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Pelo menos cinco esco-
las estaduais de Ribeirão
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comunicados - 32 ao todo.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO  

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

LAÉCIO  PEREIRA  DE  SOUZA, estado civil soltei-
ro, profissão pedreiro, nascido  em  Montezuma,
Rio Pardo de Minas, MG no dia vinte e nove de outu-
bro  de  mil  novecentos  e setenta e um
(29/10/1971), residente e domiciliado Avenida das
Quaresmeiras, 82, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho
de JESUÉ PEREIRA DA ROCHA e de MARIA PEREIRA
DE SOUZA. JULIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA, estado
civil solteira, profissão do lar, nascida  em  Mauá, SP
no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e
oitenta  e  seis  (26/06/1986),  residente  e  domici-
liada Avenida das Quaresmeiras,  82,  Aliança,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de ANTONIO DEOCLIDES
DE OLIVEIRA e de MARIA DE LOURDES SIQUEIRA OLI-
VEIRA.        

FABIO  COELHO  MORANGONI,  estado  civil sol-
teiro, profissão vendedor, nascido  em  Santo
André, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e
oitenta  e  dois  (20/05/1982),  residente e domici-
liado Rua Elízio de Moraes,  90, Suíssa, Ribeirão
Pires, SP, filho de GILBERTO MORANGONI e de
ODETE MARIA COELHO MORANGONI.  CAROLINE
PRADO  MORAES  PEREIRA,  estado  civil  solteira,
profissão analista de RH, nascida em Ribeirão Pires,
SP no dia cinco de março de mil  novecentos  e
noventa  (05/03/1990), residente e domiciliada Rua
Elízio  de  Moraes,  90,  Suíssa,  Ribeirão Pires, SP,
filha de ÁLVARO AUGUSTO PEREIRA NETO e de ALE-
XANDRA REGINA MORAES PEREIRA.            

WELLINGTON  DOMINGUES  DE  ANDRADE,
estado  civil solteiro, profissão vendedor,  nascido
em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e nove de junho
de  mil novecentos e noventa (29/06/1990), resi-
dente e domiciliado Rua Joanésia  de  Souza,  110,
Santa  Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de VLADIMIR
DOMINGUES DE ANDRADE e de MARTA GERMANO
DE ANDRADE.  JOSIANE  SOARES  PEREIRA  DA SILVA,
estado civil divorciada, profissão pedagoga,  nascida
em Santo André, SP no dia quatorze de junho de mil
novecentos  e oitenta e nove (14/06/1989), residen-
te e domiciliada Rua Joanésia de Souza, 110, Santa
Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de JOÃO PEREIRA DA
SILVA e de CLAUDENICE FELIX SOARES.                        

MARCOS  VIÂNA  TORRES,  estado  civil  solteiro,
profissão  líder  de produção,  nascido  em  Barbalha,
CE  no  dia  três  de  julho de mil novecentos  e oiten-
ta e seis (03/07/1986), residente e domiciliado Rua
Santo  Dicieri,  100,  Itrapoá,  Ribeirão Pires, SP, filho
de RAIMUNDO GONÇALVES TORRES NETO e de
MARIA ANTONIA VIÂNA TORRES. DAYANE   CANDIDO
DE   OLIVEIRA,  estado  civil  solteira,  profissão cozi-
nheira, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e
oito de julho de   mil  novecentos  e  oitenta  e  nove
(28/07/1989),  residente  e domiciliada Rua Santo
Dicieri, 100, Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filha de VAL-
DECIR CANDIDO e de SELMA DOS SANTOS OLIVEIRA
CANDIDO.           

LEONARDO  RIBEIRO ROSA, estado civil solteiro,

profissão farmacêutico, nascido  em  Ribeirão  Pires,
SP  no  dia  onze  de  fevereiro de mil novecentos  e
noventa e nove (11/02/1999), residente e domicilia-
do Rua Gotardo  Bottacin,  265, Suíssa, Ribeirão
Pires, SP, filho de ANDERSON LOPES ROSA e de
CLÁUDIA MARIA RIBEIRO ROSA. REBECCA  RECUCCI
MACHADO,  estado civil solteira, profissão pedago-
ga, nascida  em  São Bernardo do Campo, SP no dia
vinte e sete de abril de mil  novecentos e noventa e
nove (27/04/1999), residente e domiciliada Rua
Bela  Vista,  147, Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filha de
REINALDO SOARES MACHADO e de SILMARA RECUC-
CI MACHADO.                          

JOÃO  LUIZ DE AMARAL BUENO, estado civil
divorciado, profissão gerente de  projetos,  nascido
em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e quatro de outu-
bro  de  mil novecentos e oitenta e três
(24/10/1983), residente e domiciliado Avenida
Salvador Rípoli, 430, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP,
filho  de  JOÃO  CARLOS  DE AMARAL BUENO e de
ELISABETE APARECIDA AVARACCI BUENO.
JULIANA   DOS  SANTOS  ANTONIO,  estado  civil
divorciada,  profissão enfermeira,  nascida  em
Ribeirão  Pires,  SP  no dia vinte e nove de janeiro  de
mil novecentos e setenta e oito (29/01/1978), resi-
dente e domiciliada Avenida Salvador Rípoli, 430,
Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP,  filha  de AMÉRICO
DOS SANTOS ANTONIO e de VERA LUCIA CARCILLO
DOS SANTOS ANTONIO.                                                       

JÚLIO VINÍCIUS SANT'ANNA DA SILVEIRA, estado
civil solteiro, profissão comprador,  nascido  em  São
Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil  nove-
centos e noventa e nove (23/03/1999), residente e
domiciliado Rua  Frei  Caneca,  10,  Colônia,  Ribeirão
Pires, SP, filho de EDSON RENATO LINO DA SILVEIRA
JUNIOR e de MIUCHA DANIELA MARINELI SANT'AN-
NA.NAUANA  LIMA  DE  CARVALHO  SOUSA,  estado
civil  solteira, profissão auxiliar  de escritório, nasci-
da em Chapadinha, MA no dia dezessete de abril  de
dois  mil  e dois (17/04/2002), residente e domicilia-
da Rua Frei  Caneca,  10,  Colônia, Ribeirão Pires, SP,
filha de FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUSA e de
ALDENORA LIMA DE CARVALHO.                 

DENIS ASSAI, estado civil divorciado, profissão
produtor áudio visual, nascido  em  Santo André - 1º
Subdistrito, SP no dia dezoito de agosto de   mil
novecentos  e  setenta  e  nove  (18/08/1979),  resi-
dente  e domiciliado  Rua Carlos Rohn, 05, Centro,
Ribeirão Pires, SP, filho de EDSON HAKUNORI ASSAI
e de ANA FATIMA ASSAI.  FLAVIA  ALESSANDRA
MAYUMI SATO, estado civil divorciada, profissão do
lar,  nascida em São José dos Pinhais, PR no dia quin-
ze de setembro de mil  novecentos e oitenta e nove
(15/09/1989), residente e domiciliada Rua  Carlos
Rohn, 05, Centro, Ribeirão Pires, SP, filha de JULIO
HARUO SATO e de MARIA TEREZINHA SATO.                                       

EDNALDO  SOARES  GAIA,  estado  civil  solteiro,
profissão vigilante, nascido  em  Santo  André, SP no
dia seis de julho de mil novecentos e oitenta  e qua-
tro (06/07/1984), residente e domiciliado Rua Abrão
Eid, 100,  Suíssa,  Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ
JOÃO SOARES GAIA e de VIRGINIA MARTINS GAIA.
DILAINE  ALVES  DE  LIMA,  estado civil solteira, pro-

fissão técnica de enfermagem,  nascida  em São
Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de   mil
novecentos  e  oitenta  e  seis  (26/12/1986),  resi-
dente  e domiciliada  Rua  Abrão Eid, 100, Suíssa,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ MIGUEL DE LIMA e
de LUCIENE ALVES DOS SANTOS.                    

LEONARDO  APARECIDO  MIRANDA MOREIRA,
estado civil solteiro, profissão repositor,  nascido
em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia vinte e dois de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e dois
(22/02/1992), residente e domiciliado  Rua
Reynaldo Manoel, 60, Tanque Caio, Ribeirão Pires,
SP, filho de DJALMA DOS SANTOS MOREIRA e de
ANAIR MIRANDA MOREIRA.        ELAINE  CRISTINA DO
NASCIMENTO SOUSA, estado civil solteira, profissão
do  lar,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte
e seis de agosto de  mil novecentos e noventa
(26/08/1990), residente e domiciliada Rua Reynaldo
Manoel, 60, Tanque Caio, Ribeirão Pires, SP, filha de
GERALDO CARLOS DA SILVA SOUSA e de MARIA
HELENA DO NASCIMENTO SANTOS.         

