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Pais do Sesi estão
com medo da escola
ir embora de Ribeirão

Histórica em Ribeirão
Pires, a escola Sesi 80 que
antes funcionava na entrada
do Jardim Panorama em
Ribeirão Pires e que devido
a instabilidade do Morro
São José transferiu suas ati-
vidades para a Faculdade de
Ribeirão Pires no Parque
Aliança, agora corre o risco
de encerrar suas atividades
no município. Pelo menos
essa é a preocupação de
pais de alunos da instituição
depois da confusão envol-
vendo a Prefeitura com a
entidade sobre a doação da
área da Fábrica de Sal agora
revogada. Página 10 Prédio do Sesi interditado após instabilidade do Morro São José

PPáággiinnaa  2266

Projeto Guri
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Professora Marilza
recebe apoio de 6
partidos em RGS
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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.

RAPHAEL  CARDOSO,  estado  civil  divorciado,  profissão
auxiliar  de operacional, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia
dezenove de dezembro de  mil  novecentos  e  oitenta  e
quatro  (19/12/1984),  residente e domiciliado  Rua  Circular,
74, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de JORGE CARDOSO
e de VERA LUCIA CABRAL CARDOSO. RENATA  DIAS  DOS
SANTOS, estado civil divorciada, profissão operadora de
caixa,  nascida  em Ribeirão Pires, SP no dia três de julho de
mil novecentos  e oitenta e sete (03/07/1987), residente e
domiciliada Rua Circular,  74,  Santa  Luzia,  Ribeirão  Pires,
SP, filha de RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS e de MARIA
DE LOURDES DIAS DOS SANTOS.              

CLAUDIANO  COLARES  DE  FREITAS,  estado  civil  divor-
ciado, profissão caldeireiro, nascido em Solonópole, CE no
dia vinte e nove de novembro de   mil  novecentos  e  oiten-
ta  e  três  (29/11/1983),  residente  e domiciliado  Avenida
das  Quaresmeiras,  09, Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filho de LUIS FERREIRA DE FREITAS e de MARIA NOGUEIRA
FILHA FREITAS. ELAINE ANACRETO AGUIAR, estado civil
divorciada, profissão professora, nascida  em  Mauá,  SP no
dia vinte e seis de maio de mil novecentos e setenta  e  seis
(26/05/1976),  residente  e  domiciliada Avenida das
Quaresmeiras,  09, Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de
IZAIAS RODRIGUES DE AGUIAR e de LAURINDA MARIA ANA-
CRETO AGUIAR.              

KAUÊ  DE  MORAES  SILVA,  estado  civil solteiro, profis-
são funileiro, nascido  em Mauá, SP no dia vinte e um de
dezembro de mil novecentos e noventa  e  cinco
(21/12/1995),  residente e domiciliado Rua Alagoas, 013,
Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de CARLOS ROBERTO
MOREIRA DA SILVA e de LUSINEIA DE MORAES. JOYCE  DE
CARVALHO ALVES, estado civil solteira, profissão auxiliar de
classe,  nascida  em  Mauá, SP no dia dois de maio de mil
novecentos e noventa  e  seis  (02/05/1996), residente e
domiciliada Rua Alvares de Azevedo,  265, Represa, Ribeirão
Pires, SP, filha de JOÃO SANTOS ALVES e de FRANCISCA DE
CARVALHO SILVA ALVES.                               

GUILHERME   PEREIRA  DOS  SANTOS,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão ajudante geral, nascido em Santo André, SP
no dia dezesseis de outubro de   mil  novecentos  e  noventa
e  sete  (16/10/1997),  residente  e domiciliado  Rua  Milton
Carlos,  55,  casa 01, Pilar Velho, Ribeirão Pires,  SP,  filho  de
ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS e de SIRLEI PEREIRA GOMES.
LARISSA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  quinze  de
agosto  de dois mil (15/08/2000),  residente e domiciliada Rua
Milton Carlos, 55, casa 01, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filha
de EVALDO SILVA DOS SANTOS e de MARIA DE FATIMA DA
CONCEIÇÃO.                                         

PAULO  CÉSAR  DOMINGUES  ALVES,  estado  civil  divor-
ciado,  profissão engenheiro eletricista, nascido em São
Paulo - 3º Subdistrito de Penha de França, SP no dia trinta e
um de março de mil novecentos e sessenta e  nove
(31/03/1969),  residente  e domiciliado Rua Maringá, 76, Vila
Suíssa,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de  JOSÉ  DOMINGUES
ALVES e de QUITERIA MARIA ALVES. DINORAH  SANTOS DA
SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem,
nascida em Santo André, SP no dia vinte e oito de julho de
mil  novecentos e setenta e três (28/07/1973), residente e
domiciliada Rua  Maringá,  76, Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP,
filha de CARMOZINA SANTOS DA SILVA e de DAMIÃO
MANOEL DA SILVA.                          

MÁRCIO  REGANHAM,  estado civil solteiro, profissão
pintor, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia oito de dezem-

bro de mil novecentos e setenta e  oito  (08/12/1978), resi-
dente e domiciliado Rua das Margaridas, 25, Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filho de ALICE REGANHAM. ANDREIA  APA-
RECIDA DE MORAIS, estado civil solteira, profissão do lar,
nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  nove  de junho
de mil novecentos  e  oitenta  e um (29/06/1981), residente e
domiciliada Rua das  Margaridas,  25,  Pilar  Velho,  Ribeirão
Pires,  SP,  filha  de SEBASTIÃO DIAS MORAIS e de TEREZA
MACHADO MORAIS.                     

