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Projeto do vereador Anselmo prevê
publicação sobre andamento 

de serviços da Prefeitura

Câmara de RGS deve
aprovar Tribuna Livre
para população

Escuridão de ruas
facilita crimes em RP

Kiko não quer que 
população saiba onde

estão sendo executados
serviços de zeladoria

Carro capota três vezes 
na Capitão José Galo

Um bandido morto e
outro foragido, esse é o
saldo da tentativa de assalto
ocorrido na noite de quarta-
feira na Avenida Rotary em
Ribeirão Pires, quando os
bandidos tentaram parar um
motoqueiro para roubar a
moto. O piloto, policial mili-
tar, reagiu. 
A via serve de ligação para

bairros como Mirante, Suíssa
e Centro Alto, fica em local
ermo e rodeada por mata, e
vem se tornando ponto para
a prática de assaltos e deso-
va de corpos.
A avenida se tornou ainda

mais perigosa devido a falta
de manutenção da ilumina-
ção pública e a extensão do
serviço. Parte da via está às
escuras, justamente o trecho
onde a mata é mais presen-
te.  Páginas 07 e 08

Polícia preserva local do crime em via totalmente escura

Transparência em tapa buraco, capinação e limpeza de ruas
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO                        

Faço saber que pretendem se casar  e  apresentaram
os  documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil
Brasileiro.

MARCOS  DE  MELO FAUSTINO, estado civil solteiro,
profissão estudante, nascido  em Ribeirão Pires, SP no dia
vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e
cinco (24/01/1985), residente e domiciliado Rua Virgílio
Roncon,  1082,  Santana,  Ribeirão  Pires, SP, filho de JOSE
FAUSTINO FILHO e de DERCIA DE MELO FAUSTINO. ALINE
CONDE  PIMENTEL,  estado  civil  solteira, profissão assis-
tente social,  nascida  em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e
dois de maio de mil novecentos e oitenta e cinco
(22/05/1985), residente e domiciliada Rua  Goiás,  163,
Santa  Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de TARCISIO JOSE
PIMENTEL e de FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL.                      

CLAUDEMÍ   RAMOS  DE  OLIVEIRA,  estado  civil  divor-
ciado,  profissão supervisor  de açougue, nascido em Coité
do Nóia, AL no dia vinte e um de agosto de mil novecentos
e setenta e seis (21/08/1976), residente e domiciliado  Rua
Poá, 45, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de CLAUDIO RAMOS
DE OLIVEIRA e de JOSEFA RAMOS DE OLIVEIRA. ELIETE RAI-
MUNDO DE SOUZA, estado civil solteira, profissão balco-
nista, nascida  em Aguiar, PB no dia dezesseis de outubro
de mil novecentos e oitenta  e  cinco  (16/10/1985),  resi-
dente e domiciliada Rua Poá, 45, Suíssa,  Ribeirão  Pires,  SP,
filha  de  RAIMUNDO JOSE DE SOUZA e de SEBASTIANA
LEONILA DE SOUZA.                                          

LUIZ FERNANDO RODRIGUES, estado civil solteiro,
profissão comerciante, nascido em Mauá, SP no dia vinte e
quatro de julho de mil novecentos e oitenta  e  três
(24/07/1983),  residente  e  domiciliado Rua Arnaldo Correa,
85,  casa  2,  Aliança,  Ribeirão  Pires, SP, filho de GILMAR
APARECIDO RODRIGUES e de ROSANGELA APARECIDA DA
ROSA RODRIGUES. VANESSA  ANDRADE  BATISTA,  estado
civil solteira, profissão pedagoga, nascida  em  São  Paulo,
SP  no  dia  vinte  e quatro de julho de mil novecentos  e
oitenta  e um (24/07/1981), residente e domiciliada Rua
Arnaldo  Correa,  85,  casa  2,  Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filha de FRANCISCO DE ASSIS BATISTA e de MARINA
ANDRADE BATISTA.               

WILLIAN  PEREIRA  RAMOS,  estado  civil solteiro, pro-
fissão vigilante, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia quin-
ze de julho de mil novecentos e oitenta e sete (15/07/1987),
residente e domiciliado Rua Diamantina, 24,  Ponte  Seca,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ VALDECI FRANCISCO
RAMOS e de MARIA DE LOURDES PEREIRA RAMOS.
INGRID  LUANY  FERREIRA,  estado civil solteira, profissão
auxiliar de enfermagem,  nascida  em  Mauá, SP no dia
vinte e sete de abril de mil novecentos  e noventa e dois
(27/04/1992), residente e domiciliada Rua Diamantina, 24,
Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filha de PAULO ROGÉRIO
FERREIRA e de ELZA MARIA FERREIRA.                                    

MARCOS  SUEL FLORES DE LIMA, estado civil solteiro,
profissão operador de  produção,  nascido  em  Picos,  PI no
dia trinta de outubro de mil  novecentos  e oitenta e sete
(30/10/1987), residente e domiciliado Rua Otávio  Zampol,
46,  Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filho de MANOEL FLO-
RES DE LIMA e de MARIA DAS NEVES SANTOS FLORES.
YARITZA  LESCAY  HERNANDEZ, estado civil divorciada, pro-
fissão médica, nascida  em  Cuba  no  dia  trinta e um de
outubro de mil novecentos e setenta  e  nove
(31/10/1979),  residente  e  domiciliada  Rua Otávio
Zampol,  46, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filha de GIL-
BERTO LESCAY MAREN e de OSMAIDA HERNANDEZ ISACC.                                   

MATHEUS  SANTOS  DA SILVA, estado civil solteiro,
profissão técnico em eletrônico, nascido em Mauá, SP no
dia vinte e sete de novembro de mil novecentos  e noven-
ta e sete (27/11/1997), residente e domiciliado Rua Virgílio
Roncon,  954,  Santana,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de JOSE

ROBERTO TADEU DA SILVA e de ELIANE CICERO DOS SAN-
TOS. LETÍCIA  LAUANA  DE  JESUS SANTOS, estado civil sol-
teira, profissão do lar,  nascida  em  Mauá,  SP no dia onze
de agosto de mil novecentos e noventa  e  nove
(11/08/1999),  residente  e domiciliada Rua Virgílio Roncon,
954,  Santana, Ribeirão Pires, SP, filha de GILBERTO DE
JESUS SANTOS e de CLEMILDA DOS SANTOS.                                      

THIAGO COELHO DE ANDRADE, estado civil solteiro,
profissão manobrista, nascido  em  Mauá,  SP  no  dia  vinte
e  quatro  de fevereiro de mil novecentos  e  noventa
(24/02/1990), residente e domiciliado Rua Major Cardim,
1266, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de FRANCISCO
SIMÕES DE ANDRADE e de JUDITH APARECIDA COELHO DE
ANDRADE. KARINA SANTOS DE MORAIS, estado civil soltei-
ra, profissão atendente de loja,  nascida  em  Ribeirão
Pires, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos  e
oitenta e três (12/12/1983), residente e domiciliada Rua
Major  Cardim,  1266,  Suíssa,  Ribeirão Pires, SP, filha de
WALDIR DE MORAIS e de IVONETE CUNHA SANTOS.                                     