ISAIAS  LUIZ  CORREIA,  estado  civil divorciado,
profissão segurança, nascido em Mauá, SP no dia
vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e noven-
ta e três (27/02/1993), residente e domiciliado Rua
Santos, 34, São  Caetaninho,  Ribeirão Pires, SP, filho
de CANDIDA CLARICE CORREIA DE OLIVEIRA. THALI-
TA  OLIVEIRA DUARTE, estado civil solteira, profissão
auxiliar de enfermagem,  nascida  em Mauá, SP no
dia vinte e quatro de setembro de dois  mil
(24/09/2000),  residente  e domiciliada Rua Santos,
34, São Caetaninho,  Ribeirão  Pires, SP, filha de
CLAYTON LEANDRO DUARTE e de ANDREIA OLIVEIRA
DA SILVA.                                            

FELIPE  DA  SILVA COSTA, estado civil solteiro,
profissão consultor de vendas,  nascido  em Santo
André, SP no dia vinte e quatro de abril de mil  nove-
centos e noventa e seis (24/04/1996), residente e
domiciliado Rua Augusto Maziero, 21, B, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de JAIR RODRIGUES COSTA e
de LUZIA LOPES DA SILVA COSTA. ANDRESSA   PAVA-
NELLI   DA  SILVA,  estado  civil  solteira,  profissão
autônoma,  nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  vinte  de
dezembro de mil novecentos  e noventa e seis
(20/12/1996), residente e domiciliada Rua Augusto
Maziero,  21, B, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de
LAERTE ALVES DA SILVA e de CLOTILDE GASQUES
PAVANELLI DA SILVA.              

WELLINGTON DA SILVA MOREIRA, estado civil
solteiro, profissão ajudante de  serviços  gerais,  nas-
cido em Mauá, SP no dia quinze de janeiro de mil
novecentos e oitenta e três (15/01/1983), residente
e domiciliado Avenida  das  Quaresmeiras,  157,
Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de DAMIÃO
MOREIRA e de MARLI DE LIMA SILVA MOREIRA. ELI-
SANGELA  FLORENTINO  DE  ELIAS,  estado civil
divorciada, profissão doméstica,  nascida em Mauá,
SP no dia oito de junho de mil novecentos e  seten-
ta  e quatro (08/06/1974), residente e domiciliada
Avenida das Quaresmeiras,  157, Parque Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filha de PEDRO DE ELIAS e de
MAURA FLORENTINO DE ELIAS.                              

ERIC  SOARES  DOS  SANTOS,  estado civil soltei-

ro, profissão autônomo, nascido  em  Santo André,
SP no dia três de agosto de mil novecentos e noven-
ta  e  quatro  (03/08/1994), residente e domiciliado
Rua Turquia, 95,  Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de
JOSELITO BALBINO DOS SANTOS e de ELISABETE
RIBEIRO SOARES. VANESSA  SANTOS  GOIS,  estado
civil  solteira,  profissão  autônoma, nascida  em
Santo André, SP no dia treze de agosto de mil nove-
centos e noventa  e três (13/08/1993), residente e
domiciliada Rua Turquia, 95, Colônia,  Ribeirão
Pires,  SP,  filha  de ERINALDO DE SOUZA GOIS e de
MARIA NEUZA DOS SANTOS.                                               

WELLINGTON  GODOY DA SILVA, estado civil sol-
teiro, profissão vendedor, nascido  em  Ribeirão
Pires,  SP  no dia vinte e nove de julho de mil nove-
centos  e oitenta e sete (29/07/1987), residente e
domiciliado Rua Granada,  252,  Suíssa, Ribeirão
Pires, SP, filho de DANIEL PEREIRA DA SILVA e de
IVANA GODOY DA SILVA. GLÓRIA  DOS  SANTOS,
estado  civil  solteira,  profissão  professora, nascida
em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia vinte e sete de maio
de mil novecentos  e  oitenta  e quatro
(27/05/1984), residente e domiciliada Rua  Granada,
252,  Suíssa,  Ribeirão Pires, SP, filha de EDNALDO
DOS SANTOS e de MARIA MARLENE DOS SANTOS.                                 

CRISPINIANO   SANTOS   BARBOSA,  estado  civil
divorciado,  profissão motorista,  nascido  em  Mauá,
SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e
sessenta e nove (25/06/1969), residente e domicilia-
do Rua José  D'Abreu  Paulino,  159,  Bocaina,
Ribeirão  Pires, SP, filho de FRANCISCO SANTOS BAR-
BOSA e de ELEONAI BEZERRA SANTOS BARBOSA.
MARIA  APARECIDA  LUIZ DE ANDRADE, estado civil
solteira, profissão do lar,  nascida  em Ouro Verde de
Minas, MG no dia vinte e oito de julho de   mil  nove-
centos  e  setenta  e  dois  (28/07/1972),  residente
e domiciliada  Rua  José  D'Abreu Paulino, 159,
Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filha de JOÃO LUIZ DE
ANDRADE e de JOSEFA BISPO DOS SANTOS.       

EDITAL DO MUNICÍPIO DE SUZANO-SP
VITOR HUGO PEREIRA DA SILVA, de nacionalida-

de brasileira, estado civil solteiro, profissão auxiliar
de manutenção, natural de Ribeirão Pires, Estado de
São Paulo, nascido no dia dez de maio de dois mil e
dois (10/05/2002), residente e domiciliado na Rua
Professor Antonio Nunes, nº 02, Jardim Santa Luzia,
em Ribeirão Pires-SP, filho de ROSIVALDO PEREIRA
DA SILVA e ADRIANA QUITERIA PEREIRA DA SILVA e
GABRIELLI SANTOS BRITO, de nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteira, profissão vendedora, natural
de São Bernardo do Campo-SP, nascida no dia vinte
e nove de agosto de um mil novecentos e noventa e
sete (29/08/1997), residente e domiciliada na Rua
Maria Aparecida da Silva Bezerra, nº 6217, Jardim
Planalto, em Suzano-SP, filha de RICARDO BARATEL-
LA BRITO e ALESSANDRA DOS SANTOS FERREIRA
BRITO.

EDITAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP
ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO, de nacionalidade

brasileira, estado civil solteiro, profissão empresá-
rio, natural de São Bernardo do Campo-SP, nascido
no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecen-
tos e noventa e seis (24/12/1996), residente e domi-

ciliado na Rua Borba Gato, nº 181,Colônia, em
Ribeirão Pires-SP, filho de MILTON EVARISTO LUCIA-
NO e de SOLANGE BRIZOTTO LUCIANO e NICOLE
DELMIRO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira,
estado civil solteira, profissão assistente administra-
tivo, natural de São Bernardo do Campo-SP, nascida
no dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e
sete, residente e domiciliada na Rua Paraguai, nº
193, Parque das Américas, Mauá-SP, filha de WAG-
NER JOÃO DE OLIVEIRA e de SANDRA CRISTINA DEL-
MIRO DE OLIVEIRA.

EDITAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ-SP (1º
SUBDISTRITO)

LEONARDO LEITE FARIAS, de nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, natural de Mauá-SP,
nascido no dia vinte e oito de agosto de um mil
novecentos e noventa e nove (29/08/1999), profis-
são analista de sistemas, residente e domiciliado na
Rua Turquia,nº 146, Jardim Dois Melros, em Ribeirão
Pires-SP, filho de JOSÉ ROBERTO DE FARIAS PEREIRA
e de VIANÍ LIMA LEITE FARIAS e TAMIRIS BELO DE
SOUZA, de nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teira, profissão estagiária de RH, natural de Mauá-
SP, nascida aos trinta de março de um mil novecen-
tos e noventa e nove (30/03/1999), residente e
domiciliada na Rua Victoria Pena Giorgi, nº 374, casa
02, Parque Marajoara, em Santo André-SP, filha de
FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA NETO e SILMARA
BELO DE SOUZA.

EDITAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP
LUCAS HENRIQUE DE JESUS MIRANDA, de

nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profis-
são operador de máquina, natural de Ribeirão Pires-
SP, nascido aos vinte e dois de agosto de mil nove-
centos e noventa e cinco (22/08/1995), residente e
domiciliado na Rua Triunfo, nº 147, Bairro São
Caetaninho, em Ribeirão Pires-SP, filho de MAURI
MIRANDA e de MARLI RITA DE JESUS MIRANDA e
THAYS MORAES TRINDADE, de nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profissão de prendas
domésticas,  natural de Araguaína-TO, nascida no
dia três de agosto de mil novecentos e oitenta e
nove (03/08/1989), residente e domiciliada na Rua
Simone Gonçalves, nº 28, Vila Oratório, Mauá-SP,
filha de JOSÉ RIBAMAS PEREIRA TRINDADE e MARIA
APARECIDA MORAES.

EDITAL DO MUNICÍPIO DE GUARUHOS-SP (1º
SUBDISTRITO)

JULIO ROBERTO DA SILVA BARBOSA, de naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profissão auxi-
liar de manutenção, natural de Guarulhos-SP, nasci-
do ao primeiro dia do mês de abril de mil novecen-
tos e noventa e oito (01/04/1998), residente e domi-
ciliado na Rua Existente,nº 183, Jardim Irene, em
Guarulhos-SP, filho de SILVIO ANTONIO BARBOSA e
de ALEXANDRA DASILVA FERREIRA e THAYS MELGA-
ÇO SILVA, de nacionalidade brasileira, estado civil
solteira, profissão copeira, nascida aos vinte de
setembro de mil novecentos e noventa e três
(20/09/1993), residente e domiciliada na Rua Arturo
Peduzzi, nº 181, Pilar Velho, em Ribeirão Pires-SP,
filha de EZEQUIAS OLIVEIRA DA SILVA e de  JANE
BRITO MELGAÇO SILVA.