LUCAS  RAMOS  FERREIRA,  estado civil solteiro, profis-
são comerciante, nascido em Santo André, SP no dia trinta
de agosto de mil novecentos e oitenta  e  nove  (30/08/1989),
residente e domiciliado Rua Albion (Jd Guanabara),  57,
Aliança,  Ribeirão  Pires, SP, filho de LUIZ ANTONIO FERREIRA
e de LUCIANE SILVA RAMOS FERREIRA. CARLA   IZAURA
HONORATO  BERTTI,  estado  civil  solteira,  profissão assis-
tente  de RH, nascida em São Bernardo do Campo, SP no dia
dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e três
(18/09/1993), residente e  domiciliada Rua Áustria (Jd
Alvorada), 242, Centro, Ribeirão Pires, SP,  filha  de  CARLOS
JOSE  BERTTI DOS SANTOS e de JUCILENE HONORATO SOBRI-
NHO BERTTI.                                                      

ADENILSON  CORDEIRO  DE  ALMEIDA,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão consultor  de  relacionamento, nascido em
Mauá, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e
noventa e cinco (26/07/1995), residente e domiciliado Rua
Itororó, 94, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de ATALICIO
TEIXEIRA DE ALMEIDA e de MARIA DE FATIMA CORDEIRO.
JUAN  DE  LIMA  NASCIMENTO  INACIO,  estado  civil solteiro,
profissão operador de atendimento, nascido em Mauá, SP
no dia dez de novembro de mil  novecentos e noventa e sete
(10/11/1997), residente e domiciliado Rua  Itororó,  94,
Santa  Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de ROBERTO INACIO e
de MARIA DA PAZ DE LIMA NASCIMENTO INACIO.                   

BRUNO  ANSELMO  DE OLIVEIRA, estado civil solteiro,
profissão auxiliar mecânico de manutenção, nascido em São
Caetano do Sul, SP no dia vinte e  oito  de outubro de mil
novecentos e noventa e quatro (28/10/1994), residente e
domiciliado Rua Navajas (Est São Jorge), 15, Pouso Alegre,
Ribeirão  Pires, SP, filho de SEBASTIÃO ANSELMO DE OLIVEI-
RA e de MARIA ALVES DE OLIVEIRA. LARISSA CRISTINA
GONÇALVES DE MORAES, estado civil solteira, profissão téc-
nico mecânico júnior, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia
treze de janeiro  de  mil novecentos e noventa e nove
(13/01/1999), residente e domiciliada  Rua  Navajas  (Est São
Jorge), 15, Pouso Alegre, Ribeirão Pires,  SP, filha de CARLOS
EDUARDO DE MORAES e de MARGARETH GONÇALVES LIMA
DE MORAES.                                                       

RODRIGO DA SILVA CERQUEIRA, estado civil solteiro,
profissão fiscal de trafego,  nascido  em  Mauá,  SP  no  dia
quatorze  de  março  de mil novecentos  e oitenta e três
(14/03/1983), residente e domiciliado rua Terezinha  Arnoni
Castelucci,  801, Barro Branco, Ribeirão Pires, SP, filho de
ROMILDO CERQUEIRA e de MARIA TEODORA DA SILVA CER-
QUEIRA. MARIA  ANGÉLICA  JUSTINO  DOS SANTOS, estado
civil solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP
no dia vinte e oito de abril de mil novecentos  e setenta e
oito (28/04/1978), residente e domiciliada rua Terezinha
Arnoni  Castelucci,  801, Barro Branco, Ribeirão Pires, SP,filha
de MURILO JOSÉ DOS SANTOS e de LAUDICEA JUSTINO DOS
SANTOS.     

ADILIO  APARECIDO  JACINTHO, estado civil solteiro,
profissão auxiliar de  maquinista,  nascido em Ribeirão Pires,
SP no dia cinco de maio de mil  novecentos e oitenta e seis
(05/05/1986), residente e domiciliado Rua  Passo  Fundo,  557,
Somma,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho de JOSÉ JACINTHO e de
MARIA HELENA DA SILVA. ANA  SARAH  DE OLIVEIRA MELO,
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Sobral, CE
no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e  noven-

ta e um (29/10/1991), residente e domiciliada Rua Passo
Fundo, 557,  Somma, Ribeirão Pires, SP, filha de FRANCISCO
ANTONIO LOPES MELO e de BENEDITA CLEMENTE DE OLI-
VEIRA.                                   

ROGERIO  DE  SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são ajudante de decoração,  nascido em Ipiaú, BA no dia
nove de maio de mil novecentos e  noventa  e quatro
(09/05/1994), residente e domiciliado Rua Tamoio, 103,  ap.
01, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de EVERALDO ALVES
DA SILVA e de SUELIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA.  GRACIELE
REGINA  DOS  SANTOS  SILVA, estado civil solteira, profissão
técnica  de  enfermagem,  nascida  em Ferraz de
Vasconcelos, SP no dia trinta   e  um  de  dezembro  de  mil
novecentos  e  oitenta  e  nove (31/12/1989),  residente  e
domiciliada Rua Tamoio, 103, ap. 01, Santa Luzia, Ribeirão
Pires, SP, filha de JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e de MARIA
NAZARÉ DOS SANTOS SILVA.                                              

FRANCIS   OLIVEIRA   DE  SOUZA,  estado  civil  divorcia-
do,  profissão vigilante,  nascido  em  Santo  André  (1º
Subd.), SP no dia quinze de janeiro  de  mil novecentos e
setenta e nove (15/01/1979), residente e domiciliado  Rua
Clemente  Peralta, 303, Represa, Ribeirão Pires, SP, filho de
BRAZ MOREIRA DE SOUZA e de MARIA DO CARMO DE OLI-
VEIRA. SIMONE   DUDNIC,   estado  civil  divorciada,  profis-
são  auxiliar  de enfermagem,  nascida  em São Caetano do
Sul, SP no dia vinte e três de junho  de  mil  novecentos  e
setenta e seis (23/06/1976), residente e domiciliada  Rua
Clemente  Peralta, 303, Represa, Ribeirão Pires, SP, filha de
DANIEL DUDNIC e de MARIA DE LOURDES DUDNIC.                  

LUCAS  DE  MOURA MEDEIROS, estado civil solteiro,
profissão assistente administrativo,  nascido  em  São
Bernardo do Campo, SP no dia sete de novembro  de mil
novecentos e noventa e quatro (07/11/1994), residente e
domiciliado  rua  Granada,  31, C, Vila Suissa, Ribeirão Pires,
SP, filho de RAIMUNDO DA CRUZ DE MEDEIROS e de MARIA
DE MOURA E SILVA. FERNANDA  CRISTINE DA SILVA, estado
civil solteira, profissão analista de  compras, nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia primeiro de setembro de  mil  nove-
centos  e  noventa  e  quatro  (01/09/1994),  residente e
domiciliada  rua  Albion,  42,  Jardim  Guanabara, Ribeirão
Pires, SP, filha de ROBERTO CARLOS DA SILVA e de SELMA DE
MELO FRAZÃO DA SILVA.  