GUILHERME  SOUZA  DA  CRUZ, estado civil solteiro,
profissão porteiro, nascido  em  Mauá,  SP  no  dia dezoito
de janeiro de mil novecentos e noventa  e  quatro
(18/01/1994),  residente e domiciliado Avenida das Aleluias
(Jd Serrano), 102, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de ELÇO
BARBOSA DA CRUZ e de JOANA DARC DE SOUZA. INARA
PEREIRA  SILVA,  estado  civil solteira, profissão promotora
de vendas,  nascida  em  Ribeirão Pires, SP no dia oito de
janeiro de mil novecentos  e  noventa  e  nove
(08/01/1999), residente e domiciliada Avenida  das  Aleluias
(Jd Serrano), 102, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha  de  CLAU-
DINEI  RODRIGUES  SILVA  e de ADRIANA GONÇALVES
PEREIRA SILVA.                                                                

WELLINGTON  FERREIRA,  estado  civil solteiro, profis-
são instalador de manta  balística, nascido em Mauá, SP no
dia trinta e um de janeiro de mil  novecentos e noventa e
três (31/01/1993), residente e domiciliado Rua  Arary,  173,
Barro  Branco, Ribeirão Pires, SP, filho de ANTONIO FERREI-
RA e de JOSELIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA. MICHELLE
APARECIDA  SALES  DA SILVA, estado civil solteira, profissão
vendedora,  nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP no dia vinte e
quatro de setembro  de mil novecentos e oitenta e sete
(24/09/1987), residente e domiciliada  Rua Pietro Dunda,
233, Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filha de MILTON SALES DA
SILVA e de MARIA APARECIDA SALES DA SILVA.         

JOSÉ  EDUARDO  AUGUSTO  COUTO FONTES, estado
civil solteiro, profissão analista de planejamento, nascido
em Ribeirão Pires, SP no dia nove de julho  de  mil  nove-
centos  e noventa e oito (09/07/1998), residente e domici-
liado  Rua  das  Espatódeas (Jd Serrano), 133, Aliança,
Ribeirão Pires,  SP,  filho  de  MARCO  DE PAULA FONTES e
de RENATA DE OLIVEIRA COUTO FONTES. IZABELLA   PADI-
LHA  DE  OLIVEIRA,  estado  civil  solteira,  profissão esta-
giária,  nascida  em  Diadema, SP no dia seis de fevereiro de
dois mil  (06/02/2000),  residente  e  domiciliada  Rua  das
Espatódeas (Jd Serrano),  133,  Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filha de MARCELO ANANIAS DE OLIVEIRA e de GISLAINE
PADILHA DE OLIVEIRA.                        

VALDEREZ  RAIMUNDO  DE  OLIVEIRA,  estado  civil
divorciado, profissão mecânico  de  suspensão,  nascido
em  Lagoa,  PB  no dia dezesseis de setembro de mil nove-
centos e sessenta e nove (16/09/1969), residente e domici-
liado  Rua  Emílio  Ribas,  40, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP,
filho  de  RAIMUNDO  FRANCISCO  DE  OLIVEIRA  e  de
FRANCISCA LUIZ DA CONCEIÇÃO. MARIA   JOSEANE  DA
CONCEIÇÃO,  estado  civil  divorciada,  profissão pizzaiola,
nascida  em  Cortês,  PE  no  dia  nove de novembro de mil
novecentos  e setenta e dois (09/11/1972), residente e
domiciliada Rua Emílio  Ribas,  40,  Centro  Alto,  Ribeirão
Pires, SP, filha de JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO e de JÚLIA
MARIA DA CONCEIÇÃO.                     

VITOR  BRENDOW  SARAIVA  SANTANA,  estado  civil

solteiro,  profissão autônomo,  nascido  em  Mauá,  SP  no
dia seis de janeiro de dois mil (06/01/2000),  residente  e
domiciliado  Rua  Giacondo Carcillo, 244, Colônia,  Ribeirão
Pires, SP, filho de LEONARDO DOS REIS SANTANA e de
GISELLE ALVES SARAIVA. TAYNÁ  ALVES  DOS  SANTOS,
estado  civil  solteira, profissão do lar, nascida  em  Mauá,
SP  no  dia  vinte  e  quatro  de  setembro de mil novecen-
tos  e noventa e sete (24/09/1997), residente e domiciliada
Rua Giacondo  Carcillo, 244, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha
de MARLONE FERREIRA DOS SANTOS e de CLAUDIA ALVES
DA SILVA.                      

ARISTÓTELES  ITAJARA  DE  MAGALHÃES  SANSALONI,
estado  civil  viúvo, profissão  empresário,  nascido  em  Vila
Mariana - Capital, SP no dia vinte  e três de novembro de
dois mil e dois (23/11/2002), residente e domiciliado rua
Eduardo Taglioli, 13, Vila Suissa, Ribeirão Pires, SP, filho   de
SEBASTIÃO  JERAME  SANSALONI  e  de  IZAURA  DE
MAGALHÃES SANSALONI. DÁLIA  CLÉA  FEITOSA  DE  AMO-
RIM,  estado  civil divorciada, profissão educadora física,
nascida em Maceió, AL no dia doze de dezembro de mil
novecentos  e oitenta e sete (12/12/1987), residente e
domiciliada Rua Eduardo  Taglioli,  13,  Vila  Suíssa,
Ribeirão  Pires,  SP, filha de ARESTIDES  AMANCIO  ALVES
DE AMORIM NETO e de CLEONILDES ALVES FEITOSA DE
AMORIM.                                                            

MARCELO  NOGUEIRA  DOS  SANTOS,  estado  civil
divorciado,  profissão instrumentista, nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia quatorze de junho de   mil  novecentos  e
setenta  e  oito  (14/06/1978),  residente  e domiciliado  Rua
Antônio  Figueiredo Filho (Vl Icléia), 32, Pastoril, Ribeirão
Pires,  SP,  filho  de JAIR CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
e de SONIA MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS.  TALITA  DOS
SANTOS PENHA, estado civil solteira, profissão engenheira
civil,  nascida  em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e seis de

junho de mil  novecentos e oitenta e dois (26/06/1982), resi-
dente e domiciliada Rua  Antônio  Figueiredo  Filho  (Vl
Icléia),  32, Pastoril, Ribeirão Pires, SP, filha de EUCLYDES
PENHA ALONSO e de VERA LUCIA DOS SANTOS. 

EDEQUIAS  SILVA  DE  SOUZA, estado civil solteiro, pro-
fissão pintor de autos,  nascido  em  Santo André - 2º
Subdistrito de Utinga, SP no dia seis  de  maio  de  mil  nove-
centos  e  noventa  e  três (06/05/1993), residente  e  domi-
ciliado  rua  Orestes  Del  Corto,  30, Vila Suissa, Ribeirão
Pires, SP, filho de RAIMUNDO MESQUITA DE SOUZA e de
MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA. LAIS  SOUZA  OLIVEIRA,
estado  civil  solteira,  profissão estudante, nascida  em
Jundiaí, SP no dia quinze de dezembro de mil novecentos e
noventa  e  seis (15/12/1996), residente e domiciliada rua
Orestes Del Corto, 30, Vila Suissa, Ribeirão Pires, SP, filha de
MARCELO DE CAMPOS OLIVEIRA e de SILVANIA DE SOUZA
OLIVEIRA.                             

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro,
profissão operador de  máquina,  nascido  em  Ribeirão
Pires,  SP no dia vinte e dois de janeiro  de  mil novecentos
e oitenta e três (22/01/1983), residente e domiciliado  Rua
Boa Sorte, 10, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de MARIA
CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA. FERNANDA   DANIELY   DE
MELO,   estado   civil  solteira,  profissão cabeleireira,  nas-
cida  em Ribeirão Pires, SP no dia nove de fevereiro de  mil
novecentos e noventa (09/02/1990), residente e domicilia-
da Rua Boa  Sorte, 10, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de
APARECIDO SOARES DE MELO e de DILMA APARECIDA DE
MORAIS.                               

