, lotado na Secretaria de Comunicação -
SC, a partir de 13 de setembro de 2021.Portaria
nº 362/2021 - NOMEAR o Sr. DEBIRAN FERRA-
CIOLI DE ASSIS, portador da cédula de identida-

de nº. 13.708.548-5, no cargo de Secretário
Adjunto, lotado na Secretaria de Administração -
SA, a partir de 13 de setembro de 2021.

CLÁUDIO MANOEL MELO - Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021 - PROCES-
SO Nº 1428/2021-6 – Objeto: Contratação de
empresa para fornecimento de Kit Lanche para
alimentação escolar em atendimento a rede de
ensino infantil no retorno as aulas presenciais
pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura
no Município de Rio Grande da Serra.

DATA DE ABERTURA: 27 de Setembro de
2021 às 10:00 horas, no Departamento de
Compras, Licitações e Contratos – SA, situado na
Rua do Progresso, 700 - Centro – Rio Grande da
Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e
esclarecimentos, poderão ser obtidos no endere-
ço eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br ,
solicitados pelo e-mail: licitacoes@riograndeda-
serra.sp.gov.br ou pelo telefone: (11) 4821-
4857. Jumara Bulha – Secretária de Educação e
Cultura - 13/09/2021.

RESUMO DO 3° ADITIVO AO CONTRATO nº
17/2018 - Proc. nº 1237/2018 – Contratada:
PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA –
CNPJ: 01.221.551/0001-48 – Objeto:
Contratação de empresa para prestação de ser-
viços de informática, para fornecimento de licen-
ça de “Solução Tecnológica de Gestão” para
atender a Secretaria de Finanças e
Administração da Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra. Prorrogação: 12 (doze) meses
- Valor Total do Aditivo: R$ 364.702,31 Data
Assinatura: 31/08/2021 – Cássio Roberto de
Souza Pegoraro – Secretário de Finanças,
Wagner Pinheiro – Secretário Adjunto de
Administração.