EDITAL DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA-SP
KAUAN RODRIGUES CORRÊA, de nacionalidade brasilei-

ra, estado civil solteiro, profissão coordenador de estoque,
nascido em São Paulo-SP, no dia cinco de novembro de mil
novecentos e oitenta e nove, residente e domiciliado na Rua
Aragarça, nº 15, Km4, Ribeirão Pires-SP, filho de ANTONIO
APARECIDO CORREA e de MARIA DA CONCEIÇÃO RODRI-
GUES CORRÊA e ALINE CRISTIANE LOPES DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira,  profissão estoquista, nascida em
Mossoró-RN, no dia vinte e oito de junho de mil novecentos
e noventa e cinco, residente e domiciliada na Avenida Santa
Teresa, nº 1375, Jardim Santa Tereza, Rio Grande da Serra,
filha de ALBERTO LOPES DA SILVA e de CASSIA VIEIRA DA
SILVA.

EDITAL DO MUNICIPIO DE MAUÁ-SP
JONATHAS SANTOS BEZERRA, de nacionalidade brasilei-

ra, estado civil solteiro, profissão gesseiro, natural de Mauá-
SP, nascido no dia onze de junho de mi novecentos e noven-
ta e dois, residente e domiciliado na Rua Adelino do Espirito
Santo Conde, nº 81, casa 01, Jardim Zaira, em Mauá-SP, filho
de JONAS ALEXANDRE BEZERRA e de ALVINA MARTINS DOS
SANTOS e REBECCA BRUNO CAMPOS, de nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profissão estudante, natural de
Mauá-SP, nascida no dia quinze de maio de dois mil e dois,
residente e domiciliada na Rua Guatapará, nº 98, São
Caetaninho, Ribeirão Pires-SP, filho de JEFFERSON FERREIRA
CAMPOS e de VANIA FEITOZA BRUNO.

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  
LUC DA COSTA RIBEIRO, Oficial

Delegado do Oficial de Registro de
Imóveis da Estância Turística de Ribeirão
Pires-SP, etc;

F A Z   S A B E R, aos que o presente
edital virem, ou dele conhecimento tive-
rem, que por parte dos proprietários
ADRIANO LOURENÇO e GRAÇA DE FREI-
TAS BARROSO LOURENÇO, residentes e
domiciliados na Estrada Velha do Mar n.
107, Jardim Caçula, Ribeirão Pires-SP,
foram depositados junto a este Registro
Imobiliário, localizado na Rua Esperança
Arnoni n. 52, Centro, Ribeirão Pires-SP,
nos termos da Lei 6.015/73, para exame
dos interessados (ANDRÉ FRANCISCO DA
SILVA ou seus sucessores, proprietário do
imóvel confrontante correspondente ao
lote 04 da Quadra 01, do Jardim Caçula,

objeto da matríucla n. 4.179, desta
Serventia), o requerimento, memorial,
plantas e demais documentos previstos
no artigo 213 do citado diploma legal,
com as alterações introduzidas pela Lei
10.931/2004, referente a retificação de
área do imóvel objeto da matrícula n.
28.513 deste Cartório, respectivamente,
composto de Um terreno com o lote 05,
da quadra 01, do Jardim Caçula, períme-
tro urbano da Estância Turística de
Ribeirão Pires-SP. Decorridos 15 (quinze)
dias da primeira publicação do presente
edital (2 dias) e na ausência de qualquer
impugnação, proceder-se-á a averbação
da retificação de área, de conformidade
com os dispositivos legais mencionados.

Ribeirão Pires, 12 de dezembro de
2019.

EEddiittaaiiss  

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

Chegamos ao final de 2019
O ano de 2019 está findando e como

todos os anos são necessários promover
balanços. Seja na vida pessoal, profissional
ou pública, cabe rever objetivos e metas. É
tempo de listar o bom e consertar o ruim,
fazer diferente no ano que vai nascer.

Em 2020, um ano de eleição, os coman-
dantes das cidades precisam
fazer melhor do que fizeram em
2019. Não podem errar tanto,
prometer sabendo que não irão
cumprir.

Este ano, pelas páginas do jor-
nal Folha a população da micro-
rregião acompanhou de perto o trabalho
feito pelos prefeitos, seus vices-prefeitos,
vereadores, secretários e servidores públi-
cos. O jornal mostrou o errado, apontou
caminhos, fez o contraditório, e deixou
para o leitor a responsabilidade de anali-
sar tudo o que foi escrito nas edições

impressas.
Como de costume, o Folha foi criticado

pelos políticos, colocado como parcial,
mas o real motivo para os ataques é evi-
dente, as edições do Folha trouxe luz para
problemas que muitos gostariam que pas-
sassem despercebidos.

O jornal Folha mais uma vez
fez o seu papel, levou ao leitor as
informações verdadeiras, após
rigorosa apuração e com a certe-
za da verdade. Reportagens pau-
tadas em documentos, relatos,
fatos e fotos, incontestáveis.

Em 2020, o jornal seguirá no mesmo
caminho, ao lado da população, trabalhan-
do para o bem-estar dos moradores das
cidades da região, com reportagens sérias,
honestas, mesmo que isso desagrade
alguns. Essa é a posição do jornal Folha.

Boas Festas! 

““BBooaass  FFeessttaass””
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Marilza é pré-candidata a prefeita de Rio Grande da Serra 

Na tarde de ontem (19), seis
partidos políticos em Rio
Grande da Serra declararam
apoio a pré-candidatura da
Professora Marilza (PSD) ao
Paço de Rio Grande da Serra.

Cidadania, PDT, PTC, PSD,
Solidariedade e PL estarão no
arco de alinças.

Os presidentes das legendas
se reuniram com a pré-candi-
data a prefeita em um restau-

rante da cidade, quando fize-
ram o anúncio.

Sandro Ferreira (PDT),
Toninho Serra Samba (PTC),
Valdir Marques (PSD), Wagner
Lima (Cidadania), Paulo
Henrique (Solidariedade) e Zé
Carlos (PL), afirmaram que
seguem unidos no projeto que
dará continuidade aos avanços
promovidos no município.

Professora Marilza agrade-
ceu o apoio das agremiações
partidárias e ratificou o com-
promisso com o povo da cida-
de.

“Estou muito feliz por rece-
ber esse importante apoio.
Partidos importantes dirigidos
por pessoas comprometidas
com a nossa cidade. Com cer-
teza continuaremos esse proje-
to vitorioso, e faremos ainda
mais para o desenvolvimento
da nossa Rio Grande da Serra”,
destacou Professora Marilza.