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass

Cautela é o melhor remédio
As últimas edições da Folha têm mostrado

que a situação da pandemia da Covid-19 tem
deixado a região em alerta. Nesta sexta-feira
(03), mais duas pautas a respeito do assunto
nos fazem refletir sobre os próximos passos e
as atitudes que devemos tomar.
As altas recentes no número de contami-

nações, internações e mortes
chamam atenção após o
período brando - que fez com
que algumas pessoas pensas-
sem que a pandemia havia
acabado. Mas a verdade é que
ela sempre esteve presente,
mesmo que de uma forma mais tímida quan-
do comparada com outros períodos. 
Como dito em outras ocasiões, a Covid-19

ainda é um vírus desconhecido e não sabe-
mos como ela se comportará diante desta
nova alta. É por isso que, em casos como
este, o melhor remédio é ter cautela. 

Seja ela na tomada de decisões simples
durante o dia a dia, como em ocasiões que
podem mudar toda a sociedade em que vive-
mos. Talvez seja momento de repensar flexi-
bilizações realizadas para que os avanços
obtidos até aqui não sejam perdidos em um
piscar de olhos.

Se for preciso voltar uma
casa, assim o faremos. Se for
preciso voltar a utilizar másca-
ra, tomar mais uma dose da
vacina, evitar aglomerações -
que assim seja. Pois deste
modo avançaremos mais

casas, tendo como objetivo o fim da pande-
mia.
Agora, se não houver cautela por parte

daqueles que administram nossa cidade,
cabe a nós mesmos, individualmente, tomar-
mos essas atitudes e se comprometer com a
nossa segurança.

“Talvez seja o momento
de repensar algumas

flexibilizações”
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Objetivo é tornar Legislativo da Estância na 1ª Câmara sustentável do Brasil

A Câmara de Ribeirão Pires está
sendo revitalizada. As interven-
ções tiveram início há duas sema-
nas e fará do Legislativo de
Ribeirão Pires a 1ª Câmara susten-
tável do Brasil.
Após o término dos trabalhos, a

Casa de Leis contará com a gera-
ção de energia limpa, maior aces-
sibilidade, solo permeável com
instalação de jardim de chuva e
piso drenante, arborização frutífe-
ra com o plantio de 21 novas árvo-
res adultas, e frota de automóveis
elétricos (gradativo), atendendo o
programa “Câmara 2030”, respon-
sável por adequar a Casa
Legislativa aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável no
Brasil propostos na Agenda 2030 e
apoiada pelas Nações Unidas.
Integrada ao novo conceito,

alguns projetos já foram implanta-
dos, entre eles, o Asas com
Liberdade que consiste em usar
gaiolas abertas para alimentar os
pássaros com frutas e ração, con-
tribuindo para a educação
ambiental e alertando sobre a
necessidade de proteção da fauna.

O Pomar Público, é outra inciativa
de sucesso, nele árvores frutíferas
brasileiras ganham espaço,
enquanto o concreto sai de cena.
Por fim, a Casa Legislativa trouxe o
Projeto MAR – Museu de Arte de
Rua, responsável por difundir uni-
versalmente a arte, valorizando o
espaço urbano e o fortalecimento
do turismo cultural na cidade.
Para o presidente Guto Volpi

(PL), o programa Câmara 2030 é
um importante passo para uma
cidade mais sustentável, prote-
gendo o meio ambiente e ofere-
cendo melhores condições de vida
para a população.
“Temos que parar de degradar

os ambientes, tem que recuperá-
los para evitar catástrofes ainda
maiores como vemos quase que
diariamente. As enchentes, os des-
lizamentos de terra, as mortes,
estão diretamente ligados a forma
como utilizamos os recursos natu-
rais”, frisou.
A iniciativa inédita da Câmara

de Ribeirão Pires vem chamando a
atenção de entidades regionais e
do Governo do Estado de São

Paulo.
Para o presidente da Agência

de Desenvolvimento Econômico
Grande ABC, Aroaldo Oliveira da
Silva, o exemplo de Ribeirão Pires
deve ser seguido pelos outros
poderes e pela iniciativa privada, e
destacou que irá incorporar o pro-
grama nas ações estratégicas da
entidade.
“Os temas de desenvolvimento

sustentável, mudanças climáticas
e energias renováveis tem que
estar presentes em todas as nos-
sas ações. O planeta não aguenta
mais o modelo praticado de con-
sumo, produção e exploração.
Precisamos decidir qual o futuro
que queremos para as próximas
gerações. Essa iniciativa da
Câmara tem que ser aplaudida e
divulgada para toda a sociedade e
que os outros poderes sigam esse
exemplo, bem como, a iniciativa
privada. A Agência de
Desenvolvimento estará junta
neste programa e levará a iniciati-
va para as suas ações estratégi-
cas”, destacou Aroaldo.
Em março deste ano, o coorde-

nador do Programa SP+Consórcios
do Governo do Estado de São
Paulo, Rafael Goffi, esteve no
município para conhecer o progra-
ma.
“Fico contente por saber que a

Agenda 2030 da ONU está sendo
colocada em prática. Este é um
tema que aprecio muito e que o
Governo do Estado de São Paulo
incentiva. Acredito que a execução
do programa na Câmara será um
marco que incentivará os demais
municípios, instituições públicas e
setor privado, a alcançarem a efi-
cácia nos objetivos da ONU”,
disse.

Foto: Folha Ribeirão Pires 

Câmara de Ribeirão 
Pires inicia intervenções 
de sustentabilidade

Intervenções tiveram início há duas semanas

Que as eleições municipais
de 2004 foram uma das mais
disputadas de Ribeirão Pires.

* * *

Que foi justamente nesta
eleição que foi reduzido o
número de vereadores para 11
e foi nesta eleição a primeira
vitória de Clóvis Volpi (naque-
la eleição ele estava no PV)
como prefeito da cidade.

* * *

Que esta eleição para pre-
feito foi decidida voto a voto
contra o ex-prefeito Valdírio
Prisco, que naquela disputa
tinha Lair Moura como candi-
data a vice-prefeita.

* * *
Que nesta disputa vazaram

os holerites sobre os rendi-
mentos das irmãs Moura na
então Apae, hoje Apraespi.

* * *
Que esse vazamento ren-

deu processos para Volpi e
também para o seu vice na
época, o médico Jorge
Mitidiero.

* * *

Que Lair processou Volpi e
Mitidiero como pessoa física e
também como jurídica, a
Apae.

* * *

Que o processo por danos
morais rende até hoje e nesta
semana Volpi e Mitidiero
foram condenados a pagarem
R$ 20 mil para a Apraespi a
título de danos morais.

* * *
Que essa semana o prefeito

de Rio Grande da Serra,
Claudinho da Geladeira
(PSDB), reuniu seus correligio-
nários para anunciar sua
dobrada para deputado esta-
dual e federal nas eleições
deste ano.

* * *

Que para deputada esta-
dual não houve surpresa, e o
apoio do prefeito será  para
reeleição de Carla Morando
(PSDB) e para deputado fede-
ral o apoio vai para o vice-pre-
feito de São Bernardo,
Marcelo Lima (Solidariedade).

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



44 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  0033  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22002222PPoollííttiiccaaFFoollhhaa  

Manutenção em via
no Sítio Maria Joana

O vereador Raimundo Santos, o Pulú (PSD),  sugeriu
ao prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da
Geladeira (PSDB), determinar a Secretaria de Serviços
a Urbanos,  verificar a possibilidade de realizarem lim-
peza, roçagem e manutenção na rua Terezinha Arnoni
Castelucci, no Sítio Maria Joana.
“A rua encontra-se intransitável dificultando tanto

o trânsito de veículos como o de pedestres e morado-
res, pois além da dificuldade de locomoções de seus
próprios veículos, ficam impossibilitados de receber
entregas de gás, de compras de lojas de móveis e ele-
trodomésticos, além da chegada de ambulâncias para
socorro de enfermos. Consideramos de suma impor-
tância a realização, proporcionando a melhoria de
segurança de todos, pois há grande acúmulo de mato,
podendo se tornar um criadouro de insetos e animais
peçonhentos e principalmente Aeds aegypti (mosqui-
to da dengue)”, justificou o vereador por meio do
requerimento.

Zeladoria em escolas
estaduais de RGS

Alinhamento de 
paralelepípedos

O vereador de Rio Grande da Serra Benedito Araújo
(PSB) requereu ao prefeito Claudinho da Geladeira
(PSDB), por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, a
adoção de providências que resultem na execução do
alinhamento dos paralelepípedos na viela 1° de Maio,
na Vila Arnoud.
Através do requerimento, o parlamentar levantou

os seguintes questionamentos: Há possibilidade de
atendimento? Caso afirmativo, a partir de que data a
secretaria iniciará os serviços requeridos? Caso nega-
tivo, quais são os fatores que inviabilizam o atendi-
mento? O pedido foi encaminhado para a pasta res-
ponsável após ser aprovado durante a sessão ordiná-
ria da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, no
último dia 1.
A demanda encaminhada por Benedito Araújo será

analisada pelo setor responsável, que analisará a pos-
sibilidade de realizá-la, ou não, dentro dos próximos
dias.

Elias de Lima Meneses, o Elias Policial (Podemos),
vereador de Rio Grande da Serra, solicitou à Diretoria
de Ensino Região de Mauá informações quanto à perio-
dicidade de trabalho de Zeladoria das escolas estaduais
do município.
“Sabemos que é necessário ter uma educação de

qualidade. Quando nos referimos à qualidade está
incluso a segurança dos nossos alunos. Atendendo à
demanda, baseando-me em relatos de diretores, pais e
alunos, a zeladoria nas escolas estaduais não está
sendo realizada periodicamente. Existe um grande
espaço de tempo para nova manutenção nas respecti-
vas unidades escolares do Estado e vem causando um
grande transtorno para os trabalhadores, professores e
os alunos. Pedido este que é de suma importância, pois
tais falta de manutenção periódicas vêm comprome-
tendo a segurança das nossas crianças e dos demais tra-
balhadores nas unidades escolares”, explicou o verea-
dor.