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATU-
RAIS DO DISTRITO DE OURO FINO PAULISTA MUNICIPÍO
DE RIBEIRÃO PIRES - SP - OFICIAL ANDRÉ MACHADO DE

SOUZA                       
Faço saber que pretendem se casar  e  apresentaram

os  documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil

Brasileiro.
DAVID DANIEL DE LARA LUCENA, estado civil solteiro,

profissão barbeiro, nascido  em  São  José  dos  Campos,  SP
no  dia  dois de maio de mil novecentos  e  noventa  e  um
(02/05/1991),  residente  e domiciliado Avenida  Flórida,
381,  casa  02, Somma, Ribeirão Pires, SP, filho de WILSON
JOSÉ LUCENA e de CELÍ DE LARA.  CRISLEINE  APARECIDA
ALVES  LOPES,  estado  civil  solteira, profissão autônoma,
nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  doze  de  novembro  de mil
novecentos  e  oitenta  e  oito  (12/11/1988), residente e
domiciliada Avenida  Flórida,  381,  casa  02, Somma,
Ribeirão Pires, SP, filha de ANDREA ALVES LOPES.    

JAELSON  DA  SILVA, estado civil solteiro, profissão vigi-
lante, nascido em  Santo  André,  SP  no dia trinta e um de
março de mil novecentos e oitenta  e um (31/03/1981),
residente e domiciliado Rua Javari, 31, Km 4, Ribeirão Pires,
SP, filho de DORIVAL DA SILVA e de MARIA DE LOURDES DA
SILVA. LUCIANE BRANDÃO, estado civil solteira, profissão
cuidadora, nascida em Mauá,  SP  no  dia vinte e oito de
março de mil novecentos e setenta e cinco  (28/03/1975),
residente e domiciliada Rua Javari, 31, casa 01, Km 4,
Ribeirão Pires, SP, filha de ANASTACIO FIRMINO BRANDÃO
e de VERA LUCIA PINTO BRANDÃO.                          

VINÍCIUS LANDIM THEODORO, estado civil solteiro,
profissão , nascido em Mauá,  SP  no dia vinte de outubro
de mil novecentos e noventa e cinco (20/10/1995),  resi-
dente  e  domiciliado Rua Cachoeira (Vl Mery), 153, Pouso
Alegre, Ribeirão Pires, SP, filho de ALAOR THEODORO e de
EUNICE LANDIM FRANCISCO THEODORO.  JAQUELINE
CRUZ DA SILVA, estado civil solteira, profissão , nascida em
São  Paulo,  SP  no dia trinta de julho de dois mil e um
(30/07/2001), residente  e  domiciliada  Rua Cachoeira (Vl
Mery), 153, Pouso Alegre, Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de GIL-
BERTO ANTONIO DA SILVA e de ROSANA MARA CRUZ DE
MORAES.                                                  

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  

E d i t o r i a l d a F o l h a

Iluminação Pública é sinônimo de Segurança
Ruas escuras é fator que contribui para o

aumento da criminalidade, é o que apontam
estudos no Brasil e no Exterior. Já ruas ilumina-
das, ajudam a diminuir a violência, é o que
mostrou dois dos maiores estudos sobre o
tema.
Nova York foi a primeira cidade a quantificar

diminuição da criminalidade após a
instalação de torres de luz nas ruas.
A pesquisa realizada em 2016 apon-
tou a redução de 36% nos crimes
ocorridos durante a noite em vias
com iluminação adequada. Outro
estudo liderado por professores da
Fundação Getúlio Vargas apontam a redução
de 4% dos crimes cometidos em vias públicas
das regiões Norte e Nordeste.
Os resultados dessas e outras pesquisas

apontam para um caminho que todo o leigo
sabe bem, ruas iluminadas garantem mais
segurança à população.
Então, por qual motivo o prefeito de Ribeirão

Pires insiste em continuar com o serviço de ilu-
minação tão precário? Desde que assumiu o
cargo em janeiro de 2017, Kiko Teixeira não
consegue manter a cidade acessa. Neste
momento, várias ruas estão com as lâmpadas
apagadas ou ainda sem o serviço.
Enquanto os estudos apontam para a exce-

lência no setor, Ribeirão Pires cole-
ciona reclamações sobre a falta de
luz.
Na última quarta-feira a situação

na cidade se agravou, parte da
Avenida Rotary está com lâmpadas
queimadas ou sem braços de luz, e o

resultado não poderia ter sido outro. Ladrões
aproveitaram da escuridão para instalar uma
barreira na via e assaltar motoristas. Um moto-
queiro foi abordado, e por ser policial, escapou
da emboscada, caso diferente se fosse com a
população comum.
Até quando o prefeito irá brincar com a

segurança do seu povo? 

““RRiibbeeiirrããoo  PPiirreess
iinnssiissttee  eemm  

ccoonnttiinnuuaarr  ccoomm  oo
sseerrvviiççoo  pprreeccáárriioo””
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Que o ex-prefeito de Rio Grande
da Serra, Ramon Velásquez (PT),
postulante ao Executivo da cidade
em 2020, vem promovendo vídeos
para dialogar com a população.

***
Que Ramon  fala em um dos

vídeos que irá defender o PT e o
Lula, e que é leal ao Partido dos
Trabalhadores.

***
Que a posição de Ramon foi elo-

giada, mas o pré-candidato ao
falar sobre supostas pesquisas elei-
torais, destacou a boa colocação
do prefeito de Mauá, Atila
Jacomussi (PSB), limitando seus
elogios ao desafeto do PT em
Mauá. 

***
Que Velásquez não fez qualquer

menção ao petista Oswaldo Dias,
segundo alguns levantamentos,
líder nas intenções de votos em
Mauá. O fato desagradou as lide-
ranças do PT mauaense.

Que em Ribeirão Pires, o prefei-
to Kiko Teixeira (PSB) procura um
novo líder na Câmara de
Vereadores.

***
Que Kiko perdeu o seu líder,

vereador Amaury Dias (PV), após o
parlamentar ser vítima de ataques
de aliados nas redes sociais.

***

Que o prefeito tem dois nomes
na mesa, o do vereador Rogério do
Açougue, do PSB, e do ex-líder,
vereador Silvino de Castro (PRB). O
escolhido poderá sair em breve.

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

Projeto Tribuna Livre foi protocolado por Claudinho Monteiro e Jhol Jhol

A população de Rio Grande
da Serra terá o direito de falar
aos vereadores. 
O presidente da Casa,

Claudinho Monteiro (PSB) e o
líder de Governo, Jhol Jhol
(PSD), protocolaram projeto de
lei instituindo na Casa
Legislativa a Tribuna Livre.
Se aprovado pelos parla-

mentares, a lei permite que
durante as reuniões ordinárias
haja um espaço reservado para
os cidadãos fazerem o uso da
palavra e se expressarem. Esse
espaço democrático é chama-
do de Tribuna Livre, no qual os
cidadãos podem falar sobre
vários assuntos relacionados
ao município e que podem pre-

cisar de alguma intervenção
dos vereadores.
Para o presidente Claudinho,

é primordial que a população
seja ouvida pelos vereadores.
"É importante que a popula-

ção tenha voz na Câmara
Municipal. Era uma solicitação
antiga que agora pode se tor-
nar realidade. Vamos seguir
nosso mandato com transpa-
rência e respeito pelo povo",
disse o presidente da Casa.
O vereador Jhol Jhol tam-

bém ressaltou que a Casa do
Povo precisa garantir o espaço
da população.
"Estamos aqui para repre-

sentar o povo de Rio Grande da
Serra. Por isso, nada mais justo
que o povo tenha voz e partici-
pação em nossas sessões legis-
lativas, isso é democracia",
declarou o vereador.
O projeto instituindo a

Tribuna Livre foi protocolado
na sessão da última quarta-
feira (30) e deverá entrar em
votação ainda este ano. Caso
aprovada, a legislação estará
valendo para 2020.