A postulante ao Paço é vice-
prefeita de Rio Grande da Serra
e está ocupando interinamente
o cargo de prefeita.

Sandro, Toninho, Valdir, Zé Carlos, Paulo Henrique, Marilza e Wagner Lima 

Foto: Divulgação 

Seis partidos declaram
apoio a Professora Marilza Que ontem ocorreu um encon-

tro nada cordial e nada político em
Ribeirão Pires.

***

Que o encontro se deu entre o
prefeito de Ribeirão Pires, Kiko
Teixeira (PSB) e o vereador oposi-
cionista e pré-candidato a prefeito
Amigão Dorto (PTC).

***
Que ambos se encontraram no

Parque Municipal, antigo
Camping. Amigão foi junto com a
perícia para verificar a denúncia de
crime ambiental no local e o prefei-
to Kiko já estava por lá.

***
Que Kiko despejou toda sua

insatisfação com o vereador, dizen-
do que Amigão quer prejudicar a
cidade e que inclusive nem “paga-
va para ser candidato a prefeito”,
menosprezando a pré-candidatura
do vereador a prefeito no ano que
vem.

***

Que Amigão se manteve calmo
enquanto Kiko demonstava bas-
tante irritação com o vereador, que
vem promovendo uma série de
denúncias contra a Prefeitura,
principalmente com relação a cri-
mes ambientais e também por
obras mal executadas por parte da
Administração.

***
Que durante a conversa, inclusi-

ve, houve até um momento de um
tom de ameaça do prefeito para o
vereador, afirmando que a família
do parlamentar tem uma conces-
são pública onerosa, onde está o
Habibs e que pelas denúncias Kiko
iria procurar “pêlo em ovo” nos
negócios da família Dorto em
Ribeirão Pires. 

***
Que o clima político está ferven-

do em Ribeirão Pires e tende a
esquentar ainda mais!

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..
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Na quarta-feira (18), a pre-
feita em exercício de Rio
Grande da Serra, professora
Marilza (PSD), esteve com o
secretário de Desenvolvimento
Regional, Marco Vinholi, para

assinatura dos recursos do
Fumefi, que será agregado aos
das emendas parlamentares
destinadas pelos deputados
estaduais, voltadas à constru-
ção da Rodoviária da cidade.

“Hoje demos mais um passo
importante para darmos início
a uma obra histórica em Rio
Grande da Serra, a Rodoviária”,
destacou a prefeita logo após
assinar a verba de R$ 1,6
milhão.

Dias antes, o prefeito
Gabriel Maranhão (Cidadania),
acompanhado da Professora
Marilza, haviam conquistados
R$ 750 mil em emendas, desti-
nadas pelos deputados esta-
duais Thiago Auricchio (PL) (R$
400 mil), Estevam Galvão
(DEM) (R$ 250 mil) e Coronel
Telhada (PP) (R$ 100 mil).

A projeção da Prefeitura
Municipal é que o processo
licitatório das obras seja inicia-
do nos próximos dias. Se não
houver nenhum contratempo
jurídico, os trabalhos devem
começar ainda no primeiro tri-
mestre de 2020. A Rodoviária
de Rio Grande da Serra será
construída no espaço do
Campo do Ferrovia.

Assinada a verba do 
Fumefi para construção da
Rodoviária de Rio Grande

Professora Marilza durante assinatura do ato da liberação da verba 

Cidade irá receber R$ 1,6 milhão para as obras 
Fotos: Arquivo Pessoal 
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Polícia Civil investiga caso de jovem
estuprada após deixar festa na Estância

A vítima foi arrastada para o interior do banheiro de um quarto de motel onde teria sido agredida e abusada sexualmente

Uma jovem de 25 anos foi
abusada sexualmente após sair
de uma festa realizada em uma
chácara, na região da Quarta
Divisão, acompanhada por dois
conhecidos na noite do último
domingo (15). A vítima alega
que, em dado momento da
festa, o acusado colocou algu-
ma substância em sua bebida
que a fez perder a consciência
parcialmente. Embora a ação
tenha tido a participação de

dois homens, a jovem afirma
que apenas um deles, identifi-
cado como A.C. executou o
abuso sexual.  

Segundo informações do
boletim de ocorrência, a vítima
foi convidada pelo acusado
para participar da festa na
tarde de domingo. Ao deixaram
o local, a vítima e uma amiga,
que presenciou o ocorrido,
teriam sido levadas pela dupla
a um motel em Mauá sem o

consentimento das jovens. 
Já no local, os quatro entra-

ram no mesmo quarto do
motel, tendo A.C. investido
contra a vítima trancando-a no
banheiro após agarrá-la pelos
braços. De acordo com relatos
da jovem, o investigado teria
arrancado a roupa da jovem e
tentado manter relações
sexuais - ação que ele afirma
não lembrar detalhadamente.
Após cerca de 20 minutos, A.C.

abriu a porta do cômodo dei-
xando a vítima despida no
local.  

Ainda de acordo com infor-
mações do registro do caso,
houve uma discussão entre
A.C. e seu amigo, no entanto, o
motivo do desentendimento
não foi revelado. Após o ocorri-
do, as jovens foram levadas até
a Vila Belmiro, onde foram dei-
xadas pelos homens.  

A jovem abusada ainda reve-
lou que foi agredida por A.C.
enquanto estavam dentro do
carro. Segundo ela, o acusado
puxou seu cabelo por diversas
vezes e deixou hematomas e
escoriações em seu corpo.  A
vítima foi orientada a proceder
com o exame de corpo de deli-
to para a comprovação da con-
sumação do abuso sexual. A
Polícia Civil já está apurando o
caso, sob o comando do dele-
gado titular, doutor Wagner
Milhardo.  

Estupros aumentam em RP 
Os dados da Secretaria de

Segurança Pública do Estado de

São Paulo (SSP) revelam que
até o mês de outubro a cidade
de Ribeirão Pires já havia supe-
rado o total de casos de estu-
pros registrados ao longo de
todo o ano de 2018, quando
registrou 18 casos. Ao longo
dos dez meses do ano, a Polícia
Civil registrou o total de 30
casos - entre Estupro e Estupro
de Vulnerável.  

Entre as cidades da micro-
rregião, Ribeirão Pires foi a
única a superar a marca de
2018  antes do término do ano
de 2019. Os números referen-
tes ao mês de novembro ainda
não foram divulgados pela SSP.  

