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Segunda-feira, 20 de
junho de 2022. Essa é a data
quemarca o fim de uma his-
tória commais de12anosde
trabalho dedicado ao
Terminal Rodoviário de
Ribeirão Pires e seus usuá-
rios. Sem que houvesse diá-
logo ou acordo que benefi-
ciasse ambas as partes, a
Gestão Clóvis Volpi despejou
10 comerciantes que atua-
vam no local desde 2009.
Ao longo da manhã, o

Terminal Rodoviário recebeu
viaturas da Polícia Militar,
Guarda Civil Municipal que
acompanharam a desocupa-
ção dos boxes, determinada
pelo juiz da 1ª Vara do Foro
de Ribeirão Pires. Página 04

Comerciante desmonta seu box da Rodoviária de Ribeirão

Ação foi na segunda-feira

Clóvis Volpi consegue
despejar comerciantes
da Rodoviária de RP
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E d i t o r i a l d a F o l h a

Gente que não gosta de gente
O slogan que impulsionou a campanha de

Clóvis Volpi tem caído por terra a cada dia
que passa, e os acontecimentos que marca-
ram a última segunda-feira (20) sepultaram a
linda frase de efeito de uma vez por todas.
Após um ano de luta, o prefeito garantiu na
Justiça o direito de expulsar os comerciantes
dos boxes situados no inte-
rior do Terminal Rodoviário
da Estância.
Com expressões desola-

das, os trabalhadores
foram desmontando seus
comércios pouco a pouco.
A cada item retirado, um pedaço do esforço
que eles empregaram nesses 13 anos  era
reduzido a nada - como se o passado não
tivesse valido de nada.
Pode não ter significado nada para Clóvis

Volpi, o prefeito que diz gostar de gente, mas
valeu para grande parte da população ribei-

rãopirense, que vez ou outra recorreu a um
dos 16 boxes para suprir alguma necessida-
de. Valeu porque foi executado com empe-
nho por pessoas que buscaram trabalhar dig-
namente para garantir o pão de cada dia
É fácil gostar de quem gosta da gente. É

fácil se dedicar para quem está sempre ao
seu lado. Mas essas não são
premissas que convém a um
prefeito. Ele precisa trabalhar
para todos, sem exceção, e
foi exatamente isto que não
aconteceu em Ribeirão Pires.
O que vimos foi um prefeito

enraivecido despejando comerciantes como
se fossem invasores. 
Por essas e outras, é importante frisar que

um bom representante precisa gostar de
gente durante todos os dias em um mandato
e se dedicar a elas por igual, não apenas nos
meses que antecedem a eleição.

“Vimos um prefeito
enraivecido despejando
comerciantes como se 
fossem invasores”

Como a fonoaudiologia
e a neuropsicopedagogia

pode ajudar hoje?

A Fonoaudiologia é um profis-
sional da saúde, com graduação
plena em fonoaudiologia, que
atua de forma autônoma e inde-
pendente nos setores público e
privado. É responsável pela pro-
moção da saúde, prevenção,
avaliação e diagnóstico, orienta-
ção, terapia (habilitação e reabi-
litação) e aperfeiçoamento dos
aspectos fonoaudiológicos da
função auditiva periférica e cen-
tral, da função vestibular, da lin-
guagem oral e escrita, da voz, da
fluência, da articulação  da fala e
dos sistemas miofuncionais, oro-
facial, cervical e de deglutição.
Exerce também atividade de
ensino, pesquisa e administrati-
vas. (CREFONO 2). Dentre todos
citados a cima, incluímos atendi-
mento a pacientes com proble-
mas neurológicos (Parkinson,
Alzheimer, demência, AVC, etc.)
e outras síndromes.

A Neuropsicopedagogia é
uma área interdisciplinar que
estuda as relações entre o cére-
bro e a cognição, analisando as
funções neuropsicológicas ao
longo da nossa vida, bem como
as questões biológicas e psicos-
sociais. As funções neuropsicoló-
gicas estão relacionadas à aten-
ção, à percepção (táctil, visual e
auditiva), à orientação no tempo
e no espaço, às funções moto-
ras, ao raciocínio, aos cálculos e
às funções executivas – como as
relacionadas às atividades de
planejamento, organização e ini-
bição.

Percebemos que durante a
pandemia houve disfunções cog-
nitivas significativas, o que oca-
sionou prejuízo para o processo
de aprendizagem dos alunos em
geral e, principalmente, nos que
estão no processo de alfabetiza-
ção, havendo um grande atraso
em todos os níveis de aprendiza-
gem. Por este motivo, o Espaço
Terapêutico Zimmermann, está
oferecendo atendimento com
todos os recursos atualizados

para que esta defasagem seja
minimizada e todos venham a
ter um melhor desempenho
naquilo que ficou para trás, ou
seja, que consiga acompanhar o
processo de aquisição de lingua-
gem e aprendizagem de forma
eficaz para que não haja compli-
cações e comprometimentos
futuros. 

Portanto, baseando-se em
nossos conhecimentos, expe-
riências e vivências profissionais,
acreditamos que a fonoaudiolo-
gia juntamente com a neuropsi-
copedagogia visam uma maneira
de lidar de forma preventiva e
eficaz com essas alterações bus-
cando uma forma de ajudar a
todos que estão com dificuldade
na aprendizagem.

Débora Zimmermann
(Fonoaudióloga – especialista
em disfagia, neurologia, voz e

linguagem )  

Lara Porrette 
(Pedagoga - especialista 
em Neuropsicopedagogia)

A r t i g o  d a  S e m a n a
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Que o presidente da Câmara
de Ribeirão Pires, vereador
Guto Volpi (PL), aprovou um
requerimento de sua autoria
solicitando à Prefeitura que
faça um Terminal de
Integração de ônibus em imó-
vel localizado entre a avenida
Francisco Monteiro e a rua
Tejo.

* * *
Que para realizar tal solicita-

ção a Prefeitura teria de des-
pender dinheiro para compra
do imóvel ou então a locação
do mesmo. 