Tariza Zero aos 
domingos e feriados

O vereador Claudinho Monteiro (PTC) solicitou ao
Executivo Municipal, por meio da secretaria responsável,
informações quanto à possibilidade de implantar a Tarifa
Zero dos ônibus do transporte público nos finais de sema-
na no município de Rio Grande da Serra.
“Seria uma forma encontrada para garantir a continui-

dade do acesso aos que dependem do transporte público
coletivo aos domingos e feriados, para terem acesso tam-
bém ao lazer e a cultura, principalmente neste período
pós-pandemia, no qual todos foram afetados pelo isola-
mento social, que trouxe não só a queda na renda das
famílias, mas também problemas de saúde mental em
nossa população, sendo ainda uma alternativa para
fomentar o comércio de nossa cidade”, explicou.
“A iniciativa de uma preposição neste sentido, deve

partir do prefeito, onde este vereador, através do pre-
sente requerimento, questiona o Poder Executivo sobre a
possibilidade de criar a mencionada Tarifa Zero”, con-
cluiu.

Manunteção no
Cemitério Municipal

Marcelo Alves da Silva, o Marcelo Cabeleireiro (PSD),
requisitou informações da Prefeitura Municipal, por meio
da Secretaria de Administração, quanto a possibilidade
de disponibilizar uma equipe própria para os serviços
roçagem e de manutenção do Cemitério Municipal.
“A solicitação tem em vista atender várias reivindica-

ções feitas devido às precárias condições no Cemitério
Municipal, em que o mato vem tomando conta das vias.
Tendo em vista também o alto grau de risco de contami-
nação, devido ao solo ser contaminado e assim,  nos dias
chuvosos, não oferecem condições para acesso de veícu-
los de extrema necessidade como caminhões que entre-
gam materiais de construção e veículos funerários, o que
consequentemente causa sérios transtornos, especial-
mente para aqueles que perdem um ente querido. Além
da dor da perda, são obrigados a caminharem no meio de
mato e lama para acompanhar o sepultamento”, ressal-
tou o vereador.

Iluminação pública na 
quadra Silvio Sabainski

Roberto Bernado, o Roberto Contador (Avante)
solicitou ao prefeito de Rio Grande da Serra,
Claudinho da Geladeira (PSDB), por meio da
Secretaria de Obras e Planejamento, informações
sobre a possibilidade de execução de manutenção da
iluminação pública da quadra poliesportiva Silvio
Sabainski, localizada na Avenida São João, no Jardim
Santa Tereza.
“Tal solicitação se faz necessária haja vista que o

local está às escuras, impossibilitando a prática de
esportes no período noturno. Por sermos conhecedo-
res dos fatos, apresentamos este documento, suge-
rindo que a Administração, através de referida
Secretaria, execute os devidos serviços que culminem
na manutenção deste local para que possam usufruir
do local com segurança e tenham a opção da praticar
esporte em horário noturno”, explicou o vereador na
justificativa do documento.
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O vereador e presidente da
Câmara Municipal de Rio Grande
da Serra, Charles Fumagalli (PTB),
solicitou serviços de manutenção
no Rio Pequeno e no Recanto das
Flores. Os pedidos foram encami-
nhados à Secretaria de Serviços
Urbanos por meio de dois requeri-
mentos aprovados no último dia 1. 

De acordo com o parlamentar,
os serviços precisam ser realizados
nas ruas Califórnia e Princesa
Leopoldina, no Rio Pequeno, e na
Estrada Fazenda São Joaquim, no
Recanto das Flores.
Em ambos os documentos,

Fumagalli questiona se a
Prefeitura já possui algum projeto

ou estudo que resulte nas deman-
das por ele citada, bem como um
prazo para que sejam realizadas.
“A apresentação da matéria

tem como objetivo atender as rei-
vindicações feitas pelos morado-
res do bairro, uma vez que a reali-
zação dos serviços  é de extrema
importância para a comunidade
em geral. A realização de serviços
de manutenção, portanto, facilita-
rá o acesso dos mesmos, propor-
cionando a todos os moradores e
condutores melhores condições
de tráfego”, justificou.
Além disso, Fumagalli ressaltou

os problemas enfrentados pelos
usuários das ruas Califórnia e
Princesa Leopoldina. “As vias se
encontram em péssimas condi-
ções de tráfego, inclusive impossi-
bilitando o acesso de veículos. É,
portanto, de suma importância
que se ofereça as mínimas condi-
ções para que a população possa
trafegar pelas vias sem passar
pelas dificuldades e transtornos
enfrentados atualmente, especial-
mente em dias posteriores a
chuva, quando fica ainda mais difí-
cil o tráfego.”

Charles Fumagalli solicita 
manutenção em bairros

Solicitações abrangem demandas do Rio Pequeno e Recantos das Flores

Charles Fumagalli, presidente da Câmara Municipal de RGS

Foto: Reprodução
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O Consórcio Intermunicipal
do Grande ABC convocou uma
assembleia extraordinária para
a próxima terça-feira (7) para
debater manutenção ou evolu-
ção dos protocolos de seguran-
ça contra a Covid-19 - entre

elas a retomada do uso de
máscaras na região.  A discus-
são acontece após a recomen-
dação feita pelo Comitê
Científico de São Paulo em
razão do aumento no número
de casos e internações pela

Covid-19.
O prefeito de Santo André e

atual presidente do colegiado
de prefeitos, Paulo Serra
(PSDB), anunciou que os muni-
cípios devem decidir coletiva-
mente sobre possíveis atualiza-
ções nos protocolos de segu-
rança contra o coronavírus. 
Desde março, o uso das

máscaras faciais tornou-se
optativo em locais abertos e
fechados - permanecendo obri-
gatório apenas no transporte
coletivo e em locais voltados
para a área da saúde.
Pelo menos três cidades da

região já haviam sinalizado em
favor da retomada das másca-
ras. No último dia 19, o prefei-
to de São Bernardo do Campo,
Orlando Morando (PSDB), usou
as redes sociais para comuni-
car que o município passaria a
recomendar o uso de máscara,
uma vez que o aumento de
casos registrados entre 9 e 16
de maio foi de 667%, quando
comparado com mesmo perío-
do de abril. A orientação é de

que o equipamento de prote-
ção individual, que chegou a
ser obrigatório, seja utilizado
também em locais abertos.
A Prefeitura de São

Bernardo do Campo ainda res-
saltou que a medida também é
válida para as escolas de rede
municipal, estadual e privada,
já que os casos saltaram de
quatro para 169 durante o
período analisado.

São Caetano do Sul foi outra
cidade da região que voltou a
recomendar o uso de máscara.
“Recomendamos que nesse
período de alta transmissibili-
dade pelo frio, em que ficamos
em locais fechados por mais
tempo, que continuemos utili-
zando máscaras protetivas
faciais, para evitar contamina-
ção nesses ambientes. O uso é
extremamente importante
nesses espaços, seja no trans-
porte público, nas escolas e em
unidades de saúde. Onde hou-
ver reunião de pessoas, é reco-
mendado que o uso de másca-
ra seja continuado até o fim do

período de inverno”, explicou a
secretária de saúde, Regina
Maura.
Em Santo André, Paulo Serra

afirmou que o uso do equipa-
mento será obrigatório em
escolas que registrarem caso
de Covid-19, por um período
de sete dias. A cidade registrou
um aumento de 36% no núme-
ro de casos nas últimas sema-
nas.
As cidades de Ribeirão Pires

e Rio Grande da Serra aguar-
dam a decisão tomada em con-
junto pelo Consórcio
Intermunicipal. Enquanto
Diadema deve anunciar a obri-
gatoriedade em espaços públi-
cos dentro dos próximos dias.
Segundo dados divulgados

pelo Diário do Grande ABC,
entre o dia  25 e 31 de maio, o
Grande ABC registrou alta de
31,2% no número de interna-
ções em razão da Covid-19, em
um intervalo de sete dias. O
número de infectados apresen-
tou uma variação de 0,7% no
mesmo período.

Consórcio Grande ABC discute 
retomada do uso de máscara na região

Municípios devem se reunir na próxima semana para debater a manutenção ou evolução dos protocolos de segurança

Foto: Folha Ribeirão Pires

Uso de máscara foi flexibilizado em março deste ano
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Pelo menos cinco escolas esta-
duais de Ribeirão Pires registraram
casos de Covid-19 entre o dia 11 e
25 de maio, conforme divulgado
pelo levantamento feito pela
Apeoesp (Associação dos
Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo) - o qual tam-
bém revela que 11 escolas da
região do Grande ABC registrou
100 casos confirmados pela doen-
ça.
Cinco das sete cidades que com-

põem a região entraram para as
estatísticas da Apeoesp, no entan-
to a Estância foi a que apresentou
o maior número de escolas com

casos comunicados - 32 ao todo.
Entre as unidades com alunos e
funcionários que testaram positivo
para coronavírus está a E.E.
Francisco Prisco (3 casos), E.E.
Antônio de Pádua Paschoal de
Godoy (2 casos), E.E. Comendador
Emílio Sortino (2 casos), E.E. Mário
Alexandre Faro Neri (14 casos) e
Álvaro de Souza Vieira (14 casos).
O caso que chama mais atenção

é o da escola Álvaro de Souza
Vieira. Segundo o boletim divulga-
do, do número de infectados 14
são professores. Os profissionais
foram afastados e as aulas presen-
ciais seguem normalmente.