Claudinho Monteiro e Jhol Jhol, os responsáveis pelo projeto de lei 

Foto: Divulgação 

População de Rio Grande
volta a ter voz na Câmara
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Baia na avenida Jean
Lieutaud em RGS 

O vereador de Rio Grande da Serra, Marcelo Alves
da Silva, o Marcelo Cabeleireiro (sem partido), reque-
reu ao Prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania), através
do setor competente, informações quanto à possibili-
dade de aumentar a baia de estacionamento na aveni-
da Jean Lieutaud, por toda a sua extensão, tendo em
vista a dificuldade que o motorista encontra para esta-
cionar em qualquer área comercial da avenida.
“Há várias reclamações de condutores que utilizam

os comércios sediados na avenida, alegando de que
alguns motoristas passariam a respeitar as faixas de
limite, pois atualmente alguns estacionam de forma
irregular, ocupando quase duas vagas, onde pratica-
mente o número de vagas já é mínimo. A nosso ver
essa é a única alternativa para amenizar os transtor-
nos causados, bem como, aumentaria a baia de esta-
cionamento, pois ampliaria a quantidade de vagas
nesta tão importante avenida”.

Pavimentação da 
subida da rua Bela Vista

Vereador José Carlos Pereira dos Anjos, o Zé Carlos
(PL), solicitou a Secretaria de Serviços Urbanos infor-
mações quanto a possibilidade de incluir no cronogra-
ma dos serviços a serem executados, a pavimentação
da subida da rua Bela Vista, localizada no Bairro
Chácara São Paulo, em Rio Grande da Serra.
“A medida justifica-se plenamente, tendo em vista

que somos conhecedores que a  Estrada do Caracu será
pavimentada, o que facilitaria a pavimentação também
da subida da Rua Ana Bela, já que a mesma possui
aproximadamente 30m, atendendo assim as reivindica-
ções dos moradores locais. Pelo exposto é que consi-
deramos de suma importância a realização do pedido
solicitado”.
Entre as indagações do vereador estão se há possi-

bilidade de incluir a pavimentação da subida da Rua
Bela Vista, e se em caso negativo, pede justificativa
que inviabilizam o atendimento.

Rondas da PM próximo
a Etec e Antônio Lucas 

Messias Cabeleireiro (PV), legislador em Rio
Grande da Serra, apresentou documento ao
Comandante do Destacamento da Polícia Militar de
Rio Grande da Serra, informações quanto a possibili-
dade de realizarem “rondas ostensivas” no Bairro
Jardim Novo Horizonte, no período de entrada e saída
dos alunos da ETEC e Escola Estadual Antônio Lucas.
“Justifica-se plenamente a apresentação desta pro-

positura, haja vista garantir a segurança de alunos e
demais pessoas que trafegam pelo bairro, especial-
mente no período noturno, já que o bairro fica dis-
tante do Centro da cidade e em local escuro e rodea-
do por mato”, destaca o vereador.
“Vale informar ainda que é constante os casos de

tentativas de assalto ou abuso que os jovens vêm
sofrendo. Pelo exposto é que consideramos de suma
importância a realização do requerido”, finaliza
Messias Cabeleireiro.

Instalação de sistema 
de iluminação da SP-122

Sílvio Meneses (PDT), vereador de Rio Grande da
Serra, solicitou ao Prefeito Municipal, através do setor
competente, informações referentes ao andamento do
processo de instalação de iluminação, na SP-122, até a
divisa do município de Ribeirão Pires, via mais impor-
tante da cidade.
“Justifica-se plenamente a apresentação desta pro-

positura, tendo em vista atender as várias reivindica-
ções feitas pela população, devido as precárias condi-
ções de iluminação da SP-122 em toda sua extensão”,
declara o parlamentar. 
“Há que se ressaltar que a falta de iluminação em

vias públicas contribui com acidentes, assaltos, etc,
colocando em risco a vida dos que trafegam por citada
localidade. Pelo exposto é que consideramos de suma
importância as informações contidas na atual proposi-
tura, amenizando os transtornos causados aos mes-
mos”, finaliza o vereador de Rio Grande da Serra.

Revitalização da 
quadra Sílvio Sabainsk

Benedito Araújo (PT), vereador de Rio Grande da
Serra, solicitou ao Prefeito Municipal, através da
Secretaria de Obras e Secretaria de Esporte, informa-
ções quanto à possibilidade de revitalização na
Quadra Vereador Silvio Sabainsk, na rua São Judas,
bairro Santa Tereza. 
“O requerido se justifica, tendo vista prestar escla-

recimentos à população que diariamente nos cobram
a realização de melhorias no local, em virtude das pre-
cárias condições em que a mesma se encontra”, rela-
tou o parlamentar. 
Entre os questionamentos apresentados por

Benedito Araújo estão se a quadra receberá melhorias
e quando os serviços estão previstos para começar.
Caso não seja possível atender ao pedido do legisla-
dor, o mesmo indica que a Prefeitura da cidade envie
os motivos da negativa, a fim de esclarecer os mora-
dores daquela localidade.

Cobertura na EMEB
Vereador José Olímpio

Vereador Antônio Botelho Guimarães, o Toninho
Correa (PSD), solicita ao Prefeito Municipal, através
da Secretaria de Educação e Cultura, informações
quanto à possibilidade de elaborar estudo visando à
realização de cobertura na Entrada da EMEB
“Vereador Jose Olímpio”, localizada no Bairro Jardim
Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. 
“A realização da melhoria tem como objetivo evitar

maiores transtornos aos pais e mães, tendo em vista
em dias de chuva e calor fica aguardando do lado de
fora, e na maioria das vezes os alunos entram molha-
dos ou suados”, destaca o parlamentar. 
Ainda segundo Toninho Correa, a solicitação se faz

para que se possa dar mais conforto e dignidade para
as crianças, que é o futuro. 
“Temos que garantir a dignidade das nossas crian-

ças, para que no futuro possam ser cidadãos plenos
em suas ações”, finaliza.
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Kiko veta transparência
nos serviços municipais

Medida dava publicidade para serviços de conservação na cidade 

Os vereadores de Ribeirão
Pires aprovaram, mas o prefeito
Kiko Teixeira (PSB) vetou o proje-
to de lei de autoria do vereador
Anselmo Martins (PL) que obri-
gava a Prefeitura a divulgar no
Portal da Administração os servi-
ços realizados mensalmente

pelas secretarias de Serviços
Urbanos e Desenvolvimento de
Ouro Fino Paulista.
“Apresentamos o projeto com

o intuito de dar acesso, com cla-
reza, às informações sobre o cro-
nograma de trabalho das secre-
tarias. É sabido que um dos

maiores problemas da nossa
cidade é a manutenção da limpe-
za, pavimentação e capinação
das vias públicas, portanto, infor-
mar onde estão sendo realizados
os trabalhos, traria transparência
ao cronograma de atividades”,
justificou o vereador. 
As justificativas do parlamen-

tar não foram suficientes para
convencer o prefeito que vetou a
medida. 
Kiko enviou para a Câmara as

justificativas do veto. O chefe do
Executivo afirma que a iniciativa
de propor a medida caberia a ele
e não ao vereador.
“O conteúdo da proposta

demonstra, claramente, a impo-
sição do Legislativo quanto à
forma de execução da lei, ao dis-
por sobre dados a serem inseri-
dos, prazo e forma de divulga-
ção. É evidente a sua ingerência
nos atos de competência privati-
va ao Chefe do Executivo”, posi-
cionou o prefeito. 
A análise do veto a lei estava

marcada para ocorrer na sessão
de ontem (31), mas foi adiada
para a próxima semana.