Além do ocorrido no último
domingo, outros dois casos de
atentado contra a dignidade
sexual da mulher foram regis-
trados na Delegacia da
Estância. 

Em um dos casos, a vítima
foi assediada no ambiente de
trabalho. Já no outro, uma
jovem de 15 anos foi importu-
nada sexualmente pelo vizinho.
Os casos estão em investiga-
ção.

O caso foi registrado na Delegacia Dr. Evandro Lima, em Ribeirão Pires 
Foto: Arquivo Folha Ribeirão Pires
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Criminosos clonam sites de 
leilão para aplicar golpes 

Duas pessoas caíram em um
golpe em um site falso de leilão de
carros e perderam mais de R$ 19
mil reais ao depositarem o dinhei-
ro na conta de golpistas. O caso
ocorreu no último dia 4.

Segundo o boletim, as vítimas
realizaram o arremate de um veí-
culo pelo site chamado Detran SP
Leilões, que ofertava carros com
preços atraentes. 

Após a realização de uma trans-
ferência bancária para os organiza-
dores do leilão, as vítimas desco-
briram que o site era falso, e que o
endereço físico da suposta empre-
sa também era falso.

A Polícia de Ribeirão Pires foi
acionada para investigar o crime
de estelionato.

Morador tem carro furtado
na frente de casa em RGS

Um veículo Fiat Elba foi furtado
da frente de uma residência, na
Vila Lavínia, na noite do último dia
8.

O morador relatou à Polícia que
havia estacionado o automóvel
durante a tarde e não o encontrou
quando foi buscá-lo pela noite, por
volta das 19h30. 

A Polícia segue investigando o

furto. Até o momento ninguém foi
preso.

Motorista é assaltado 
por dupla em moto

Um motorista de 46 anos foi
assaltado por dois motociclistas
armados na manhã do último dia
4, na Rodovia SP 31, no KM 48, em
Ribeirão Pires.

Segundo consta no boletim de
ocorrência, a vítima tinha diminuí-
do a velocidade para acessar o KM
48 quando foi abordado pelos cri-
minosos armados que estavam em
uma moto. Eles subtraíram os per-
tences pessoais e o automóvel da
vítima.

O caso segue sendo investigado
pela Polícia de Ribeirão Pires.

Tio é agredido por 
sobrinho em RP

Um homem de 53 anos foi agre-
dido na manhã de sábado (14)
pelo próprio sobrinho, em seu
local de trabalho, na Vila
Moderna.

De acordo com o boletim, a víti-
ma foi abordada pelo seu sobri-
nho, o qual sem motivo aparente,
lhe desferiu um soco no rosto. 

A vítima foi socorrida e encami-
nhada à UPA Santa Luzia.

O caso foi registrado como
lesão corporal. 

No final da tarde da última
sexta-feira (13), um motorista
teve seu veículo roubado por
três criminosos enquanto tran-
sitava na Estrada dos
Fernandes, região da Chácara
Paraíso, em Ribeirão Pires. O
trio portava uma arma de fogo

durante a execução do crime.  
Segundo informações do

boletim de ocorrência registra-
do um dia após o ocorrido, a
abordagem aconteceu quando
a vítima reduziu a velocidade
para passar por um buraco na
via. Em seu depoimento conce-

dido informalmente, o moto-
rista afirmou que os crimino-
sos se aproximaram do auto-
móvel e passaram a ameaçá-lo
com a arma em punho.  A ação
foi rápida e, segundo a vítima,
não há muitas informações
sobre os autores. Apenas que
ambos estavam escondidos no
matagal que cerca a via.  

Em entrevista à Folha, o
delegado titular do município,
doutor Wagner Milhardo afir-
mou que os trabalhos para
reduzir os índices de roubo e
furto de veículos seguem na
cidade. 

Segundo o delegado, houve
um pequeno aumento no
número de casos que já foi
notado pela equipe da Polícia
Civil de Ribeirão Pires.
“Trabalhamos todas as sema-
nas com operações de campo
para inibir todo tipo de crime,
principalmente roubo e furto
de veículos em nossa cidade.
Nossa meta é deixar sempre
estável, ou seja, deixar o míni-
mo possível”, afirma Milhardo.

Buraco em via ajuda em
roubo de carro em Ribeirão

Devido às condições da Estrada dos Fernandes, a vítima reduziu a velocidade 

A vítima foi abordada ao reduzir a velocidade por conta de um buraco

Foto: Reprodução/ Google M
aps
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Pais do Sesi lançam a campanha para
evitar que a escola deixe Ribeirão Pires 
Com a #naodeixeosesi80irembora, pais da escola Sesi tentam sensibilizar as autoridades para que se consiga uma solução para o problema

A incerteza da permanência da
escola do Sesi em Ribeirão Pires
vem provocando reações dos pais
e da comunidade. 

Hoje funcionando no prédio da

Faculdade Ribeirão Pires, devido
o prédio da escola sofrer risco de
deslizamento da encosta do
Morro São José, 750 estudantes
podem ficar sem a unidade. A

inviabilidade da doação da área
da Fábrica de Sal para a institui-
ção trouxe o perigo real do fecha-
mento das portas no município. 

Diante da ameaça, pais da ins-
tituição lançaram a campanha
#naodeixeosesi80irembora como
forma de sensibilizar as autorida-
des e os reponsáveis pela institui-
ção. O objetivo é criar uma rede
do bem, forçando a Prefeitura a
encontrar uma área para a cons-
trução da nova sede do Sesi.

No dia 16 de dezembro, um
grupo de pais foram recebidos
pelo prefeito interino, Gabirel
Roncon (PTB), e ouviram do chefe
do Executivo que a Prefeitura está
realizando estudos para apresen-
tação de algumas opções de áreas
para apreciação do Sesi, contudo,
não há prazo estabelecido.

No início de dezembro os pais
estiveram na Câmara de
Vereadores e deixam claro a posi-
ção da escola: “Tem terreno, tem
o Sesi, não tem terreno não tem
Sesi”, lembrou a mãe de aluno
Cibele Branco. 

Morro São José está com problemas estruturais, levando a interdição da escola

Foto: Arquivo Pessoal 
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Na última quarta-feira (18) o
Projeto Vida Saudável realizou
uma festa de confraternização com
seus integrantes em uma chácara
localizada em Rio Grande da Serra.