A Folha entrou em contato com
a secretaria da escola que confir-
mou os casos entre professores e
explicou que algumas turmas
estão com “aula vaga” nas discipli-
nas em que o professor está afas-
tado.
Segundo a publicação de uma

mãe nas redes sociais, em nenhum
momento os pais foram comunica-
dos sobre o afastamento dos pro-
fessores em razão do vírus, e os
alunos estavam frequentando a
escola normalmente. “Quando foi
na segunda-feira, que não tinha
professores para dar aula, eles
pediram para os pais buscarem os
alunos.”
Apesar de ser a cidade com o

maior número de escolas com
casos confirmados, Ribeirão Pires
figura em segundo lugar entre os
municípios que registram infec-
ções em ambientes escolares.
Santo André aparece em pri-

meiro lugar com 38 casos constata-
dos em apenas duas escolas - E.E.
Educador Pedro Cia (18 casos) e
E.E. Doutor Celso Gama (20 casos).
Rio Grande da Serra registrou seis

confirmações do vírus em duas
unidades escolares - E.E. Edmundo
Luiz de Nóbrega de Teixeira (4
casos) e E.E. Padre Giussepe Pisoni
(2 casos). Em Mauá, apenas a E.E.
Professora Iracema Crem registrou
casos - três ao todo.
A Apeoesp - subsede São

Bernardo do Campo afirmou tra-
tar-se de uma situação de “calami-
dade pública” e que encaminhará
o caso ao Ministério Público.
Segundo membros da entidade, a
Secretaria de Educação do Estado
de São Paulo (Seduc) tem subnoti-
ficado os casos de coronavírus
registrados nas escolas da rede
estadual e não tem promovido
medidas suficientes para conter os
surtos nas escolas.
A própria entidade tem se

mobilizado para orientar alunos,
professores e demais funcionários
das unidades escolares a voltarem
utilizar máscaras e adotarem os
cuidados necessários a fim de frear
a contaminação.
Para a coordenadora da subse-

de de Ribeirão Pires e Rio Grande,
Neusa Nakano, as aulas presenciais

devem ser suspensas novamente
caso o número de contaminação
siga em alta nas escolas. Além
disso, Neusa resultou a importân-
cia em insistir no uso de máscara e
de concluir o ciclo vacinal.
Vale ressaltar que o levanta-

mento da Apeoesp abrange ape-
nas escolas da rede estadual de
ensino. No entanto, segundo infor-
mações apuradas pela Folha, um
colégio particular de Ribeirão Pires
retomou as aulas virtuais, nesta
semana, após registrar casos na
unidade.
Após mais de um mês sem atua-

lizações quanto aos casos de
Covid-19, Ribeirão Pires voltou a
divulgar os boletins na tarde da
última quinta-feira (2). Em nota, a
Prefeitura afirmou que os números
não foram atualizados durante o
período em razão da instabilidade
no sistema do Ministério da Saúde.
De acordo com a Secretaria de

Saúde Municipal, os números
serão atualizados mediante a base
interna. Atualmente, a Estância
conta com 8.010 casos confirma-
dos da doença.

Ribeirão Pires registra maior número
de escolas com casos de Covid no ABC

Ao todo, foram comunicados 32 casos em cinco escolas do município entre 11 e 25 de maio

Foto: Divulgação

14 professores da E.E Álvaro de Souza Vieira testaram positivo para Covid
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A Prefeitura de Rio Grande
da Serra promoveu, por meio
do Fundo Social de
Solidariedade, a 1ª edição do
Jantar Beneficente em alusão
ao aniversário de 58 anos de
emancipação política do muni-
cípio, na última-sexta-feira
(27/05). O evento arrecadou

mais de R$ 20 mil, cuja renda
obtida por meio da venda de
convites e do leilão será rever-
tida para a manutenção da
casa de acolhimento noturno
para pessoas em situação de
rua, denominada Casa do
Aconchego.
O jantar contou com 150

convidados, entre empresários
da cidade, integrantes do pri-
meiro escalão do governo de
Rio Grande da Serra, e nomes
ligados à ação social, os verea-
dores da base aliada Elias
Policial, líder do Governo,
Marcelo Akira, Roberto
Contador e Zé Carlos, além do
ex-prefeito de Mauá, Donisete
Braga.
A programação do evento

também contou com a apre-
sentação musical da banda
Royalle e leilão beneficentes
de itens doados exclusivamen-
te para a ação. Entre os artigos
estava uma garrafa de 12 litros
de Cambuci do Riba, que foi
arrematado por mais de R$ 2
mil, além da camisa oficial de
futebol do Corinthians, assina-
do pelos jogadores, que refor-
çaram a ação com mais de R$
1,6 mil.
“Uma alegria enorme ver

essas pessoas unidas em prol
da Casa do Aconchego.
Infelizmente, Rio Grande da
Serra não conta com abrigo
permanente. Estamos bata-

lhando recursos junto ao
Governo do Estado e Federal
para que possamos contar com
esse equipamento de forma
permanente. Realizamos este
jantar para reforçar o investi-
mento neste local que, até o
momento, conta com a solida-
riedade da população rio-gran-
dense”, afirmou o prefeito
Claudinho da Geladeira.
A presidente do Fundo

Social e secretária de
Cidadania e Inclusão Social,
Vilma Marcelino, enfatizou a
importância desta ação para
dar maiores condições às pes-
soas acolhidas. “Estamos tra-
balhando junto com voluntá-
rios para atender a esse públi-
co da melhor maneira. Tivemos
de antecipar a abertura do
espaço, prevista para o fim de
junho, por causa das baixas
temperaturas que chegaram
mais cedo.
Localizada na Rua Ângelo

Gaeta, 84, no Parque Indaiá, a
Casa do Aconchego conta com
20 vagas, espaço para pets e
toda infraestrutura necessária

para os pernoites com oferta
de banho, roupa, alimentação
e atendimento social. Em 2021,
a Prefeitura de Rio Grande da
Serra abriu uma estrutura
semelhante. Foram atendidas
60 pessoas, sendo que 12 delas
não retornaram para as ruas. O
espaço também contou com 60
voluntários ao longo de seu
funcionamento de junho a
setembro. 
O Fundo Social continua

recebendo doações. Para aju-
dar basta depositar sua contri-
buição na conta da Prefeitura
de Rio Grande da Serra - CNPJ
45.522.975/0001-80; - Banco
do Brasil - Agência 4695-7 -
Conta Corrente 5092-X. 

Patrocionadores - Sem con-
tar com dinheiro público, o
evento contou com o patrocí-
nio da FP2 Engenharia, A
Guardiã da Notícia, Roztta
Desenvolvimento de Software,
Massa Leve, O Rei do Cambuci,
La Vie Moda e Acessórios,
Sabrina Ótica Design e Loja
Cacau Show de Rio Grande da
Serra.

Fundo Social de Rio Grande da Serra arrecada
mais de R$ 20 mil para Casa de Aconchego

Evento foi realizado na Chácara Recanto dos Pássaros em alusão ao aniversário de 58 anos de emancipação política do município 

Jantar contou com a presença do ex-prefeito de Mauá Doniste Braga

Foto: Reprodução
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Os interessados em se candida-
tar a uma vaga nas Escolas
Técnicas Estaduais (Etecs) no
segundo semestre de 2022 tem
até às 15h da próxima segunda-
feira (6) para se inscreverem no
Vestibulinho.
Os candidatos podem se ins-

crever para os cursos técnicos e
especializações técnicas. Também

será possível concorrer às vagas
remanescentes de segundo
módulo dos cursos técnicos. As
avaliações acontecerão de forma
presencial, com aplicação de pro-
vas.
Desde o segundo semestre de

2020, as provas haviam sido subs-
tituídas pela análise de histórico
escolar, em respeito às medidas

de distanciamento social reco-
mendadas pelo Governo do
Estado de São Paulo e autoridades
sanitárias, a fim de controlar a dis-
seminação da Covid-19. A aplica-
ção da prova está marcada para o
dia 3 de julho, e os locais de apli-
cação serão divulgados no dia 30.
A taxa de inscrição é de R$39 e

deve ser realizada no vestibuli-
nhoetec.com.br.
Na unidade de Rio Grande da

Serra serão ofertados cursos pre-
senciais na área de
Administração, Manutenção e
Suporte em Informática e
Recursos Humanos.
Na modalidade EAD há opções

de Comércio, Desenvolvimento
de Sistemas, Guia de Turismo,
Secretariado, Transações
Imobiliárias e Gestão de Projetos
(especialização).
Em Ribeirão Pires são ministra-

dos cursos de Administração,
Logística, Química e
Contabilidade.