Anselmo Martins é o autor da proposta de transparência no serviço público

Foto: Divulgação
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Escuridão na Avenida Rotary facilita ações
de bandidos e coloca em risco a população

Após tentativa de assalto a um policial na noite de quarta-feira, cresce o número de reclamações referente a avenida 
Um bandido morto e outro fora-

gido, esse é o saldo da tentativa de
assalto ocorrido na noite de quar-
ta-feira na Avenida Rotary em
Ribeirão Pires, quando os bandida-
dos tentaram parar um motoquei-
ro para roubar a moto. O piloto,
policial militar, reagiu. 
A via serve de ligação para bair-

ros como Mirante, Suíssa e Centro
Alto, fica em local ermo e rodeada
por mata, e vem se tornando
ponto para a prática de assaltos e
desova de corpos.
A avenida se tornou ainda mais

perigosa devido a falta de manu-
tenção da iluminação pública e a
extensão do serviço. Parte da via
está as escuras, justamente o tre-
cho onde a mata é mais presente.  
Na quarta-feira, até mesmo o

trabaho de fechamento da via
pelos policiais foi prejudicado em
decorrência da escuridão.
Motoristas só avistavam as viaturas
em decorrência dos sinalizadores
luminosos.
Após a publicação do assalto,

moradores e usuários da avenida
trataram sobre o descaso da
Prefeitura com a manutenção da

iluminação pública. Pela rede de
relacionamento da Folha, morado-
res de Ribeirão Pires também se
posicionaram. No local do assalto,
motoristas parados na barreira
contaram como é passar pela ave-
nida durante a noite.
“Eu passou por aqui todas as

noites, o que já é perigoso, ficou
ainda pior com a falta de luz na rua.
Sempre vejo pessoas paradas aqui,
usando drogas”, relatou o morador
da Vila Suíssa, Carlos Alberto Silva.
A senhora Sônia Amora, resi-

dente na região, relatou que na
noite de terça-feira, ao passar pela
avenida, teve uma pedra jogada na
frente do veículo.
“Eu passei ontem a noite por

aqui, e quando percebi apareceu
uma pedra na frente do carro. Foi

jogada de dentro do matagal, deu
para desviar”, relatou.
Eduardo Campos, enviou men-

sagem contando que passa a pé
pelo trecho da avenida que está
sem energia.
“Eu tive que parar de passar

pela Rotary, está muito escuro,
tenho medo de assaltos”, contou
Campos.
Policiais militares que acompa-

nhavam a ocorrência também se
posicionaram sobre a falta de ilu-
minação na via.
“Como não ser assaltado aqui,

não tem uma iluminação”, disse
um PM para outro companheiro
de farda.
Procurada pela reportagem, a

Prefeitura de Ribeirão Pires não se
pronunciou.

Esta era a visão que se tinha na avenida Rotary na noite de quarta-feira

Foto: W
agner Lim

na/Folha
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Um criminoso morreu e outro
segue foragido após uma tentativa
de assalto a um policial militar, na
noite da última quarta-feira (30),
na Avenida Rotary, região do
Jardim Mirante, em Ribeirão Pires.
A vítima, que atua no 41º Batalhão
de Polícia Militar Metropolitano de
Santo André, transitava pelo local,
sentido Rodovia Índio Tibiriçá,
quando foi obrigada a parar por
conta de uma barreira criada com
um galho de árvore pela dupla de
assaltantes. 
Segundo informações do bole-

tim de ocorrência, houve troca de
tiros entre o policial militar e um
dos criminosos - armado com um
revólver calibre 22. O homem atin-
gido pelos disparos durante a troca
de tiros foi atendido por paramédi-
cos e chegou a ser encaminhado a
UPA Santa Luzia, mas não resistiu
aos graves ferimentos. 
Também foram realizadas bus-

cas pelo segundo homem envolvi-
do no crime pelas imediações da
Avenida Rotary - local conhecido
pela presença de regiões de mata
extensa. Os trabalhos contaram

com o auxílio do Helicóptero Águia
da Polícia Militar e o apoio da
Guarda Civil Municipal. De acordo
com informações, até as 3h de
quinta-feira (31), o assaltante não
havia sido encontrado nas proximi-
dades do local. 
A tentativa de roubo a motoci-

cleta aconteceu por volta das 22h.
Segundo informações do boletim
de ocorrência, a falta de ilumina-
ção no local fez com que o policial
não visualizasse a tempo o obstá-
culo disposto, levando-o a frear
bruscamente - momento no qual
os homens que estavam escondi-
dos, um de cada lado da via, reali-
zaram a abordagem e anunciaram
o assalto, exigindo que o policial
desembarcasse da motocicleta. 
Ainda de acordo com informa-

ções do registro da ocorrência, o
policial militar sacou a arma no
momento em que o assaltante que
estava ao lado direito da pista
apontou o revólver contra ele, efe-
tuando seis disparos dos quais três
atingiram a região do tórax do
homem. 
Durante a troca de tiros, o

segundo criminoso correu em dire-
ção a Rodovia Índio Tibiriçá e não
foi mais localizado pelos policiais. 
Até o fechamento da edição

desta sexta-feira (1), os nomes dos
criminosos não haviam sido divul-
gados.
Após o registro em Ribeirão

Pires, o caso foi encaminhado ao
Setor de Homicídio da Delegacia
Seccional de Santo André, respon-
sável pela investigação de ocorrên-
cias com intervenção policial.

Criminosos montam obstáculo na Avenida
Rotary e tentam roubar motocicleta de policial  

O local onde a tentativa foi executada é ermo e sem iluminação pública

Tatuagem do criminoso morto

A dupla colocou um galho na via para forçar a parada do veículo ocupado por um agente da Polícia Militar

Foto: Folha Ribeirão Pires 
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Motorista capota veículo
após se perder em curva

O acidente ocorreu no início da manhã de quinta-feira (31), na Estância
Na manhã da última quinta-feira

(31) um motorista capotou seu veí-
culo, por pelo menos três vezes,
após se perder na curva existente
entre a Rua Capitão José Galo e o
viaduto Vereador Mário Neto,
região central de Ribeirão Pires. 
Segundo informações, o aciden-

te ocorreu por volta das 5h10 quan-
do o motorista que estava sozinho
dentro do carro - um gol prata - não
conseguiu fazer a curva sentido Vila
Gomes. Mesmo diante dos diversos
danos causados no carro devido ao
capotamento, o homem saiu sem
nenhuma lesão. 
Equipes do Trânsito e da Polícia

Militar compareceram ao local para
prestar apoio a vítima e ao tráfego
de automóveis. Foi realizada opera-
ção siga e pare até a chegada do
guincho da seguradora, para retira-
da do carro e normalização do trân-
sito. A velocidade em que o moto-
rista trafegava não foi divulgada.  
No último domingo (27), uma

motorista também se envolveu em
acidente semelhante na Avenida
Valdírio Prisco, após não conseguir
fazer a curva e cair no rio. A mulher
também não se feriu. 

Foto: Divulgação/Polícia M
ilitatr

O motorista capotou três vezes após não conseguir fazer a curva

O carro sofreu diversos danos em decorrência do capotamento

Caminhão faz manobra
proibida e colide com veículo

Um caminhão se envolveu
em um acidente de trânsito ao
trafegar pela Rua Pedro Rípoli,
Jd. Oásis, e realizar uma mano-
bra de ultrapassagem proibida,
vindo a colidir com um veículo.
O acidente aconteceu por
volta das 12h da última segun-
da-feira (28).
O motorista do caminhão,

percorrendo em alta velocida-
de, atingiu um Celta, ao reali-
zar uma ultrapassagem proibi-
da. 
A colisão causou danos a

lataria do automóvel, o qual
pertence à vítima identificada
como E.O.S, morador da Vila
Suíssa.
Segundo o boletim de ocor-

rência registrado pela vítima, o
condutor do caminhão fugiu
do local do acidente sem pres-
tar socorro. 
O caso foi encaminhado

para a área de investigação da
Polícia de Ribeirão Pires. 
O condutor do caminhão

responderá pelos crimes de
fuga do local do acidente e
omissão de socorro.