* * *

Que o estranho neste pedi-
do é que ele está sendo feito
exatamento no instante em
que o pai de Guto, prefeito
Clóvis Volpi (PL) sacramentou
sua ideia de desalojar os
comerciantes que trabalhavam
no Terminal Rodoviário do
Centro da cidade.

* * *
Que a Câmara Municipal de

Ribeirão Pires criou coragem e
decidiu fazer um requerimento
em conjunto reclamando sobre

serviço prestado pela gestão
Clóvis Volpi.

* * *
Que a reclamação de todos

os vereadores se dá com a
empresa RH Engenharia res-
ponsável pela iluminação
pública da cidade.

* * *

Que o contrato desta
empresa está nas mãos da
Secretaria de Zeladoria e
Manutenção (Zema), cujo titu-
lar é o vereador licenciado
Rubão Fernandes (PL).

* * *
Que diz o documento:

“Nosso repúdio prende-se ao
fato que a empresa responsá-
vel pela manutenção pública
do nosso município têm se fur-
tado a cumprir o contrato cele-
brado com o Executivo, ofere-
cendo péssimos  serviços e
empregando materiais de má
qualidade, não atendendo  a
solicitação demandada por
munícipes  e  atualmente com
o telefone 0800 desativado... o
que se faz necessário o distrato
do contrato bem como negada
a sua  renovação”.

* * *
Que será que os vereadores

redigiram tal documento de
descontentamento com serviço
da Zema sem o conhecimento
do prefeito Clóvis Volpi (PL)?
Vale ressaltar que é bastante
raro os vereadores fazerem
documentos com críticas à ges-
tão Volpi. Fritura à vista!

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

O clima no cenário político em
Rio Grande da Serra esquentou
novamente após uma reviravolta
nas declarações feitas pelo ex-fun-
cionário da Câmara Municipal,
exonerado do cargo no último
ano.

Autor de supostas revelações
que culminaram na ação policial
deflagrada na Casa de Leis, em
dezembro,  por uma equipe do
GOE (Grupo de Operações
Especiais) e do Demacro
(Departamento de Polícia
Judiciária da Macro São Paulo), e
consequentemente na paralisação
das comissões processantes que
pedem a cassação do prefeito
Claudinho da Geladeira (PSDB), o
ex-assessor parlamentar Gabriel
Campagnolli realizou uma delação
premiada ao Ministério Público
(MP-SP) confessando ter mentido
com intenção de prejudicar verea-
dores da cidade, a mando de
Admir Ferro - atual secretário de
Governo da Gestão de Claudinho.

O jovem afirmou que teria sido
sondado por Ferro após seu desli-
gamento do Legislativo. Sua inten-
ção era saber o motivo que levou
ao seu desligamento do Legislativo
Municipal, bem como se o jovem

poderia assegurar algumas narrati-
vas sobre os requerimentos de
informação.

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.

“Admir perguntou qual seria
seu preço e ele (Gabriel) disse que
queria trabalhar. Nessa reunião,
Admir disse que ele seria chamado
na delegacia e ele deveria dizer
que dos 17 requerimentos não
respondidos pela Prefeitura, cinco
haviam sido entregues, e que
então, o presidente da Câmara,
Charles Fumagalli, pediu para que
ele achasse um jeito de fazer com
que os 17 pedidos tivessem sido
protocolados”, diz um trecho a
delação de Gabriel Campagnoli
junto ao MP, protocolada em 10
de junho.

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 cri-
mes. Com relação ao fura-fila da
vacina, o que houve foi a não
publicação do ato oficial transfe-
rindo a funcionária acusada de
furar a fila para a Secretaria de
Saúde e com relação à falta de res-
posta a requerimentos, o prefeito
sustenta que não houve resposta
de poucos documentos e que os
mesmos deveriam ter sido respon-

didos pelos secretários das respec-
tivas pastas.

As votações das Comissões
Processantes foram suspensas em
dezembro após juiz Alexandre
Chiochetti Ferrari, da Vara Única
do município, concedeu liminar. 

O juiz se baseou em depoimen-
to à Polícia Civil de Gabriel
Campagnoli, que admitiu ter adul-
terado o número de requerimen-
tos com pedidos de informações
protocolados na Prefeitura, que
estavam sem resposta, e que deu
origem a uma das ações de
impeachment. 

Nas considerações, o magistra-
do diz que “não se sabe e nem se
há mínimas condições de saber se
a sua palavra (de Gabriel) procede
ou não... Por outro lado, não se
pode desconsiderar que as afirma-
ções são graves e revelam inclusi-
ve suposta motivação por trás da
deflagração dos processos”.

Secretário na mira
O secretário de Governo Admir

Ferro poderá ser convocado pela
Câmara de Rio Grande da Serra
para prestar esclarecimentos
sobre as transferências bancárias
realizadas para Gabriel
Campagnolli. A convocação será
articulada pelos vereadores que
compõem a ala de oposição ao
prefeito Claudinho da Geladeira.

Em entrevista ao Diário do
Grande ABC, o vereador Claudinho
Monteiro (PTC) afirmou que essa
convocação se faz necessária
tendo em vista a gravidade das
declarações do ex-servidor.

O parlamentar ainda ressaltou
que a Casa de Leis poderá instau-
rar uma CEI (Comissão Especial de
Inquérito), com poder de investi-
gação, para avaliar o caso. 

Procurada pela Folha, a
Prefeitura de Rio Grande da Serra
afirmou que não se pronunciará a
respeito da delação premiada.

Delação coloca Claudinho
em situação delicada

Ex-funcionário da Câmara disse ter mentido a mando de Secretário

Prefeito Claudinho da Geladeira
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Segunda-feira, 20 de junho de
2022. Essa é a data que marca o
fim de uma história com mais de
12 anos de trabalho dedicado ao
Terminal Rodoviário de Ribeirão
Pires e seus usuários. Sem que
houvesse diálogo ou acordo que
beneficiasse ambas as partes, a
Gestão Clóvis Volpi despejou 10
comerciantes que atuavam no
local desde o último mandato do
atual prefeito, em 2009.