Inscrições para Vestibulinho 
da Etec se encerram na 
próxima segunda-feira

Inscrições devem ser feitas no site do Vestibulinho até às 15h

Vagas são para cursos técnicos e especializações técnicas

Foto: Divulgação
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A equipe de investigação da
Polícia Civil de Ribeirão Pires
esclareceu a autoria do roubo
a uma residência localizada no
Jardim Guanabara, em outubro
do ano passado. Os investiga-
dores chegaram até homem
por meio de trabalhos investi-
gativos especializado.
Segundo informações apura-

das pela Folha, durante as
investigações foi constatado
que o homem - que não teve
identidade divulgada pela
Polícia Civil - foi preso em fla-
grante em Santo André por
envolvimento em um caso de
furto a fios e cabos.
O indiciado e mais um jovem

foram flagrados pelos seguran-
ças de uma empresa no
momento em que furtavam os
cabos. Eles portavam um alica-
te e pedaços de fios que já
haviam sido retirados das ins-
talações.
Os próprios seguranças do

local afirmaram serem recor-
rentes casos de furto de fios e

cabos na região por se tratar
de um complexo de prédios em
situação de abandono. 

Roubo no 
Jardim Guanabara

O caso aconteceu na rua
Albion, no Jardim Guanabara,
na madrugada do dia 21 de
outubro de 2021. Na ocasião,
as vítimas estavam dormindo
quando foram surpreendidas
pelo criminoso no interior do
imóvel. O casal foi obrigado a
entrar no banheiro, onde per-
maneceu trancado e saiu ape-
nas quando não ouviu mais
barulhos pela casa.

As vítimas ressaltaram que
conseguiram visualizar apenas
um homem dentro da casa,
mas acreditam que ele estava
acompanhado por mais pes-
soas - ainda não identificadas
pelas autoridades.
Na ocasião, foram roubados

documentos pessoais, cartões
bancários, um aparelho televi-
sor de 50 polegadas, um celu-
lar e um computador.
Após o levantamento da

identidade do autor, o delega-
do titular de Ribeirão Pires,
doutor Wagner Milhardo, ins-
taurou inquérito e representou
pela prisão temporária do
homem.

Polícia Civil esclarece roubo a 
residência no Jardim Guanabara

Caso aconteceu em outubro de 2021; vítimas foram trancadas dentro de banheiro durante ação criminosa

Foto: Divulgação

Investigações seguem pela Delegacia de Ribeirão Pires
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Dois jovens, de 22 e 20 anos,
ficaram feridos após colidirem con-
tra um ônibus na Avenida
Humberto de Campos, em
Ribeirão Pires, na noite da última
quarta-feira (1). As vítimas esta-
vam a bordo de uma motocicleta,
sofreram escoriações e fraturas
nas pernas e nas mãos e foram
encaminhadas ao Hospital Nardini,
em Mauá.
O acidente aconteceu por volta

das 22h20. No boletim de ocorrên-
cia, registrado na Delegacia de
Ribeirão Pires, não constam infor-
mações sobre a dinâmica do aci-
dente. No entanto, segundo infor-
mações preliminares, os jovens
teriam colidido com a lateral direi-
ta do ônibus, que saia da garagem
de uma empresa situada na aveni-
da. O motorista do ônibus não
teria visto a moto.
O local em que o acidente acon-

teceu é alvo de constantes recla-
mações em razão da iluminação
pública. Recentemente, a Avenida
Humberto de Campos passou pela
modernização da iluminação insta-
lada no canteiro central. A remo-
delação consiste na substituição de
40 postes e lâmpadas de sódio por
luminárias de LED, tecnologia que
garante melhor iluminação e
menos consumo de energia.
Uma munícipe chegou a classifi-

car a iluminação como “péssima”.
“Aliás, cadê a iluminação daquela
via? Alô prefeito, alô agentes de
trânsito, cadê a iluminação desta
via? Vai precisar de mais quantos
acidentes para vocês tomarem ati-
tude de colocar uma iluminação
digna, porque ali tá um breu só”,
indagou.
Já outro morador ressaltou que

no momento do acidente as luzes
da via estavam totalmente apaga-
das. “Ninguém via ninguém”,
escreveu o morador que ainda afir-
mou que as lâmpadas estão apaga-
das há mais de dois meses.
O quadro de saúde das vítimas

não foi atualizado até o fechamen-
to desta edição.

Colisão entre ônibus 
e moto deixa dois feridos
Iluminação da Avenida Humberto de Campos teria colaborado com o acidente

Vítimas foram socorridas com fraturas e escoriações

Foto: Reprodução/Viva ABC

DECRETO LEGISLATIVO N.º 002.06.2022
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE

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

“Concede Título de Cidadão Honorário ao
Ilustre senhor RAMON ÁLVARO VELASQUEZ, pelos
relevantes serviços prestados ao nosso Município.”

Artigo 1º - Fica concedido ao Ilustre senhor
RAMON ÁLVARO VELASQUEZ, o Título de “Cidadão
Riograndense da Serra”, pelos relevantes serviços
prestados ao Município.

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

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

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 02
de junho de 2022 – 58º Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.

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

mesma data.
Terezinha Madalena da Silva Dizela
Coordenador de Apoio Legislativo

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee
RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
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Rosi e Néia, da Ótica e Relojoaria Ellegance Prime, 
prontas para o atendimento do Dia dos Namorados

Ana Flávia (primeira à direita) festejou idade nova, 
ao lado dos familiares na última terça-feira (31)

Gabriela Nogueira, da Loja
“Codinome Beija Flor” no Shopping 
Duaik (loja 33 - piso superior), 
em destaque no Giro da Folha

Equipe da Borracharia Jucá, 
atendendo o Planalto Bela Vista
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Você sabia que a obesidade é
uma doença e ela mata? A Clínica
DNA + explica como o tratamento
da obesidade pode ser feito.
Um dos métodos é a cirurgia

bariátrica, que consiste em dois
procedimentos - o sleeve, que é a

construção de um novo estôma-
go em forma de um tubo fino
através da remoção de 70% a
80% do estômago original, o que
restringirá a ingestão alimentar.
Apresenta, também, um controle
hormonal da fome por reduzir a
produção de grelina, e o bypass
gástrico que é um tipo de cirurgia
bariátrica que consiste na redu-
ção do tamanho do estômago e
na alteração do intestino. Essas
alterações levam a pessoa a
comer menos, além de diminuir a
quantidade de calorias que é
absorvida pelo intestino.
A cirurgia bariátrica é indicada

para pessoas com IMC superior a
35 kg/m² e possuem doenças
associadas como diabetes, pres-
são alta, dislipidemia, asma,
doenças cardíacas, refluxo gas-

troesofagico entre outras ou indi-
víduos com IMC 40 kg/m² ou
superior.
Esses procedimentos propor-

cionam a redução do risco de
doenças associadas à obesidade,
otimização da saúde emocional e
psicológica, melhor qualidade de
vida, maior longevidade, melhor
qualidade do sono, melhora da
fertilidade e da vida sexual, a ele-
vação da auto-estima entre
outros aspectos.
“O paciente é acompanhado a

longo prazo, sendo orientado que
mesmo após o procedimento
cirúrgico continue realizando o
acompanhamento com o médico
e com a equipe multidisciplinar
para irmos acompanhando a sua
evolução”, explica a equipe de
profissionais da DNA +.

Conheça os benefícios 
da cirurgia bariátrica

Foto: Divulgação

Consultas são realizadas na DNA +
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DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.907, DE 28 DE MARÇO DE 2.022
“Dispõe sobre nomeação dos membros da Comissão de

Avaliação Especial de Desempenho, nos termos do parágrafo
único, do artigo 22, da Lei Municipal nº. 1.221, de 20 de agosto de
1.999.”

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

DECRETA
Art. 1º. – Ficam nomeados, nos termos do parágrafo único,

do artigo 22, da Lei Municipal nº. 1.221, de 20 de agosto de 1.999,
para compor a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho,
os seguintes funcionários:

I. - Presidente – Vivian Valverde Corominas 
II. - Vice-Presidente – Juliana Oliveira da Silva
III. - Membro – Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra
IV. - Membro – Rosiclei de Lima Meneses
V. - Membro – Suzana Lopes Quintão.
Art. 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 28 de março de

2.022 - 57º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito 
Admir Donizeti Ferro 
Secretário de Governo
Debiran Ferracioli de Assis
Secretário Adjunto de Administração
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária Assuntos Jurídicos
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.927, DE 31 DE MAIO DE 2.022
Dispõe sobre a regulamentação do inciso IX do art. 5º da Lei

Municipal nº1575, 15 de dezembro de 2005, no que tange à parte
que dispõe sobre a implantação, instalação e passagem de equi-
pamentos urbanos destinados à prestação de serviços de infraes-
trutura, por entidades de direito público e privado, especifica-
mente quanto à normativa para a reparação de pavimentos dani-
ficados por abertura de valas, e dá outras providências.

Cláudio Manoel Melo, Prefeito do Município de Rio Grande
da Serra, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que o inciso IX do art. 5º da Lei Municipal nº
1575, 15 de dezembro de 2005, estabelece como encargo para a
concessionária do serviço o dever de recompor, integralmente,
nas condições originais, as áreas públicas e os equipamentos
urbanos afetados pela obra, utilizando materiais de padrão igual
ou superior aos anteriormente existentes, arcando o autorizado
com os custos da instalação, remoção dos entulhos e da recom-
posição, obedecendo às normas técnicas e especificações dos
fabricantes, bem como apresentando os laudos dos respectivos
testes e ensaios efetuados;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de especificar de
forma detalhada as condições para reparação de pavimento dani-
ficado por abertura de valas na via pública, encaixando-se no con-
ceito das condições originais referidas no inciso IX do art. 5° da Lei
Municipal nº 1.575 de dezembro de 2005,

DECRETA
Art. 1º - A reparação de pavimentos flexíveis danificados em

decorrência da abertura de valas na via pública deverá obedecer
as condições estabelecidas no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, 31 de maio
de 2.022 - 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito 
Admir Donizeti Ferro 
Secretário de Governo
Eduardo Vieira do Nascimento
Secretário de Obras e Planejamento
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária Assuntos Jurídicos
LEI MUNICIPAL Nº. 2.453, DE 01 DE JUNHO DE 2.022
“Dá a denominação de “TRAVESSA QUEIRÓS”, a Viela existen-

te na Rua Prefeito Cido Franco, que dá acesso à passarela da linha
férrea que faz ligação com o Bairro Jardim Guiomar e dá outras
providências.”