Mulher tem carro furtado 
em frente de sua casa

Uma mulher de 48 anos teve o
carro furtado na tarde do último
domingo (27) em frente de sua
casa no Centro Alto, em Ribeirão
Pires. Ninguém foi preso.  
Segundo o boletim, a mulher

deixou o carro estacionado em via
pública, por volta das 14h, e
entrou em sua residência, porém,
quando saiu, não encontrou mais
o veículo. A Polícia Militar foi cha-
mada e registrou a ocorrência.

Moradora tem veículo 
danificado em supermercado
Uma mulher de 62 anos, mora-

dora da Santa Luzia, teve o seu
carro danificado ao ingressar em
um supermercado em Ribeirão
Pires.
Segundo o boletim, a vítima foi

abordada por uma desconhecida
que iniciou uma discussão por
causa da utilização da vaga de
idoso, no mercado Joanin.
Após a discussão, a moradora

entrou no mercado para fazer
compras. Ao voltar, constatou que
a desconhecida havia arranhado a
lataria de seu carro. O caso foi
registrado como dano ao patrimô-
nio de terceiros.
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
DESPACHO DA PREGOEIRA - PREGÃO Nº
38/2019 – PROCESSO DE COMPRAS Nº 891/2019
- ANALISE DE AMOSTRAS -
Após análise minuciosa da amostra, pela Secretaria
de Segurança, Trânsito e Defesa Civil foi verificado
que a empresa declarada vencedora está em confor-
midade com as especificações mínimas exigidas no
Memorial Descritivo, sendo a amostra apresentada
aprovada, conforme segue: Empresa: Goemann
Comercial Eireli EPP Valor global: R$ 42.840,00.
Ficado assim, todos intimados nos termos do artigo
04, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, e alterações
posteriores. Rio Grande da Serra, 31 de Outubro de
2019. Alline Sabrinne – Pregoeira.
PROCESSO 1762/2019 - PREGÃO PRESENCIAL
Nº 39/2019 - OBJETO: Registro de preços para for-
necimento de brinquedos, destinado à rede Municipal
de Ensino, para atender a Secretaria de Educação e
Cultura. DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO
o objeto da licitação em epígrafe, com amparo no art.
4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto
Municipal 1662/06, de acordo com o Despacho da
Pregoeira: DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDI-
CO o objeto da licitação em epígrafe, conforme
segue: Empresa: Brink Bril Materiais Escolares Ltda
EPP Item 8 Qtd. 25 Valor unit. R$ 240,00 Valor total
R$ 6.000,00 Item 11 Qtd. 25 Valor unit. R$ 478,00
Valor total R$ 11.950,00 Valor total da empresa R$
17.950,00 Empresa: Lourdes P S Martins Papelaria
Eireli EPP Item 01 Qtd. 50 Valor unit.  R$ 82,00 Valor
total R$ 4.100,00  Item0 2 Qtd. 50 Valor unit.  R$
234,00 Valor total R$ 11.700,00  Item 03 Qtd. 25 Valor
unit.  R$ 475,00 Valor total R$ 11.875,00  Item 04 Qtd.
25 Valor unit.  R$ 297,00 Valor total R$ 7.425,00  Item
05 Qtd. 25 Valor unit.  R$ 190,00 Valor total R$
4.750,00  Item 06 Qtd. 25 Valor unit.  R$ 312,00 Valor
total R$ 7.800,00  Item 07 Qtd. 25 Valor unit.  R$
509,00 Valor total R$ 12.725,00  Item 09 Qtd. 25 Valor
unit.  R$ 160,00 Valor total R$ 4.000,00  Item 10 Qtd.
25 Valor unit.  R$ 204,00 Valor total R$ 5.100,00  Item
12 Qtd. 50 Valor unit.  R$ 75,00 Valor total R$
3.750,00  Item 13 Qtd. 50 Valor unit.  R$ 75,00 Valor

total R$ 3.750,00  Item 14 Qtd. 50 Valor unit.  R$
90,00 Valor total R$ 4.500,00  Item 15 Qtd. 100 Valor
unit.  R$ 105,00 Valor total R$ 10.500,00  Item 16 Qtd.
100 Valor unit.  R$ 54,00 Valor total R$ 5.400,00  Item
17 Qtd. 100 Valor unit.  R$ 48,00 Valor total R$
4.800,00  Item 18 Qtd. 100 Valor  unit.  R$ 98,50 Valor
total R$ 9.850,00 Item 19 Qtd. 50 Valor unit.  R$
100,00 Valor total R$ 5.000,00 Item 20 Qtd. 100 Valor
unit.  R$ 265,00 Valor total R$ 26.500,00  Item 21 Qtd.
100 Valor unit.  R$ 114,00 Valor total R$ 11.400,00
Item 22 Qtd. 100 Valor unit.  R$ 415,00 Valor total R$
41.500,00 Item 23 Qtd. 100 Valor unit.  R$ 310,00
Valor total R$ 31.000,00  Item 24 Qtd. 100 Valor unit.
R$ 81,00 Valor total R$ 8.100,00  Item 25 Qtd. 100
Valor unit.  R$ 99,50 Valor total R$ 9.950,00  Item 26
Qtd. 100 Valor unit.  R$ 88,00 Valor total R$ 8.800,00
Valor total da empresa R$ 254.275,00 Prefeito Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – 30/10/2019.
PROCESSO 1396/2019 - PREGÃO PRESENCIAL
Nº 40/2019 - OBJETO: Registro de preços para for-
necimento Colchões e colchonetes, para atender as
Secretarias da Municipalidade. DESPACHO DO
PREFEITO: HOMOLOGO o objeto da licitação em
epígrafe, com amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal
10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/06, de acordo
com o Despacho da Pregoeira: DESPACHO DA
PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação em
epígrafe, conforme segue: Empresa: Comercial
Quasi Tutto Eireli EPP Item 1 Qtd. 34
Valor unit.  R$ 350,00 Valor total R$ 11.900,00  Item 2

Qtd. 50 Valor unit.  R$ 35,00 Valor total
R$ 1.750,00  Item 3 Qtd. 150 Valor unit.   R$
110,00 Valor total R$ 16.500,00 Item 4 Qtd. 25
Valor unit.   R$ 170,00 Valor total R$ 4.250,00 Item 5
Qtd. 22 Valor unit.   R$ 190,00 Valor total R$ 4.180,00
Item 6 Qtd. 40 Valor unit.   R$ 390,00 Valor
total R$ 15.600,00 Item 7 Qtd. 40 Valor unit.   R$
430,00 Valor total R$ 17.200,00 Valor total da empre-
sa R$ 71.380,00 Prefeito Luis Gabriel Fernandes da
Silveira – 30/10/2019. 
RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
nº 26/2016 - Proc. nº 35/2016 – CONTRATADA: White