Ao longo da manhã, o Terminal
Rodoviário recebeu viaturas da
Polícia Militar, Guarda Civil
Municipal que acompanharam a
desocupação dos boxes, determi-
nada pelo juiz da 1ª Vara do Foro
de Ribeirão Pires, doutor Danniel
Adriano Araldi Martins. A ação
aconteceu de maneira pacífica,
não sendo necessário o uso de
força policial, e contou com o apoio
da Secretaria de Zeladoria e
Manutenção Urbana (Zema), que
prestou auxílio na remoção de
objetos de grande porte.

O semblante de decepção e, até
mesmo abandono, era nítido nos

rostos dos comerciantes no
momento do cumprimento da
reintegração de posse, pois o que
construíram ao longo de 12 anos se
desfez em questão de minutos.

Assim como dito no início, os
comerciantes permaneceram até o
último dia em busca do direito de
trabalhar. De lá para cá, os comer-
ciantes usaram de diferentes
meios para tentar reverter à deci-
são de desocupação. Alguns verea-
dores da cidade chegaram a con-
versar com os trabalhadores, mas
nada de concreto foi feito e a situa-
ção permaneceu a mesma até a
última segunda-feira.

O embate entre comerciantes e
a Gestão Clovis Volpi teve início em
maio de 2021. Na ocasião, os tra-
balhadores foram surpreendidos
com a notícia de que o Termo
Aditivo referente ao convênio fir-
mado entre a Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de
Ribeirão Pires (Aciarp) e a
Administração Municipal para rea-
lização do processo de seleção
administrativo dos concessionários

dos boxes havia sido rescindido,
culminado na notificação extrajudi-
cial para desocupar os espaços.

Após o término deste período, a
Prefeitura de Ribeirão Pires - ainda
na gestão Kiko Teixeira - não mani-
festou interesse em prosseguir
com as prorrogações e o assunto
não foi mais tratado. Segundo a
Aciarp, a desocupação dos boxes
dentro de 30 dias fazia parte do
cumprimento ao ofício nº
19/05/2021 da Secretaria de
Governo de Ribeirão Pires.

Na época, a Prefeitura de
Ribeirão Pires alegou que o novo
modelo de projeto para a
Rodoviária não prevê exploração
comercial como o modelo atual, e
o prazo só não foi cumprido em um
primeiro momento em razão de os
advogados da causa terem entrado
com um mandado de segurança a
fim de garantirem a permanência
dos trabalhadores nos boxes.

“O lema da campanha de vocês
era ‘gente que gosta de gente’. E
hoje, vocês no Poder, em plena
pandemia, querem deixar famílias
sem o sustento, sem o direito de
levar o pão de cada dia para casa
numa pandemia. Eu acho que isso
não condiz com o que vocês disse-
ram durante a campanha”, afir-
mou o comerciante Rodrigo
Ramos, que atuava no box 1.

Durante esse entrave, o prefeito
Clovis Volpi chegou a fazer uma live
nas redes sociais intitulada como
“A verdade sobre os espaços
comerciais dentro da Rodoviária
Municipal”. Dono de uma fala
estritamente demagoga, Volpi
disse que o Terminal Rodoviário o
pertencia, culpando os comercian-
tes quanto aos problemas existen-
tes no local.

Ele alegou que naquela época

levou algumas personalidades para
fazer o uso comercial do espaço,
uma vez que ele entendia que os
comerciantes teriam um compor-
tamento legal, dentro dos padrões
das necessidades que a cidade tem
e poderiam servir a comunidade.  

Reforma - A Prefeitura de
Ribeirão Pires, por meio da
Construtora M Thomaz
Engenharia, iniciou no último dia 6,
a reforma do Terminal Rodoviário
Turístico.

O processo de reforma contem-

pla obras interna e externa, em
toda rede elétrica e hidráulica,
construção de novas bilheterias,
banheiros, corredores, novo bici-
cletário, ente outras intervenções.
A previsão é que a nova rodoviária
fique pronta em 12 meses.

Serão investidos nesse processo
R$ 4,8 milhões, provenientes de
parceria com o Governo do Estado,
por intermédio do Dadetur
(Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento dos Municípios
Turísticos).

Gestão Volpi despeja comerciantes 
do Terminal Rodoviário da Estância

Cumprimento de reintegração de posse foi realizado na manhã da última segunda-feira (20)

Equipes da Zema auxiliaram na retirada dos objetos

Rodrigo Ramos e funcionária durante desocupação de box

Materiais foram recolhidos por caminhão da Prefeitura
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A E.E. Edmundo Luiz de
Nóbrega Teixeira, em Rio
Grande da Serra recebeu, no
último dia  8, a honraria de uma

moção indicada pelo vereador
Marcos Costa (União Brasil), de
congratulações, reconhecimen-
to e júbilo ao corpo docente

pelo excelente trabalho que
vem sendo executado na escola,
em especial ao grupo de estu-
dos preparatório para a ETEC.

O grupo de estudos é um pro-
jeto voluntário realizado pela
coordenação das professoras
Michelle Trãoquim Dias e
Priscila Midolli, e existe há mais
de 10 anos. A escola é a respon-
sável por aprovar a maior quan-
tidade de alunos na ETEC de Rio
Grande da Serra entre as unida-
des de ensino da cidade. O
grupo ainda recebe vários alu-
nos do 9º ano de outras escolas,
inclusive particulares para parti-
cipar.

Na moção é destacada a sala
de recursos que atende 20
crianças em condição de defi-
ciência intelectual.

“Tenho que ressaltar que o
resultado gerado por essa
moção é fruto de um grande
trabalho em equipe de coorde-
nação pedagógica, gestão,
agentes de organização escolar,
gerente de organização escolar,
professores, merenda, limpe-
za”, ressaltou o diretor da esco-
la, Pedro Alexandre de Souza
Campos.