Na festa tocaram bandas com-
postas por integrantes da Terceira
Idade, que se uniram para tocar
diversas modas de viola. E ainda
teve apresentação de flautas com
as mulheres, que apresentaram
músicas natalinas.

Os alunos Tonhão e Cida rece-

beram certificados como homena-
gem pelo bom desempenho e
alcance de resultados no decorrer
do ano. Também receberam as
homenagens os policiais do
Regimento da Polícia Montada “9
de julho”, Cabo A. Carlos e Cabo
Góes, pelo apoio no desenvolvi-
mento cultural e pela difusão do
Projeto.

Projeto Vida Saudável: O
Projeto Vida Saudável é uma reali-
zação da Secretaria de Juventude,

Esporte e Lazer, em parceria com a
Secretaria de Saúde, e visa estimu-
lar a prática de exercícios físicos, a
prevenção e melhoria de diversas
doenças, proporcionando aos par-
ticipantes mais qualidade de vida.

Para fazer parte do Projeto Vida
Saudável basta comparecer em
frente à UBS Santa Tereza (Avenida
Jean Lieutaud, nº 373, Jardim
Santa Tereza – Rio Grande da
Serra), às segundas, quartas e sex-
tas-feiras, às 8h.

Projeto Vida Saudável realiza
festa de confraternização 

Integrantes do Projeto Vida Saudável de Rio Grande da Serra durante evento de confraternização 

Projeto é mantido pela Prefeitura de Rio Grande da Serra

Foto: Divulgação 
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As inscrições para novos alunos
e alunas do Projeto Guri poderão
ser realizadas a partir do dia 21 de
janeiro, na Sede Guri Santa
Marcelina em Rio Grande da Serra.
As aulas terão início no dia 4 de

fevereiro. A matrícula deve ser rea-
lizada no polo de Rio Grande da
Serra, onde também acontecem as
aulas, localizado na Rua José Maria
de Figueiredo, 435 – Centro. 

As crianças e jovens devem

estar acompanhados pelos respon-
sáveis, portando RG ou certidão de
nascimento; comprovante de
matrícula escolar, 1 foto 3x4 e com-
provante de endereço para consul-
ta.

Não é preciso ter conhecimento
prévio de música, nem possuir ins-
trumentos ou realizar testes seleti-
vos. O projeto é oferecido nos
períodos de contraturno escolar:

Manhã – Iniciação musical
infantil e Iniciação musical de adul-
to: trompete, trombone, eufônio,
clarinete e flauta transversal.

Tarde – Iniciação musical infan-
til: trompete, trombone, eufônio,
clarinete, flauta transversal e saxo-
fone. 

Os cursos serão oferecidos para
as crianças e adolescentes entre 6
e 18 anos incompletos. Mais infor-
mações: 2558-4779.

Projeto Guri abre temporada
de matrículas para janeiro

Alunos do Projeto Guri recebem aulas de iniciação musical em trompete

Serão ofertados oito cursos gratuitos de música para crianças e jovens

Divulgação

A programação do Natal
Espetacular 2019 segue até esse
domingo, 22 de dezembro, em
Ribeirão Pires. A Praça Central e
a Vila do Doce da Estância (Rua

Boa Vista, s/nº, Centro) sediam
atrações gratuitas para toda
família.

Destaque da programação
cultural, a Escola Municipal de

Música da Prefeitura apresentará
nesse sábado, dia 21, às 20h,
concerto “Sonhos de Natal”, com
coro infantil e orquestra munici-
pal. A entrada é gratuita. 

Programação do Natal Espetacular 
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
LEI MUNICIPAL 2.347, DE 13 DE DEZEMBRO DE
2.019
“Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher e dá outras providências.”
MARILZA APARECIDA DE OLIVEIRA, Prefeita em
exercício do Município de Rio Grande da Serra,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, faz saber que a Câmara Municipal de Rio
Grande da Serra aprova e ele promulga a seguin-
te:
LEI
CAPÍTULO I
Das disposições gerais
Art. 1º. - Esta Lei dispõe sobre o Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher.
Parágrafo Único - Para fins desta Lei a expressão
“Conselho Municipal dos Direitos da Mulher”, a
palavra “conselho” e a sigla CMDM se equivalem.
Art. 2º. - Fica criado o Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher, órgão colegiado de natureza
consultiva, fiscalizadora e deliberativa, de caráter
permanente,  integrante da estrutura da Secretaria
de Cidadania e Inclusão Social, vinculado direta-
mente ao titular da pasta, o qual no âmbito de suas
competências, tem por finalidade, respeitadas as
demais instâncias decisórias e normas da
Administração Municipal formular e propor diretri-
zes de ação governamental voltadas à defesa e
promoção dos Direitos da Mulher visando atuar no
controle social de políticas públicas  elaborando e
implementando em todas as esferas da adminis-
tração políticas públicas sob a ótica de gênero
para garantir:
I - Igualdade de oportunidades e de direitos entre
homens e mulheres, de forma a assegurar a popu-
lação feminina o pleno exercício de sua cidadania.
II - O CMDM manterá direta relação de coopera-
ção com o órgão da Administração Pública
Municipal responsável pela formulação e coorde-
nação da política de direitos de cidadania e políti-
cas de ação afirmativa no Município, que será res-
ponsável pela infraestrutura básica para o funcio-
namento deste Conselho.
CAPÍTULO II
Das finalidades e competências
Art. 3º. - Além da finalidade prevista no artigo 1º.
desta Lei, o CMDM tem as seguintes competên-
cias:
I - Participar da Política Municipal dos Direitos da
Mulher, em consonância com as diretrizes estabe-
lecidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher, definindo metas e prioridades, que visem
assegurar condições de igualdade às mulheres,
possibilitando sua integração e promoção como
cidadãs em todos os aspectos da vida econômica,
social, política e cultural;
II -
Avaliar e propor as prioridades a serem incluídas
no planejamento do Município de |Rio Grande da
Serra, no que se refere, ou possa afetar, à vida das
mulheres e às relações de gênero.
III - Analisar e acompanhar o desenvolvimento de
programas e ações governamentais de Políticas
para as Mulheres;
IV - Convocar e participar da organização das
Conferências Municipais dos Direitos da Mulher e
articular os resultados dessas Conferências com a
esfera estadual e nacional conforme cronograma
estabelecido pelo governo federal, organizando-se
para ter delegadas eleitas nessas esferas.
V - Promover a produção, organização e dissemi-
nação de dados, estudos e pesquisas que tratem
das temáticas de promoção dos direitos e supera-
ção das desigualdades entre homens e mulheres;