Martins Gases Industriais Ltda – CNPJ:
35.820.448/0081-10 – Objeto: Prorrogação e
Supressão de 15% para fornecimento de Oxigênio
Medicinal, para as unidades básicas de saúde UBS o
equipamento, atendendo a Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra. –
Prorrogação: 12 (doze) meses; Valor Total do Aditivo:
R$ 576.725,00. Data Assinatura: 03/10/2019. Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito, 03/10/2019.
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
nº 21/2018 - Proc. nº 1444/2018 – Contratada:
Suprimix Comércio e Serviços Ltda EPP – CNPJ:
17.252.363/0001-17 – Objeto: Serviço de manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares,
odontológicos e de fisioterapia localizada nas
Unidades Básicas de Saúde, atendendo a Secretaria
de Saúde da Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra – Vigência: 12 (doze) meses; Valor Total: R$
114.920,22. Data Assinatura: 04/10/2019. Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 04/10/2019.
RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
nº 23/2017 - Proc. nº 195/2017 – CONTRATADA:
Telefônica Brasil S/A – CNPJ: 02.558.157/0001-62 –
Objeto: Prestação de serviços de telefonia móvel pes-
soal – SMP, para serviços de voz e dados regidos
pela ANATEL, atendendo ao Gabinete do Prefeito de
Rio Grande da Serra. – Prorrogação: 12 (doze)
meses; Data Assinatura: 18/10/2019. Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 18/10/2019.
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
nº 24/2017 - Proc. nº 2004/2014 – CONTRATADA:
Associação dos Registradores Imobiliários de São
Paulo - ARISP – CNPJ: 69.287.639/0001-04 – Objeto:
Convênio de Cooperação para intercâmbio de infor-
mações por meio eletrônico, para constar alteração
do endereço, solicitar e disponibilizar certidões de
matricula de imóveis, atendendo a Secretaria de
Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra. – Prorrogação: 12 (doze) meses;
Valor do Aditivo: R$ 13,81. Data Assinatura:
18/10/2019. Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 18/10/2019.

CCââmmaarraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
Contrato nº 03/2019
Processo nº 036.09.2019
Fundamento: Artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93 e de
mais alterações.
Contratante: Câmara Municipal de Rio Grande da
Serra, - CNPJ n° 53.720.785/0001-33 - Contratada:
Mario Henrique Barreto Rossi Rodrigues – ME –
CNPJ n° 16.812.771/0001-13 - Objeto: Contratação de
Empresa para prestação de serviço de
Desenvolvimento, manutenção e atualização do
Portal (site) diariamente, e transmissão ao vivo (on-
line) de todas as sessões da Câmara Municipal de Rio
Grande da Serra, Prazo 12 meses, vigência
18/10/2019 a 17/10/2020,Valor Global R$ 13.200,00 -
Valor mensal 1.100,00, data da assinatura: 18/10/2019,
Rio Grande da Serra, 31 de outubro de 2019.
Vereador: Claudio Xavier Monteiro – Presidente.
LEI MUNICIPAL N.º 2.327, DE 04 DE OUTUBRO
2019
“Dá a denominação de “PRAÇA NICOLAS HENRI-
QUE DA SILVA VIEIRA” – Menino Sonhador, à praça
existente entre as Ruas São Francisco, São Joaquim
e Santa Inês, no Bairro Jardim Santa Tereza e dá
outras providências”.
Vereador Cláudio Xavier Monteiro, Presidente da
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, usando
das atribuições que lhe são conferidas pelos §§ 1º, 3º
e 7º do artigo 44 da Lei Orgânica Municipal, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a
seguinte Lei, cujo Projeto é de autoria do Vereador
Marcelo Alves da Silva. 
Art.1º - Passa a denominar-se “PRAÇA NICOLAS
HENRIQUE DA SILVA VIEIRA” – Menino Sonhador, a
praça existente entre as Ruas São Francisco, São
Joaquim e Santa Inês, no Bairro Jardim Santa Tereza.
Art. 2º - As despesas com a execução da presente lei
correrão por conta de verbas próprias do orçamento
vigente.
Art.3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Art. 4º -Revogam-se as disposições em contrário. 
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 04 de
outubro de 2019 – 55º Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Vereador Cláudio Xavier Monteiro
Presidente 
LEI MUNICIPAL N.º 2.328, DE 04 DE OUTUBRO
2019
“Institui no Município de Rio Grande da Serra a
“PARADA SEGURA” para mulheres, em horário notur-
no, nos itinerários das linhas de ônibus existentes no
município, e dá outras providências”.
Vereador Cláudio Xavier Monteiro, Presidente da
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, usando
das atribuições que lhe são conferidas pelos §§ 1º, 3º
e 7º do artigo 44 da Lei Orgânica Municipal, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a

seguinte Lei, cujo Projeto é de autoria do Vereador
Cláudio Xavier Monteiro. 

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de
Rio Grande da Serra, a “PARADA SEGURA” para
mulheres, em horário noturno, a partir das 20:00
horas, nos itinerários das linhas de ônibus existente no
município.
Art. 2º - Para efeitos desta lei, entende-se por “PARA-
DA SEGURA” para mulheres, a obrigatoriedade do
motorista de ônibus de transporte coletivo que atue
com concessão ou permissão da prefeitura a parar o
veículo, sem desvio e dentro do itinerário previsto da
rota, no lugar em que a pessoa do sexo feminino, de
qualquer idade, solicite parada no ônibus ou micro-
ônibus. 
Art. 3º - O desembarque será realizado sempre que
solicitado por pessoas que atendam os requisitos fir-
mados neste diploma legal e haja condições de segu-
rança na parada do veículo de transporte coletivo na
via, mesmo que em referido local indicado não haja
ponto de parada regulamentado.
Art. 4º - As empresas do transporte coletivo deverão
fazer campanhas de divulgação aos seus motoristas
para que cumpram a determinação contida nesta Lei
e devem colocar adesivos em local de alta visibilida-
de, no espaço interno de todos os ônibus e micro-ôni-
bus e nos terminais rodoviários utilizados no sistema
viário, que informe sobre o número e o conteúdo desta
lei.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 04 de
outubro de 2019 – 55º Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Vereador Cláudio Xavier Monteiro
Presidente 
LEI MUNICIPAL N.º 2.329, DE 04 DE OUTUBRO
2019
“Assegura aos usuários do transporte coletivo munici-
pal da cidade de Rio Grande da Serra com deficiência
e mobilidade reduzida, o direito de desembarque
entre as paradas obrigatórias (ponto de ônibus), e dá
outras providências.”
Vereador Cláudio Xavier Monteiro, Presidente da
Câmara Municipal de Ri Grande da Serra, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelos §§ 1º, 3º e 7º
do artigo 44 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguin-
te Lei, cujo Projeto é de autoria do Vereador Cláudio
Xavier Monteiro. 
Art. 1° - Fica assegurado aos usuários do transporte
coletivo municipal com deficiência e mobilidade redu-
zida o direito de desembarque entre as paradas obri-
gatórias (pontos de ônibus), desde que respeitado o
itinerário da linha e as exigências do Código Nacional
de Trânsito.
Parágrafo único - O direito de desembarque entre as

paradas obrigatórias, estabelecido na presente lei,
não se aplica aos corredores exclusivos de ônibus do
Sistema Público de Transporte, devendo, nestas vias,
o desembarque ser feito exclusivamente nas paradas
obrigatórias e estações.
Art. 2° - Na impossibilidade de parada para desem-
barque no local indicado pelo usuário, deverá ser
observado pelo condutor o local mais próximo ao indi-
cado.
Art. 3° - O Poder Executivo deverá promover campa-
nha de esclarecimento nos meios de comunicação
social divulgando amplamente ao público o direito das
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, asse-
gurado na presente lei.
Art. 4° - A presente lei será regulamentada, no que
couber, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da
data de sua publicação.
Art. 5° -
As despesas decorrentes da presente lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas se necessário.
Art. 6° -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 04 de
outubro de 2019 – 55º Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Vereador Cláudio Xavier Monteiro
Presidente 
DECRETO LEGISLATIVO N.º 009.10.2019
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
GRANDE DA SERRA, ESTADO DE SÃO PAULO,
APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE
DECRETO LEGISLATIVO, DE AUTORIA DO VEREA-
DOR SÍLVIO MENESES:
Concede Título de Cidadão honorário ao Ilustre
Senhor JOSÉ ALVES DE SOUZA FILHO pelos rele-
vantes serviços prestados ao nosso município.
Artigo 1º - Fica concedido ao Ilustre Senhor JOSÉ
ALVES DE SOUZA FILHO o Título de “Cidadão
Riograndense da Serra”, pelos relevantes serviços
prestados ao Município.
Parágrafo único – A entrega do Título e homenagens
dar-se-ão oportunamente em Sessão Solene desta
Casa, em data a ser fixada pela Presidência.
Artigo 2º - As despesas decorrentes do presente
Decreto Legislativo correrão por conta de verbas pró-
prias do orçamento vigente, suplementadas se neces-
sário.
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 18 de
outubro de 2019 – 55º Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Vereador Cláudio Xavier Monteiro
Presidente
Publicado no Quadro de Editais da Câmara, na
mesma data.
Terezinha Madalena da Silva Dizela
Coordenador de Apoio Legislativo
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Estado depressivo e
depressão tem diferença?