“Agradecemos às famílias por

confiarem seus filhos à nossa
responsabilidade, e deixamos
claro nosso compromisso com
uma educação de qualidade.
Nosso lema é uma escola com
amor, liberdade, responsabili-
dade e humanização. Nosso
corpo docente extremamente
preparado busca métodos de
ensino diferenciado visando a
melhor aprendizagem de nossos
alunos”, acrescentou.

“Esse documento é o reco-
nhecimento de uma escola
nova, feita com gestão demo-
crática, transparência, liberdade
e muito amor. Nossa relação
com a escola é simbiótica, é
muito amor aos alunos envolvi-
dos. Tivemos muita dificuldade
em anos passados, e as gestoras
anteriores foram guerreiras,
pois mantiveram a escola com
poucas condições financeiras.
Conseguimos recuperar a unida-
de da escola, objetivamos o
foco na qualidade do ensino, e
um atendimento à comunidade
com muita humanização”, finali-
zou.

Escola de RGS ganha menção 
honrosa da Câmara de Vereadores

Legislativo parabenizou o trabalho realizado na escola, especialmente no grupo de estudos preparatórios para a ETEC

Homenagem aconteceu no último dia 8, na Câmara Municipal
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A Prefeitura de Rio Grande da
Serra promove a abertura de nova
etapa do Refis (Programa Especial
de Recuperação Fiscal) para regu-
larização de débitos municipais
para pessoas físicas e jurídicas. A
medida oferece até 100% de des-
conto dos valores relativos a mul-
tas e juros moratórios, além de
parcelamento em até 12x, para
contribuintes que decidam rene-
gociar suas dívidas em débitos com
IPTU, ISS, ITBI e outras taxas muni-
cipais.

Para o prefeito Claudinho da
Geladeira (PSDB), a abertura de
uma nova etapa do Refis é mais
um incentivo para que contribuin-
tes possam honrar seus compro-
missos junto à Administração
Municipal e, por consequência,
proporcionar incremento de recei-
ta. “O programa permitirá ao cida-
dão pagar o valor original da dívi-
da, acrescido apenas de atualiza-
ção monetária, inclusive, tendo a
opção de parcelar o montante
total. Uma grande oportunidade
para saldar seus compromissos”,
disse o chefe do Executivo.

No último Refis, realizado em
2021, foram fechados cerca de R$
4 milhões em acordos, sendo que
deste montante R$ 2 milhões
foram quitados. 

Condições - Nesta edição,
poderão aderir ao programa muní-
cipes que desejam liquidar créditos
tributários ou não, vencidos com
Fazenda Pública Municipal até o
dia 20 de dezembro. Para obter o
desconto de 100% em multa e
juros moratórios, os munícipes
poderão escolher entre o paga-
mento à vista. 

Ao contribuinte que optar pelo
parcelamento em até doze parce-
las mensais, haverá  redução de
70% de multa de mora e 70% de
juros. As parcelas serão reajusta-
das ao mês de janeiro de cada

exercício, segundo a variação acu-
mulada do IPCA/IBGE. A adesão ao
Refis deverá ser feito na Secretaria
de Finanças, localizada na Rua do
Progresso, 700, Jardim Progresso,
de segunda a sexta-feira, das 9h às
16h.

Para fazer a regularização, é
importante que o devedor venha
com documentos pessoais (RG,
CPF e comprovante de residência)
e do imóvel (escritura, contrato ou
certidão de matrícula do imóvel).
Caso o munícipe que deseja fazer a
regularização da dívida e não seja o
devedor, é necessário procurar
pelo Setor de Cadastro para aber-
tura de processo. Mais informa-
ções pelo e-mail: ctm@riogrande-
daserra.sp.gov.br ou pelo telefone
(11) 2770-0158 - Ramal 1017.

Programa oferece desconto de até 100% de valores relativos a multas e juros moratórios 

Medida foi anunciada na última segunda-feira (20)

Prefeitura de RGS promove abertura do
Refis para regularização de débitos municipais
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A Secretaria de Saúde de
Ribeirão Pires prorrogou a
campanha de imunização con-
tra a influenza (gripe) até o dia
24 de junho, conforme reco-

mendou o Governo do Estado.
O objetivo é que mais pessoas
do grupo prioritário sejam imu-
nizadas. O mesmo acontece
com a campanha contra o

sarampo, que está disponível
para as crianças de seis meses
a menores de cinco anos e tra-
balhadores da saúde.  

Até o momento, 18.110 pes-
soas foram imunizadas contra a
influenza (42% do público-
alvo), que está disponível para
idosos com 60 anos ou mais;
crianças maiores seis meses e
menores de cinco anos; gestan-
tes e puérperas; trabalhadores
da saúde; pessoas com comor-
bidades e deficiência; professo-
res de instituições públicas e
privadas; forças de segurança e
motoristas de caminhão e
transporte público coletivo

A vacinação acontece em
todas as 10 unidades básicas de
saúde e da família, de segunda
à sexta-feira, das 8h às 16h,
sem necessidade de agenda-
mento. Para ser imunizado,
basta levar o documento de
identificação com foto e núme-
ro do CPF, cartão SUS, carteiri-
nha de imunização e se a pes-
soa faz parte de algum grupo
específico, deverá comprová-
lo.

RP prorroga campanha
da gripe até o dia 24 

Objetivo é que mais pessoas do grupo prioritário sejam imunizadas

Mais de 18 mil pessoas já foram vacinadas
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A Secretaria de Meio
Ambiente, Habitação e
Desenvolvimento Urbano de
Ribeirão Pires comemorou na
última sexta-feira (10), o pri-
meiro aniversário do
Departamento de Proteção à
Fauna Silvestre e Bem-Estar
Animal. A equipe criada em
junho de 2021, realizou 1891
resgates de animais, atuou em
243 casos de maus tratos e con-
seguiu um novo lar para 171
animais.

“O departamento é um dos
nossos maiores orgulhos, por-
que nos tornamos referência na
região. Não tem nenhuma outra
cidade que faça o trabalho
como o que fazemos aqui”,
observa a secretária pasta,
Andreza Araújo.