VI - Receber, examinar e encaminhar aos órgãos
competentes, denúncias que envolvam fatos e epi-
sódios discriminatórios contra a mulher, encami-
nhando-os aos órgãos competentes para as provi-
dências cabíveis, além de acompanhar os proce-
dimentos pertinentes.
VII - Promover a articulação com os movimentos
de mulheres, os Conselhos Nacional e Estadual
dos Direitos da Mulher e outros conselhos seto-
riais, a fim de ampliar formas de cooperação
mútua e estabelecimento de estratégias comuns
de implementação de ações, visando a igualdade
entre homens e mulheres e ao fortalecimento do
processo de controle social.
VIII - Elaborar o seu Regimento Interno a contar da
data de posse dos Conselheiros e aprová-lo. Este
deve compor no mínimo, sobre sua estrutura,
forma de gerenciamento, atribuições das funções
e impedimentos para assumi-las, comissões e res-
pectivas competências.
IX - Desenvolver ação integrada e articulada com
o conjunto de secretarias e demais órgãos públi-
cos para a implementação de políticas públicas
comprometidas com a superação de preconceitos
e desigualdade de gênero.
X - Prestar assessoria ao Poder Executivo; emitin-
do pareceres, acompanhando a elaboração e a
execução de programas de governo no âmbito
estadual e federal bem como opinar sobre as
questões referentes à Cidadania da mulher.
XI - Estimular e apoiar e desenvolver o estudo e o
debate das condições em que vivem as mulheres
no município, propondo políticas públicas para eli-
minar todas e quaisquer formas identificadas de
discriminação.
XII - Estimular e desenvolver pesquisas e estudos
sobre a produção das mulheres, construindo acer-
vos e propondo políticas de inserção da mulher, da
cultura, para preservar e divulgar o patrimônio his-
tórico e cultural da mulher.
XIII - Fiscalizar e exigir o cumprimento da legisla-
ção em vigor relacionada aos direitos assegurados
da mulher.
XIV - Sugerir a adoção de medidas normativas
para modificar ou substituir leis, regulamentos,
usos e práticas que constituam discriminações
contra as mulheres.
XV - Sugerir a adoção de providência
legislativa que vise eliminar a discriminação de
sexo, encaminhando-a ao poder público compe-
tente.
XVI - Promover intercâmbios e firmar convênios ou
outras formas de parcerias com outros organismos
nacionais e internacionais, públicos ou particula-
res, com o objetivo de incrementar o programa do

Conselho.
XVII - Manter canais permanentes de diálogo e de
articulação com o movimento de mulher em suas
várias expressões, apoiando as suas atividades
sem interferir em seu conteúdo e orientação pró-
pria.
XVIII - Requisitar acompanhamento e assistência
jurídica, psicológica e social às mulheres vítimas
de violência, de qualquer faixa etária nos respecti-
vos serviços da administração municipal, acompa-
nhando o desenvolvimento das situações através
de relatórios da Coordenadoria da Mulher.
XIX -
Aprovar os demonstrativos financeiros e contá-
beis, bem como as contas anuais do CMDM,
quando for o caso;
XX - Utilizar o potencial das conselheiras, no sen-
tido de compartilharem, por meio de ações educa-
tivas e preventivas, perante os bairros, escolas,
universidades, empresas, terceiro setor, Poder
Público, e outras instituições, na realização de ofi-
cinas, palestras, cursos, seminários, encontros,
mesas redondas sobre temas relacionados às
questões de promoção das mulheres e relações
de gênero.
XXI -
Acompanhar as atas das reuniões, os relatórios
gerenciais e de atividades do CMDM, elaborados
por sua Diretoria Executiva e aprovados em
Plenário.
XXII - Acompanhar o desenvolvimento das ações e
obrigações estipuladas em termos de convênio e
ajustes firmados com os setores públicos, privado
e terceiro setor referentes aos direitos das mulhe-
res e relações de gêneros.
XXIII - Cadastrar e divulgar as instituições não
governamentais que mantenham programas de
atendimento às mulheres e relações de gênero.
XXIV - Eleger os membros da Diretoria Executiva;
XXV -
Acompanhar e supervisionar o funcionamento dos
serviços de apoio às mulheres por instituições
governamentais e não governamentais.
XXVI - Sugerir ações que previnam, protejam e
recuperem a saúde, direitos sexuais e reprodutivos
das mulheres, mediante programas e medidas pro-
movidas pelo Ministério da saúde e Secretarias
específicas.
XXVII - Relacionar, zelar e garantir a preservação,
arquivamento e segurança dos documentos produ-
zidos e historicamente acumulados pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, com
sistema de controle de entrada e saída destes
documentos.
XXVIII - Buscar garantir a autonomia administrati-
va, financeira e política (não partidária) do
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
CAPÍTULO III
Dos princípios
Art. 4º. - No desenvolvimento de suas ações, dis-
cussões e na definição de suas resoluções, o
CMDM observará:
I – O respeito à autonomia das organizações e
movimentos da sociedade civil;
II – O caráter público das discussões, processos e
resoluções;
III – O respeito à identidade e à diversidade das
temáticas e segmentos da sociedade civil; e
IV – A pluralidade da participação, por meio de
suas representações.
CAPÍTULO IV
Da Composição e Eleição
Art. 5º.  – O CMDM será paritário, constituído por