O número de casos de depressão vem aumentando em todo o Brasil

Para muitos, a depressão se
tornou o “mal do século” e infe-
lizmente é verdade, podemos
ver pelo crescente número de
diagnósticos. 
Em um relatório apresentado

em 2017, a OMS (Organização
Mundial da Saúde) revelou que
a depressão afeta 322 milhões
de pessoas no mundo, quase a
população dos Estados Unidos.
No Brasil, os números chegam a
11,5 milhões. Em 2030, ela será
a doença mais comum, de acor-
do com o órgão.
Por isso, Sara Andreozzi

Petrilli do Nascimento, psicólo-
ga na Clínica Elgra, especialista
em psicossomática psicanalítica,
traz o debate sobre a diferença
entre estado depressivo e

depressão. 
É comum ouvirmos a expres-

são “estou deprimido” muitas
vezes com ironia ou em tom de
brincadeira. 
O estado depressivo é carac-

terizado por fases de “baixo-
astral” ou “desânimo” relaciona-
do a um evento específico e
geralmente ligado à perda,
como exemplo, o fim de um
relacionamento amoroso, e
cada indivíduo reage de uma
forma muito pessoal à dor emo-
cional.  
Neste estado é esperado

maior irritabilidade, ansiedade,
choro, alterações no sono ou na
alimentação (muito comum à
compulsão por doces). Porém,
estes sintomas duram apenas

alguns dias, tornando possível a
retomada da rotina de forma
gradual. 
Na depressão, diferente do

estado depressivo, os sintomas
persistem por pelo menos duas
semanas, e pode surgir sem
nenhum motivo ou evento que
possa desencadear a doença. 
A depressão é uma doença

que tem tratamento e afeta
todas as idades, sexo, classe
social e etnias. 
Há três níveis de depressão:

leve, moderada e grave.
Somente a leve não precisa de
medicamentos psiquiátricos.
Nas demais é necessário, além
do acompanhamento psicológi-
co.    
Atualmente, muitos adoles-

centes estão sendo diagnostica-
dos com depressão e muitos
deles se colocam em situações
de risco ou se mutilam (se cor-
tam). 
A incidência maior da doença

é no sexo feminino pela sobre-
carga e acúmulo de funções.  
A terapia auxilia o paciente

na mudança de comportamento
e nos padrões de pensamentos
(pessimismo e culpa exagerada). 
Para melhoria da qualidade

de vida é necessário reconhecer
que o indivíduo precisa de ajuda
da família, amigos e profissio-
nais da saúde. 
O isolamento só piora e agra-

va o quadro depressivo. 

Foto: Pixabay

Sara Andreozzi Petrilli do Nascimento, psicóloga na Clínica Elgra
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BioPHARMA inaugura 
drogaria na Estância

A rede trouxe a soma do serviço de manipulação farmacêutica à drogaria

Atentando-se às necessida-
des dos seus clientes, a
BioPHARMA, empresa especia-
lizada em manipulação de
medicamentos, trouxe para a
Estância o serviço de drogaria.
Aliando produtos sob medida
aos medicamentos essenciais. 
A tradicional farmácia de

manipulação foi criada em
2009, pelo farmacêutico bio-

químico Alan Barbosa. 
Após 10 anos de atuação na

Estância, foi possivel constatar
o aumento nas demandas de
novos produtos e a necessida-
de de medicamentos de baixo
custo. Por isso, buscou-se uni-
ficação das duas linhas de
medicamentos, com o intuito
de oferecer maior comodidade
e preço baixo aos seus clientes.

Ao longo desse tempo, a
BioPHARMA investiu no atendi-
mento de qualidade, além de
aprimorar seus serviços, tor-
nando as cotações e orçamen-
tos de remédios ainda mais
rápidos.
Alan Barbosa, proprietário

da unidade, agradece a todos
os clientes, amigos, e médicos,
que fizeram parte desta histó-
ria. “A BioPHARMA teve que se
reinventar diante da crise
financeira para continuar pro-
duzindo produtos personaliza-
dos com preços diferenciados.
Comemoramos uma década
graças a fidelidade dos clientes
e a todos que acreditaram na
nossa capacidade”, comenta o
empresário. 
A BioPHARMA está situada

na Avenida Fortuna, 124 –
Centro de Ribeirão Pires.
O atendimento é realizado

de segunda a sexta-feira das 9h
às 19h, e no sábado das 09h às
12h. 
Mais informações pelo tele-

fone: (11) 4822-1631. 

Foto: Divulgação

Alan Barbosa, acompanhado do farmacêutico Cirineu
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Exame toxicológico é obrigatório para as 
categorias C,D e E da Carteira de Habilitação

O teste para identificar o consumo de substâncias psicoativas é feito na emissão, renovação e alteração na CNH 

De acordo com a lei nº
13.103/2015, mais conhecida
como “lei do caminhoneiro” ou
“lei do motorista”, é obrigatório
a realização de exames toxicoló-
gicos de larga janela de detec-
ção para renovação, emissão e
alteração de categorias de CNHs
C, D e E para motoristas de
empresas nas contratações e
desligamentos destes profissio-
nais em regime de CLT das mes-
mas categorias de CNHs.
O exame toxicológico de

larga janela de detecção é indo-
lor  e detecta o consumo de
substâncias psicoativas em um
período mais longo que os tra-
dicionais exames de urina e
sangue. Podendo ser realizado
apenas em laboratórios devida-
mente credenciados pelo
Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran), esse é um
exame simples e não precisa de
preparação, apenas uma amos-
tra de cabelo ou pelo. 
Uma substância, geralmente,

leva de 6 a 7 dias para serem
totalmente absorvidas pela

queratina contida em bulbos
capilares. Sendo assim, é quase
impossível detectar a droga
quando ela acaba de ser consu-
mida. 
É importante destacar que

ele detecta as seguintes drogas:
maconha (e derivados), cocaína
(e derivados), anfetaminas,
rebite, metanfetaminas (MDMA
e MDA), ecstasy, morfina, heroí-
na, oxicodime, hidrocodona,
condeína e pó de anjo. Não

constatando: anabolizantes,
álcool, ritalina, efedrina e este-
róides. 
O Laboratório Biolab Análises

Clínicas realiza a coleta desse
exame com seriedade e respon-
sabilidade, além de ter preço
diferenciado. Se você ficou com
alguma dúvida sobre esse
exame, entre em contato com a
Biolab Análises Clínicas pelo
número 4820-1195, ou pelo
WhatsApp: 94179-5095.

Foto: Pixabay

O exame pode ser feito no Biolab, em Rio Grande da Serra O teste é obrigatório para as categorias C,D e E
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