A espécie de animal mais
vezes resgatada pela equipe
foram os pássaros, com 617
ações. Calopsitas, gaviões, pica-
paus e tucanos fazem parte
dessa lista. Outro animal que
marcou presença nas ações de
resgate foram os saruês, com
522 exemplares salvos. Durante

esse período, a equipe também
se deparou com cobras, jacaré,
ouriços, lagartos, bicho-pregui-
ça, entre várias outras espécies.

Além desses casos, a equipe
ainda auxilia no Castramóvel,
que já realizou 600 procedi-
mentos em pouco mais de dois
meses de funcionamento. O

departamento ainda realizou
outras  390 castrações contan-
do com parceiros. 

Para resgates, denúncias ou
entregas voluntárias os núme-
ros do departamento para con-
tato são: 4824-4197 ou 97211-
1112, este último também acei-
ta mensagens via WhatsApp.

Departamento foi criado no ano passado para garantir a preservação da fauna e flora da Estância

Equipe reintroduziu à natureza um bicho-preguiça no Parque Oriental

Equipe Ambiental de Ribeirão Pires
completa um ano com mais de 1.800 resgates

Cabra vítima de maus tratos foi resgatada no bairro de Ouro Fino
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Quem esteve pela região cen-
tral de Ribeirão Pires, no início da
tarde da última segunda-feira (20),
deparou-se com uma verdadeira
cena de filme. Perseguição policial
pela contramão, homens rendidos
ao chão e viaturas da Polícia
Militar. Tudo caminhava para um
possível crime de roubo, chega-
ram a mencionar  prisão de crimi-
nosos, quando na verdade trata-
va-se de uma ocorrência em que o
motorista desobedeceu uma
ordem de parada em uma blitz.

Equipes da Polícia Militar reali-

zavam bloqueio de veículos quan-
do deram ordem de parada ao
Uno Mille vermelho, conduzido
por D.L.A.D.S. A princípio, o moto-
rista parecia colaborar com os mili-
tares.  Ele chegou a argumentar
que seu veículo estava com a
documentação atrasada e que era
utilizado"só para rodar". 

Os policiais ainda constataram
que a numeração do chassi estava
suprimida em razão do desgaste
natural, razão pela qual o fato foi
comunicado à Delegacia de
Ribeirão Pires. O condutor afirmou

ser habilitado e que sua documen-
tação estava na bolsa de sua mãe,
que aguardava na Caixa
Econômica Federal. 

Em razão da colaboração
durante a abordagem, os policiais
solicitaram que D.L.A.D.S, condu-
zisse seu veículo até a Delegacia
de Ribeirão Pires para dar conti-
nuidade no procedimento. No
entanto, durante o trajeto, o
motorista desviou o caminho e
tentou fugir dos policiais.Ele che-
gou a conduzir o veículo pela con-
tramão, mas acabou detido na rua
Miguel Prisco - próximo a Caixa
Econômica Federal.

Segundo informações apuradas
pela Folha, ao ser capturado pelos
militares, o motorista chegou a
ameaçá-los dizendo que já havia
matado um policial em Ouro Fino
e que faria novamente. Ele foi
levado ao Distrito Policial da
Estância, onde foi realizado um
Termo Circunstanciado. Junto a
D.L.A.D.S, havia um adolescente
que não apresentou resistência
contra os policiais. O menor foi
liberado ao responsável logo após
apresentação.

Motorista desobedece ordem
de parada e causa tumulto 

Jovem foi parado em blitz, mas tentou fugir enquanto era conduzido ao DP

Motorista foi abordado na rua Miguel Prisco, região central O corpo do motorista de apli-
cativo Edir Ferreira, de 51 anos,
foi encontrado em uma região de
mata na última segunda-feira
(20), em Rio Grande da Serra.
Edir estava desaparecido desde a
última quinta-feira (16) quando
saiu de casa, em Santo André,
para realizar uma corrida até Rio
Grande da Serra.

O carro da vítima foi encontra-
do pela Guarda Civil Municipal
em estado de abandono.
Imagens de câmeras de seguran-
ça instaladas próximas ao ponto
mostram o momento em que um

homem desembarca do veículo
carregando uma mala e aciona o
alarme.

Equipes da Polícia Civil e
Militar estiveram no local, além
da Perícia que concluiu que o
corpo era, de fato, do motorista
de aplicativo. Edir estava amor-
daçado e com os pés e as mãos
amarrados. 

O caso foi registrado como
homicídio na Delegacia de Rio
Grande da Serra e encaminhado
ao Setor de Homicídios da Polícia
Civil de Mauá, por onde as inves-
tigações prosseguirão.

Motorista de aplicativo é
encontrado morto em RGS

Edir Ferreira tinha 51 anos e estava desaparecido desde o dia 16
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A Polícia Civil de Ribeirão
Pires deflagrou mais uma ope-
ração noturna em pontos espe-
cíficos da cidade. Desta vez, as
equipes comandadas pelo dele-
gado titular, doutor Wagner
Milhardo, vistoriaram cinco
locais diferentes - Santa Luzia,
Quarta Divisão, Estrada de
Sapopemba, próximo a divisa
com Mauá, Estrada dos
Fernandes, próximo a divisa
com Suzano, além da região
central.

Os trabalhos foram realiza-
dos no último dia 14. Assim
como nas demais operações, as
equipes policiais realizam
patrulhamento preventivo
especializado a fim de coibir a
prática de crimes, entre eles
furto e roubo de veículos e apa-
relhos celulares e o tráfico de
drogas.

Dias antes, a Polícia Civil
também realizou operação
noturna nas imediações do
Jardim Mirante, Vila Suíssa,
Centro Alto, próximo aos colé-
gios Enau e Toth, Vila Aurora e
Jardim Valentina.

Somando as ocasiões, foram
vistoriados 33 automóveis,
sendo 18 carros e 15 motocicle-
tas, além da abordagem a 40
pessoas e a checagem de 21
IMEIs de aparelhos celulares -
em busca de possíveis produtos
de furto ou roubo.