Autoria: Vereador Benedito Rodrigues de Araújo
Cláudio Manoel Melo, Prefeito do Município de Rio Grande

da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte

LEI
Art.1º – Passa a denominar-se “TRAVESSA QUEIRÓS, a Viela

existente na Rua Prefeito Cido Franco, que dá acesso à passarela
da linha férrea que faz ligação com o Bairro Jardim Guiomar. 

Art.2º – As despesas com a execução da presente lei, corre-
rão por conta de verbas próprias do orçamento vigente.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.4º – Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 01 de junho de

2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito Municipal
EDITAL N°. 01/2022 - CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓ-

RIOS DE RIO GRANDE DA SERRA
OBJETO: CONVOCAÇÃO  por  meio  deste  Edital, de todos os

CREDORES  TITULARES  DE  PRECATÓRIOS  emitidos  para  paga-
mento  de obrigações  judiciais  emitidas  contra  o  Município  de
Rio  Grande da  Serra  e vinculadas  ao  Tribunal  de  Justiça  do
Estado  de  São  Paulo,  para,  querendo, apresentar PROPOSTA DE
ACORDO DIRETO, nos termos do artigo 97, § 8°., inciso III do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, com nova redação
atribuída pela Emenda Constitucional n°. 62/2009, e em atendi-
mento ao disposto na Lei Municipal n°.  2.310, de 06 de junho de
2019.

Os CREDORES, por si, e seus sucessores ou cessionários pode-

rão celebrar acordo direto com a CCP, mediante deságio de 40%
(quarenta por cento) a ser aplicado sobre o valor atualizado do
respectivo crédito de precatório.

As propostas de acordo direto deverão ser apresentadas
pelos credores no período de 04 de julho de 2022 a 29 de julho de
2022, por meio de "Formulário de Requerimento para Celebração
de Acordo Direito”, disponibilizado no sítio eletrônico oficial do
Município de Rio Grande da Serra, mantido na rede mundial de
computadores (internet) no seguinte endereço eletrônico:
www.riograndedaserra.sp.gov.br, sendo entregue na Secretaria
de Assuntos Jurídicos, com endereço na Rua do Progresso nº. 700,
Jardim Progresso, Rio Grande da Serra - SP, no horário das 09:00
às 16:00 horas, de Segunda à Sexta feira.

O Formulário de Requerimento deverá ser devidamente
preenchido e acompanhado da documentação exigida no Edital.

A íntegra do Edital está disponível no Portal da Prefeitura no
seguinte endereço eletrônico: www.riograndedaserra.sp.gov.br

Eventuais dúvidas ou informações complementares poderão
ser obtidas pelo e-mail juridico@riograndedaserra.sp.gov.br e
pelo telefone (11) 2770-0185.

Bárbara Regina Ferreira da Silva
Presidente da Câmara de Conciliação de Precatórios
Ordem Cronológica
Atendendo instrução do artigo 5º da lei nº 8666, relaciona-

mos abaixo os pagamentos efetuados com as justificativas de
alteração de ordem cronológica:

RECURSO: 1 – 1100000 Tesouro – Geral – Serviços
CNPJ nº 09.012.044/0001-06 – Studio Vision II Pré Impressão

Digital Ltda
Empenho nº   1340/2022 – Valor R$ 1.690,00 – Vencimento

22/05/2022
Justificativa: Para continuidade na prestação de serviços grá-

ficos profissionais de criação, impressão e aplicação de adesivos.
Rio Grande da Serra - SP, 02 de junho de 2022.
KATIUSCIA CAMILA DIAS
Secretária de Comunicação 
TERMO ADITIVO N.º 01/2022
4ª TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO

ENTRE MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA E APAE DE RIO
GRANDE DA SERRA

O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 46522/975/0001-80, com
sede na Avenida Dom Pedro I, n.º 10, Centro, Rio Grande da Serra,
S.P., neste ato representado por seu prefeito Claudio Manoel
Melo, brasileiro , solteiro, portador da cédula de identidade RG
n.º 15.604.306-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF n.º 124.382.038-11
e, pela Secretária Municipal de Educação Jumara Bulha, brasileira,
portadora da cédula de identidade RG n.º 11.904.398-1 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF n.º 053.011.998-62 , ambos com endereço
profissional na Avenida Dom Pedro I, n.º 10, Centro, Rio Grande
da Serra, S.P., doravante denominado “MUNICÍPIO”; e, ASSOCIA-
ÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO GRANDE DA
SERRA – APAE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF n.º, com sede na Rua Carlos dos Santos, n.º 156, Jardim
Novo Horizonte, Rio Grande da Serra, S.P., neste ato representa-
da por sua presidente José Miguel Tartuci portador da cédula de
identidade RG n.º 2.750.303-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF
n.º005.561.818/91 , com o mesmo endereço profissional da sede
da pessoa jurídica a qual representa, doravante denominada
“ORGANIZAÇÃO SOCIAL”, resolvem ADITAR o Termo de
Cooperação celebrado entre as partes em 23 de março de 2018,
de acordo com as cláusulas abaixo especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica prorrogada a vigência do termo de cooperação celebra-

do em 23 de março de 2018, por mais 12 (doze) meses, tendo
como termo a quo o dia 23 de março de 2021 e termo ad quem o
dia 23 de março de 2022, norteando-se as atividades a serem
implementadas, no aludido período, por meio de plano de traba-
lho apresentado pela entidade em 18/12/2018, atualizado anual-
mente e validado pela Secretaria de Educação e Cultura, que inte-
gra o Processo Administrativo n.º 133/2018, independentemente
de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas as cláusulas e condições constantes no

Termo de Cooperação originário, modificadas em parte, pelo pre-
sente Termo Aditivo, como segue:

DO OBJETO
Constitui objeto desse Termo de Cooperação Técnica e

Financeira espaço para atendimento, na área da Educação
Especial Infantil e Ensino Fundamental I, de período parcial, para
alunos com grave comprometimento intelectual e/ou deficiências
múltiplas, ou ainda, que apresentem quadro de Transtorno do
Espectro Autista (TEA), residentes no Município de Rio Grande da
Serra, que necessitem de apoio LIMITADO, EXTENSIVO ou PERVA-
SIVO para a sua Educação.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O instrumento convocatório está em conformidade com a

Constituição Federal, em especial os artigos 205 a 214, LDBEN nº
9.394/1996, Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), Lei nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação -
PNE), Política Nacional Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva que embasa “políticas públicas promotoras de
uma Educação de qualidade para todos os alunos”, Decreto
Federal nº 7611/2011 (Dispõe sobre a Educação Especial, o aten-
dimento educacional especializado e dá outras providências),
Resolução nº4/2009 CNE/CEB (Orienta e estabelece o
Atendimento Educacional Especializado - AEE na Educação
Básica), Lei nº 12.764 (Institui a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista),
Resolução CD/FNDE nº 26/2013 (Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE), Resolução Conselho Nacional de
Educação CEB nº 05/2009 – CNE e Câmara de Educação Básica; a
BNCC, Lei nº 14.133/2020 alterada pela Lei 14.276/2021 – FUN-
DEB.

DA EXECUÇÃO DA PARCERIA
Parágrafo Segundo nova redação: Os alunos deverão ser ini-

cialmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, e após
encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação de Rio
Grande da Serra, para a APAE para futura matrícula na Escola de

Educação Especial “André Luiz- mantenedora APAE Rio Grande da
Serra” referenciados pelo Serviço Pedagógico Especializado, com
diagnóstico fechado ou hipótese diagnóstica para atendimento
especializado.

Parágrafo Terceiro nova redação: A quantidade de vagas será
de acordo com a demanda de alunos que necessitam da Educação
Especial, após encaminhamento realizado pela Secretaria de
Educação e Cultura, com limite máximo de 30 alunos.

Parágrafo Quarto nova redação: Atendimento educacional
continuado e sistemático para alunos, com idades de 0 à 9 anos e
11 meses, envolvendo as dimensões e apoio necessário de acordo
com as condições pessoais, as situações de vida, a faixa etária e
variam em duração e intensidade, o qual pode ser classificado em:

A) Limitado: Consiste no atendimento de alunos
durante atividades específicas oferecido ao longo de um período
(longo prazo), porém com tempo limitado.

B) Extensivo: Consiste no atendimento de alunos com
necessário apoio regular (diário) em pelo menos alguns ambien-
tes (escola, trabalho e lar) sem limitação quanto ao tempo.

C) Pervasivo: Consiste no atendimento de alunos com
necessidade de apoios permanente, constante, de alta intensida-
de nos diversos ambientes, envolve uma equipe maior de pessoas
administrando os apoios. No atendimento aos alunos será consi-
derado o nível de funcionalidade, determinando o tipo de adap-
tação curricular e o desenvolvimento de estratégias, correspon-
dendo às necessidades específicas individuais.