As operações noturnas pela
equipe da Delegacia de Ribeirão
Pires tiveram início em abril
desta ano, em um momento
que a cidade apresentou alta

significativa nos principais indi-
cadores criminais.

Os trabalhos tiveram como
alvos possíveis criminosos que
fazem uso de motocicletas para
praticar delitos. Vale ressaltar
que as operações deflagradas
em Ribeirão Pires são de conhe-
cimento da Seccional e da
Diretoria do Demacro, que esta-
beleceram como meta os traba-
lhos durante o período notur-
no.

Mais cinco áreas em Ribeirão Pires são
alvo de Operação Noturna da Polícia Civil

Diligências passaram pelos bairros Santa Luzia, Quarta Divisão, Estrada de Sapopemba, Estrada dos Fernandes e Centro

Policiais realizaram abordagens em pontos estratégicos da cidade 10 veículos foram vistoriados somente no dia 14
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Um jovem foi agredido duran-
te um assalto na Estrada Nossa
Senhora do Pilar, no Recanto
Leda em Ribeirão Pires, na tarde

do último dia 11. A vítima sofreu
escoriações e lesões no braço,
enquanto os indivíduos, ainda
não identificados, roubaram o

celular e a carteira.
A ação aconteceu por volta

das 13h20. Segundo informações
do boletim de ocorrência, a
Polícia Militar foi acionada ao
local após a comunicação de um
suposto atropelamento. Ao che-
gar ao local, encontrou a vítima
já sob os cuidados da equipe
médica do Samu e não identifi-
cou possíveis sinais de atropela-
mento. O local dos fatos também
já havia sido prejudicado para a
realização da perícia.

A vítima estava com suspeita
de fratura no braço esquerdo e
foi encaminhada ao Hospital
Nardini, em Mauá, onde foi sub-
metida aos procedimentos
necessários. Aos policiais, o
jovem contou que havia sido
alvo de assalto e, durante a ação
criminosa, foi agredido pelos
homens - os quais ele alegou
desconhecer. Ele foi liberado
pelo local dos fatos logo após a
conclusão do roubo.

O caso foi registrado como
roubo na Delegacia de Ribeirão
Pires e encaminhado ao Setor de
Investigações Gerais. 

Jovem é agredido
durante roubo de celular

Crime aconteceu na Estrada Nossa Senhora do Pilar, no Recanto Leda

Caso segue em investigação na Delegacia de Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires,
por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Emprego e Renda (SDER), pro-
moveu na manhã de segunda-
feira, dia 20, palestra com as
mulheres que compõem a Frente
de Trabalho da Educação. A ativi-
dade aconteceu na Escola
Municipal Valberto Fusari e abor-
dou o tema ‘Violência Contra a
Mulher’.

Os palestrantes foram os
advogados Fernanda Gomes de
Oliveira, Ricardo Pasin de Castro
Alves e Luiz Wagner Miqueleti
Junior. Os três pertencem à
FAUESP (Faculdade Unificada do
Estado de São Paulo).

A palestra tocou em diversos
assuntos, entre eles, esclareci-
mentos sobre os tipos de violên-
cia, como identificar quem está
sendo vítima de agressão e a
importância do enfrentamento.
Além disso, os palestrantes ainda
destacaram todos os canais de
denúncia.

Patrulha Maria da Penha
A Guarda Civil Municipal de

Ribeirão Pires possui uma equipe
especializada em lidar com casos
de violência contra a mulher. As
denúncias podem ser feitas por
meio do telefone 4825-2318,
além da Central de Atendimento
à Mulher que atende no número
180.

Violência Doméstica é tema
de palestra para mulheres
da Frente de Trabalho

Cerca de 30 trabalhadoras participaram da palestra 
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Em uma partida eletrizante, o
Ferrovia, da Vila Figueiredo, bateu
a equipe do Santa Tereza e garan-
tiu seu 13º título na história do
Campeonato Municipal de Rio
Grande da Serra, após um jejum de
11 anos. A final foi disputada no
último domingo (19) no Estádio
Municipal Teixeirão e terminou em

1 a 0 para o Ferrovia. 
A atmosfera que tomava conta

das torcidas já demonstrava que
seria uma grande partida entre as
duas equipes. Sob o comando do
técnico Val, o Santa Tereza chegou
a ameaçar abrir o placar da partida,
mas parou nas mãos do goleiro
Vitor - que defendeu uma cobran-

ça de pênalti ainda no primeiro
tempo.

Já na segunda metade do jogo,
o Ferrovia, do técnico Valmir, pas-
sou a ser dono das melhores joga-
das, chegando ao gol por meio de
uma falta cobrada pelo meia  Di.
Após a defesa do goleiro, a bola
sobrou para Rodolfo que marcou o
gol do título.

Com a conquista, a equipe do
Ferrovia chega ao seu 13º título
municipal, sagrando-se o maior
campeão do torneio de futebol
amador da cidade.

Mais cedo, o Parque América
garantiu o título de campeão da 3º
Divisão do Campeonato Municipal,
e o acesso para a 2º Divisão, após
empatar em 0 a 0 com a equipe do
Oásis Paulista. Por ter a melhor
campanha do campeonato, o
Parque América garantiu a vanta-
gem do empate para a final.

“Nosso projeto era subir, nosso
primeiro ano, começamos agora.
Se Deus quiser, vamos subir para a
Especial e vamos mais fortes
ainda”, disse o técnico Ney após a
partida.

Ferrovia garante 13º título
no Campeonato de RGS

Equipe garantiu campeonato ao vencer o Santa Tereza por 1 a 0

Equipe chegou ao 13º título, após jejum de 11 anos

No próximo domingo (26), as
equipes do Vasquinho e do Santa
Luzia entram em campo para
decidir o título do Campeonato
Municipal de Veteranos de
Ribeirão Pires. Os times chegaram
à final após enfrentarem o União
e o Guanabara na última quinta-
feira (16), em partidas disputadas
excepcionalmente no Estádio
Municipal Teixeirão, em Rio
Grande da Serra.

As partidas estavam previstas
para acontecer no último dia 11,
mas foram adiadas em razão das
condições do campo,  prejudicado
pela chuva.

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.

Vasquinho e Santa Luzia
decidem pelo Veterano

Forte neblina marcou início da partida, em Rio Grande da Serra
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Camila comemorou seu aniversário no Bar da Vila no último dia 05/06, e contou com show da banda Ronaldo e os Impedidos.
Além de receber os parabéns do maridão Marcio, familiares e amigos.
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°

07/2022 – PROCESSO Nº 979/2022-7 – RECONHEÇO e
RATIFICO visando à “Contratação de empresa para
prestação de serviços e locação e direito de uso de sis-
tema informatizado para estruturação da imprensa
oficial do município de Rio Grande da Serra em meio
eletrônico” no valor total de R$ 7.800,00 (Sete mil e
oitocentos reais) para o período de 12 (doze) meses
em favor da empresa P&P Colibri – Consultoria e
Soluções S/S Ltda - CNPJ: 15.417.725/0001-57, com
fundamento no Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93
e alterações subsequentes. Katiuscia Camila Dias -
Secretária de Comunicação – 20/06/2022. 

EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA Nº 202/2022 CONCEDER ao Sr. WALTER

CORDONI FILHO, portador da cédula de identidade nº
5.068.339-1, no cargo de Secretário Municipal de
Saúde, lotado na Secretaria de Saúde - SS, afastamen-
to de 12 (doze) dias para tratar de assuntos particula-
res, com prejuízos em seus vencimentos, a partir de 30
de maio de 2022, PORTARIA Nº 203/2022 CONCEDER
a Sra. LARA SECCHIERO TABET NOTTE, portadora da
cédula de identidade nº 20.540.766-3, no cargo de
Secretária Municipal de Administração, lotada na
Secretaria de Administração - SA, afastamento de 12
(doze) dias para tratar de assuntos particulares, com
prejuízos em seus vencimentos, a partir de 01 de
junho de 2022, PORTARIA Nº 204/2022 NOMEAR a
Sra. ELAINE DIAS DE OLIVEIRA, portadora da cédula de
identidade nº 13.841.721-0, no cargo de Chefe de
Setor, lotada na Secretaria de Educação e Cultura -
SEC, de provimento Comissionado, a contar de 01 de
junho de 2022, PORTARIA Nº 205/2022 CONCEDER a
Sra. HELENICE RAMIRES DE SOUZA, portadora da cédu-
la de identidade nº 25.720.046-0, no cargo de
Atendente de Desenvolvimento Infantil, lotada na
Secretaria de Educação e Cultura - SEC, de provimento
efetivo, licença de 30 (trinta) dias por motivo de doen-
ça em pessoa da família, conforme Processo
Administrativo nº 1119/2022, Artigo 105 da Lei
Municipal nº 1.221/1999, a partir de 02 de Junho de
2022, PORTARIA Nº 207/2022 DESIGNAR a Sra. ELIZA-
BETH MARIA DA SILVA SANTOS, portadora da cédula
de identidade nº 15.677.810-5, no cargo de Servente
de Serviços Gerais, de provimento Efetivo, lotada na
Secretaria de Saúde - SS, devendo a mesma para pres-
tar serviços na Secretaria de Cidadania e Inclusão

Social – SCIS, a contar de 01 de junho de 2022, POR-
TARIA Nº 208/2022 EXONERAR a PEDIDO a Sra. CAR-
MEM LÚCIA PEREIRA DE SOUSA HERCULANO, portado-
ra da cédula de identidade nº 52.963.876-9, do cargo
de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria
de Educação e Cultura - SEC, de provimento Efetivo, a
partir de 06 de Junho de 2022, PORTARIA Nº 209/2022
EXONERAR a PEDIDO o Sr. JOÃO DONIZETE REZENDE
COELHO, portador da cédula de identidade nº
10.358.874-7, do cargo de Chefe de Setor, lotado na
Secretaria de Obras e Planejamento - SOP, de provi-
mento Comissionado, a partir de 06 de Junho de 2022,
PORTARIA Nº 210/2022 NOMEAR o Sr. JOÃO DONIZE-
TE REZENDE COELHO, portador da cédula de identida-
de nº 10.358.874-7, no cargo de Agente de Trânsito,
lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa
Civil - SSTDC, de provimento Efetivo, a partir de 07 de
Junho de 2022, PORTARIA Nº 211/2022 APOSTILAR a
Sra. MARIANA APARECIDA ARICÓ DONAIRE, portadora
da cédula de identidade nº 41.935.340-9 para compor
a Comissão de Patrimônio e a de Almoxarifado, a con-
tar de 01 de junho de 2022, PORTARIA Nº 212/2022
NOMEAR a Sra. ARIANE DE MOURA SILVA, portadora
da cédula de identidade nº 49.423.634-6, no cargo de
Chefe de Setor, lotada na Secretaria de Obras e
Planejamento - SOP, de provimento Comissionado, a
partir de 08 de Junho de 2022, PORTARIA Nº 216/2022
DESIGNAR a Sra. REGIANE DE OLIVEIRA ALVES, porta-
dora da cédula de identidade nº 24.793.563-3, no
cargo de Atendente de Desenvolvimento Infantil, de
provimento Efetivo, , devendo a mesma prestar servi-
ços 382º Zona Eleitoral – Ribeirão Pires, pelo prazo de
01 (um) ano, sem prejuízos dos vencimentos e vanta-
gens do cargo que ocupa, a contar de 06 de junho de
2022, PORTARIA Nº 217/2022 NOMEAR o Sr. CARLOS
EDUARDO NÓBREGA MONTRESOL, portador da cédula
de identidade nº 32.966.752-X, no cargo de Assistente
Jurídico, lotado na Secretaria de Educação e Cultura -
SEC, de provimento Efetivo, a contar de 01 de junho de
2022. 