Parágrafo Quinto nova redação: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMI-
GOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO GRANDE DA SERRA – APAE deve-
rá funcionar por um período mínimo de 5 (cinco) dias por sema-
na, de segunda à sexta-feira, com carga horária mínima de 4 (qua-
tro) horas, para a Educação Infantil (0 a 5 anos) e Ensino
Fundamental I (de 6 a 9 anos), no período matutino e/ou vesper-
tino.

DAS ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO
A) Nova redação: Acompanhar, supervisionar, avaliar, orien-

tar e fiscalizar periódica e sistematicamente qualitativa e quanti-
tativamente, as ações pedagógicas e administrativas relativas à
elaboração deste termo de convênio, zelando pelo cumprimento
de todas suas cláusulas, em decorrência deste termo.

H) Suprimido
I) Suprimido
DAS ATRIBUIÇÕES DA ORGANIZAÇÃO
C) Nova redação: Assegurar o bom atendimento aos alunos

encaminhados pela Secretaria de Educação e Cultura, bem como
manter as informações dos alunos atualizadas.

S) Nova redação: Manter a ficha individual de matrícula, o
relatório de avaliação trimestral do desenvolvimento de aprendi-
zagem do aluno e a relação nominal de atendidos, devidamente
preenchidas e atualizadas em documento oficial, sujeitas a
exame, sem prévio aviso, por parte dos órgãos municipais incum-
bidos da fiscalização deste termo de cooperação. 

T) Manter atualizados os dados no Sistema de Gestão Escolar
do MUNICÍPIO;

U) Manter as classes, salas e núcleos homologados no Plano
de Trabalho, submetendo qualquer alteração à aprovação da
Secretaria de Educação;

W) Nova redação: Manter prazo de 10 (dez) anos, registro das
provas de aplicação dos recursos, assim como notas fiscais e
demais demonstrativos de despesas, os quais permanecerão à
disposição dos órgãos públicos competentes para eventual apre-
sentação, quando solicitada, de acordo com a conveniência da
administração.

X) Colocar e manter placa cedida pelo Município em local visí-
vel e frontal da entidade;

Z) Suprimido
DOS VALORES 
Diante do atendimento realizado, a ORGANIZAÇÃO receberá

o valor de repasse de R$ 350,77 (trezentos e cinquenta reais e
setenta e sete centavos) “per capita” mensal aluno no período
parcial, Ensino Fundamental I e o valor de repasse de R$ 423,28
(quatrocentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos) “per
capita” mensal aluno no período parcial, Educação Infantil, inde-
pendente da necessidade de apoio, sendo eles, o limitado, o
extensivo ou o pervasivo.

Parágrafo Primeiro nova redação: A estimativa mensal e
anual está condicionada ao número de alunos a serem encami-
nhados pela Secretaria de Educação e Cultura, de acordo com a
sua faixa etária e atendimento escolar, limitado a 30 alunos. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
As despesas com a execução do objeto deste Termo onerarão

a ( s )
dotação(ões):254.04.02.12.367.0009.2.066.335043.01.2120000
e, 255.04.02.12.367.0009.2.094..335043.01.2130000 consigna-
da(s) no orçamento deste Exercício, em orçamento(s) futuro(s),
quando necessário.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A- Ofício de Encaminhamento em nome da Secretaria

de educação e Cultura, devidamente assinado pelo responsável
legal.

II - Prestação de contas anual - deverá ser apresentada até 30
de Janeiro do exercício subsequente ou em até 30 dias corridos a
partir do término de vigência do Termo de Cooperação, obser-
vando as disposições vigentes do tribunal de Contas do estado de
São Paulo (prestação de contas do recurso total recebido no exer-
cício, incluindo rentabilidade). Eventuais saldos não utilizados
deverão ser restituídos aos cofres municipais em até 30 dias após
a conclusão do objeto.

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo
em 03 (três) vias de igual teor e forma, comprometendo-se a cum-
prir e a fazer cumprir, por si e por seus sucessores, em juízo ou
fora dele, tão fielmente como nele se contém na presença das
testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.

Rio Grande da Serra, 30 de maio de 2022.
MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
Claudio Manoel de Melo
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
Jumara Bulha
Secretária Municipal de Educação

APAE DE RIO GRANDE DA SERRA
José Miguel Tartuci
Presidente
”RESUMO:
PROCESSO 655/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022 -

OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de dieta enteral
líquida, com e sem fibras, para atendimento da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA), da Secretaria de Saúde do Município
de Rio Grande da Serra. 

DESPACHO DO SECRETÁRIO: HOMOLOGO o objeto da licita-
ção 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: AMC Saúde Comercial Hospitalar Ltda 
Item 1 – Qtd. 1.300 unid., Valor Unitário R$ 40,00; Valor Total

R$ 52.000,00; Item 2 – Qtd. 300 unid., Valor Unitário R$ 42,00;
Valor Total R$ 12.600,00; 

Valor Total da Empresa: R$ 64.600,00.
Secretário Municipal de Saúde: Walter Cordoni –

01/06/2022”
Pregão Presencial n° 19/22 - PROCESSO 02/2022 - OBJETO:

Registro de Preços para fornecimento de cartuchos e tonners,
para atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra.

DATA DE ABERTURA: 22 de junho de 2022, às 10 horas, no
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SF, situado na Rua do
Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

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

Lara Secchiero Tabet Notte, Secretária Municipal de
Administração – 31/05/2022.

Pregão Presencial n° 20/22 - PROCESSO 1954/2021 - OBJETO:
Aquisição de 01 (um) veículo, zero km para suprir as atividades
operacionais da Guarda Municipal do Município de Rio Grande da
Serra. 

DATA DE ABERTURA: 23 de junho de 2022, às 10 horas, no
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SF, situado na Rua do
Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

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

Sandro Pereira da Silva, Secretária Municipal de Segurança,
Trânsito e Defesa Civil – 31/05/2022.

Pregão Presencial n° 07/2022 – Processo n° 1073/2021 –
Aquisição de mudas de plantas e insumos para cumprimento do
termo de compromisso de recuperação ambiental, emitida pela
CETESB. Tornamos público para conhecimento de todos que a lici-
tação cuja sessão de habilitação e abertura de propostas que
ocorreria no dia 30/05/2022 às 10h foi declarada DESERTA, por
ausência de participantes/interessados. 

Pregão Presencial n° 14/2022 – Processo n° 676/2022 –
Registro de Preços para fornecimento de kit lanche, contendo
sanduiche, suco de fruta, fruta e guardanapos, embalado indivi-
dualmente, em condições higiênico-sanitárias adequadas, para
atender a necessidade do CAPS. Tornamos público para conheci-
mento de todos que a licitação cuja sessão de habilitação e aber-
tura de propostas que ocorreria no dia 01/06/2022 às 10h foi
declarada DESERTA, por ausência de participantes/interessados. 

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 04/2022 -
Proc. nº 1004/2021 – CONTRATADA: EMPARSANCO ENGENHARIA
S/A – CNPJ: 21.617.548/0001-55 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E
SINALIZAÇÃO DAS RUAS JUNDIAÍ E OLÍMPIA NO PARQUE AMÉRICA
NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA. Valor de Supressão é
de R$ 264,00. O valor total do contrato passa a ser: R$
741.196,73. Data Assinatura: 05/05/2022. Eduardo Vieira do
Nascimento – Secretário de Obras e Planejamento

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 07/2018 -
Proc. nº 2356/2017 – CONTRATADA: SUPRIMIX COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA - Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de equi-
pamentos hospitalares, localizados na unidade de pronto atendi-
mento – UPA – para atender a Secretaria Municipal de Saúde. –
Período: 12 (doze) meses. Valor Total: R$ 161.192,52. Data
Assinatura: 31/05/2022. Walter Cordoni Filho – Secretário de
Saúde.

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 10/2018 -
Proc. nº 1029/2018 – CONTRATADA: TATIANA DE PAULA ZANI DE
SOUZA - Objeto: Contratação de leiloeiro oficial para preparação,
assessoria, loteamento, organização, condução e divulgação dos
leilões públicos de bens móveis e em geral, imóveis inservíveis de
propriedade da prefeitura do município de rio grande da serra e
os bens oriundos das execuções fiscais ajuizada pela municipali-
dade na forma da legislação vigente – Período: 12 (doze) meses.
Data Assinatura: 26/05/2022 - Lara Secchiero Tabet Notte –
Secretária de Administração.

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 26/2017 -
Proc. nº 741/2017 – CONTRATADA: GARLOC TRANSPORTES,
LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA - Objeto: Prestação de serviços de
locação de veículos com motorista e fornecimento de combustível
para transporte escolar, para atender a secretaria de Educação e
Cultura. – Período: 12 (doze) meses. Valor Total: R$ 2.288.269,16
- Jumara Bulha – Secretária de Educação e Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 25/2022 – Proc.
nº 177/2022 – Detentora: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATE-
RIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME – CNPJ:
20.661.647/0001-71 - Objeto: Registro de preços para forneci-
mento de materiais elétrico (cabos, lâmpadas, luminárias, disjun-
tores e etc) para atender a demanda das unidades pertencentes à
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra – Data Assinatura:
30/05/2022 – Prazo de Vigência: 12 (doze) meses – Valor Total: R$
81.194,90 – Lara Secchiero Tabet Notte – Secretária de
Administração.

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
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