CLÁUDIO MANOEL MELO - Prefeito Municipal
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.933, DE 02 DE JUNHO

DE 2.022
“Altera dispositivo do Decreto Municipal n° 2.817,

de 31 de maio de 2.021, que dispõe sobre a nomeação
dos Membros da Câmara de Conciliação de
Precatórios CCP ”.

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

DECRETA
Art. 1° - A alínea “b”, do inciso I  do artigo 1° passa

a vigorar com a seguinte redação:
“I – Representantes da Secretaria de Finanças:
b) Suplente: Marlene Nunes dos Santos Oliveira” 
Art. 2° - Este decreto entrará em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02
de junho de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito
Admir Donizeti Ferro
Secretário de Governo
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária Assuntos Jurídicos
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.934, DE 08 DE JUNHO

DE 2.022
Dispõe sobre o uso de máscara como medida de

controle da disseminação da pandemia da Covid-19 no
Município de Rio Grande da Serra.

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

CONSIDERANDO que a partir de 31 de maio de
2022, o Estado de São Paulo voltou a recomendar o
uso de máscaras em locais fechados;

CONSIDERANDO a deliberação do Consórcio
Intermunicipal Grande ABC, que na 67ª Assembleia
Extraordinária, realizada no dia 7 de junho de 2022,
decidiu seguir a orientação do Governo do Estado de
São Paulo,

D E C R E T A:
Art. 1º  - Fica recomendada a utilização de másca-

ra de proteção facial em locais fechados em todo ter-
ritório do Município, estando incluídos estabelecimen-
tos de ensino públicos e privados, bem como os esta-
belecimentos comerciais, industriais, escritórios, tea-
tros, casas de shows, academias, igrejas e templos,
transporte público e privado, entre outros 

Art. 2º. - Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 08
de junho de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito
Admir Donizeti Ferro
Secretário de Governo
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária Assuntos Jurídicos
Walter Cordoni Filho
Secretário de Saúde
Pregão Presencial n° 24/22 - PROCESSO 434/2022

- OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de
café, açúcar e filtro, para atender às necessidades das
Secretarias da Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra. 

DATA DE ABERTURA: 08 de julho de 2022, às 10
horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situa-
do na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da
Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclareci-
mentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico
www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-
mail licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no
Departamento de Licitações, e telefones para contato:
(11) 2770-3000.

Lara Secchiero Tabet Notte, Secretária Municipal
de Administração – 20/06/2022.

”RESUMO:
PROCESSO 558/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº

13/2022 - OBJETO: Registro de Preços para aquisições
de mobiliários gerais para atender as necessidades das
secretarias da Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra. 

DESPACHO DO SECRETÁRIO: HOMOLOGO o obje-
to 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: Mario Augusto Silva Pereira EPP
Item 02 – Qtd, 20, unid., Valor Unitário R$ 470,00,

Valor Total R$ 9.400,00; Item 04 – Qtd, 10, unid., Valor
Unitário R$ 955,00, Valor Total R$ 9.550,00; Item 07 –
Qtd, 30, unid., Valor Unitário R$ 329,00, Valor Total R$
9.870,00; Item 08 – Qtd, 20, unid., Valor Unitário R$
385,00, Valor Total R$ 7.700,00; Item 09 – Qtd, 20,

unid., Valor Unitário R$ 289,00, Valor Total R$
5.780,00; Item 10 – Qtd, 06, unid., Valor Unitário R$
395,00, Valor Total R$ 2.370,00; Item 12 – Qtd, 10,
unid., Valor Unitário R$ 240,00, Valor Total R$
2.400,00; Item 13 – Qtd, 10, unid., Valor Unitário R$
240,00, Valor Total R$ 2.400,00; Item 16 – Qtd, 05,
unid., Valor Unitário R$ 998,00, Valor Total R$
4.990,00; Item 17 – Qtd, 05, unid., Valor Unitário R$
1.000,00, Valor Total R$ 5.000,00; Item 18 – Qtd, 10,
unid., Valor Unitário R$ 560,00, Valor Total R$
5.600,00; Item 19 – Qtd, 05, unid., Valor Unitário R$
1.640,00, Valor Total R$ 8.200,00; Item 22 – Qtd, 10,
unid., Valor Unitário R$ 200,00, Valor Total R$
2.000,00. 

Valor Total da Empresa: R$ 75.260,00
Empresa: Innova Comercial & Negócios Eireli
Item 05 - Qtd, 20, unid., Valor Unitário R$

1.135,00, Valor Total R$ 22.700,00; Item 06 - Qtd, 30,
unid., Valor Unitário R$ 800,00, Valor Total R$
24.000,00; Item 14 - Qtd, 10, unid., Valor Unitário R$
49,00, Valor Total R$ 490,00; Item 15 - Qtd, 10, unid.,
Valor Unitário R$ 610,00, Valor Total R$ 6.100,00; Item
20 - Qtd, 5, unid., Valor Unitário R$ 89,00, Valor Total
R$ 445,00; Item 21 - Qtd, 5, unid., Valor Unitário R$
110,00, Valor Total R$ 550,00;

Valor Total da Empresa: R$ 54.285,00
Os item 01, 03, 11 restaram fracassados
Secretário Municipal de Administração: Lara

Secchiero Tabet Notte– 20/06/2022”
”RESUMO:
PROCESSO 735/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº

16/2022 - OBJETO: Registro de Preços para forneci-
mento de papel sulfite A4, para atender às unidades
administrativas da Prefeitura Municipal de Rio Grande
da Serra. 

DESPACHO DO SECRETÁRIO: HOMOLOGO o obje-
to 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: Espaço 2 Tecnologia Eireli 
Item 1 – Qtd. 2.500 unid., Valor Unitário R$ 30,00;

Valor Total R$ 75.000,00; 
Valor Total da Empresa: R$ 75.000,00.
Secretária de Administração: Lara secchiero Tabet

Notte – 20/06/2022”