membros titulares e suas respectivas suplentes
sendo 6 (seis) representantes do Poder Público e
6 (seis) da Sociedade Civil.
Art. 6º. - As representantes do Poder Executivo
serão indicadas pelo Prefeito, dentre os órgãos da
Administração Direta.
I – São indicadas as seguintes Secretarias para
composição do Conselho da Mulher: Secretaria da
Cidadania e Inclusão Social, Secretaria Municipal
de Saúde, Secretaria de Educação e Cultura,
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Turístico, Secretaria Governo e Secretaria de
Finanças.
Art. 7º. - A representação da Sociedade Civil será
constituída, no primeiro ano, pelos segmentos
sociais do Município devidamente regulamentadas
que trabalhem com a temática de direitos da
mulher, escolhidas em processo eleitoral, em
Assembléia a ser regulamentado em decreto em
até 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei
e sua nomeação será feita por meio de Portaria do
Prefeito. Nos próximos anos a eleição dos mem-
bros representantes da sociedade civil organizada
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será
realizada em Assembleia durante a Conferência
Municipal da Mulher, a qual deverá ser realizada a
cada dois anos.
§ 1º. - O Regimento Interno disporá sobre as nor-
mas para habilitação e realização das eleições dos
membros oriundos da sociedade civil organizada.
§ 2º. - A Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher deverá convocar a Assembleia
de eleição com antecedência de cento e vinte dias
do término do mandato das integrantes da socie-
dade civil.
§ 3º. -
As entidades da sociedade civil com representa-
ção municipal deverão apresentar documentação
de suas atividades há pelo menos um ano e indi-
car uma representante titular e uma suplente para
participação na Assembleia Municipal dos Direitos
da Mulher.
§ 4º. - Caberá aos órgãos públicos e às entidades
da sociedade civil a indicação de suas integrantes
titulares e suplentes, no prazo a ser estabelecido
pela Secretaria de Cidadania e Inclusão Social.
§ 5º. - A não indicação de representante titular e
representante suplente pela entidade da socieda-
de civil eleita, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Cidadania e Inclusão Social, enseja-
rá a perda do mandato e a consequente substitui-
ção da entidade por aquela mais votada na ordem
de sucessão.
Art. 8º. - Poderá ser candidata ao CMDM a pessoa
maior de 18 (dezoito) anos que comprove, cumula-
tivamente:
I - Ser moradora do Município;

II - Não estiver no exercício de mandato eletivo nos
Poderes Legislativo, Municipal, Estadual e Federal
ou Executivo no âmbito da Federação; e
III - Não estiver nomeada para o exercício de cargo
em comissão no Poder Legislativo Municipal,
Estadual ou Federal e Executivo no Âmbito da
Federação; e  
IV – Estar credenciada e presente na Assembléia
para este fim.
Art. 9º.  Será eleita representante da Sociedade
Civil ao CMDM, aquela que obtiver a maioria dos
votos das participantes da Assembléia para este
fim.
§ 1º. - No caso de empate, será utilizado como cri-
tério de desempate a idade (pessoa mais idosa).
§ 2º. - O mandato das conselheiras titulares e
suplentes, representantes da sociedade civil será
de 2 (dois) anos, com direito à uma reeleição con-
secutiva.
Art. 10 - As suplentes eleitas ou indicadas poderão
participar de qualquer reunião do Conselho terão
direito a voz, e todas as prerrogativas da titular,
quando da ausência da mesma.
Art. 11 - O exercício das funções de Conselheiros
do CMDM não será remunerado e será considera-
do de relevante interesse público.
Art. 12 - Caso não haja o preenchimento das vagas
pela Sociedade Civil, o Poder Executivo indicará
em número igual os seus representantes.

Art. 13 - Os membros do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher poderão ser substituídos
mediante solicitação da instituição ou autoridade
pública a qual esteja vinculada.
Art. 14 - Perderá o mandato a conselheira que:
I - desvincular-se do órgão ou entidade de origem
da sua representação;
II - faltar a três reuniões consecutivas ou a cinco
intercaladas sem justificativa, que deverá ser apre-
sentada na forma prevista no regimento interno do
Conselho.  O Conselho pode solicitar à entidade
ou à Administração Municipal a substituição do
membro caso entenda que há descaso com o
Conselho devido número excessivo de faltas con-
secutivas injustificadas.
III - As reuniões ordinárias ou extraordinárias
devem ocorrer em horário comercial para evitar
que os membros da Administração Pública sejam,
prejudicados.
IV - Apresentar renúncia ao Conselho, que será
lida na sessão seguinte a de sua recepção pela
Comissão Executiva;
V - Apresentar procedimento incompatível com a
dignidade das funções;
VI - For condenada por sentença irrecorrível em
razão do cometimento de crime ou contravenção
penal.
Art. 15 - Perderá o mandato a instituição que:

I - extinguir sua base territorial de atuação nesta
municipalidade;
II - tiver constatado em seu funcionamento irregu-
laridade de acentuada gravidade que torne incom-
patível sua representação no Conselho;
III - sofrer penalidade administrativa reconhecida-
mente grave.
Art. 16 - O Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher poderá convidar para participar de suas
sessões, com direito a voz, sem direito a voto,
representantes de entidades ou órgãos públicos
ou privados, cuja participação seja considerada
importante diante da pauta da sessão e pessoas
que, por seus conhecimentos e experiências pro-
fissionais, possam contribuir para a discussão das
matérias em exame. Também poderão ser convi-
dadas a participar das reuniões do CMDM espe-
cialistas e munícipes que tenham atuação nas
temáticas e assuntos referentes ao Conselho.
Art. 17 - O Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher reunir-se-á ordinariamente a cada mês e,
extraordinariamente, por convocação de sua
Presidente ou a requerimento da maioria de seus
membros.
Art. 18 - As deliberações do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher serão tomadas por maioria
simples, estando presentes a maioria absoluta de
membros do Conselho.
Art. 19 - Todas as reuniões do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher serão sempre abertas à
participação de quaisquer interessados.
Art. 20 - A Secretaria da Cidadania e Inclusão
Social prestará todo o apoio técnico, administrativo
e de infraestrutura, necessários ao pleno funcio-
namento do Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher.
CAPÍTULO V
Do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO FUNDO
Art. 21 - Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos
da Mulher, denominado (FCM ou Fundo do
Conselho da Mulher), instrumento público munici-
pal, de natureza contábil, vinculado à Secretaria
da Cidadania e Inclusão Social, que tem por obje-
tivo fomentar a captação e aplicação de recursos
destinados a proporcionar suporte financeiro na
implantação, na manutenção e no desenvolvimen-
to de programas e ações relacionadas à efetivação
e promoção dos direitos das mulheres no
Município de Rio Grande da Serra.
SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA E RECEITAS DO FUNDO
Art. 22 - Compete ao Fundo:
I - gerir os recursos captados pelo Município, atra-
vés de convênios, ou por doações ao Fundo;
II - manter o controle escritural das aplicações
financeiras, levadas a efeito no Município nos ter-
mos das resoluções do Conselho;
III - liberar os recursos a serem aplicados em
benefício da Política Pública voltada às mulheres,
nos termos das resoluções do Conselho;
IV - administrar os recursos específicos para os
programas de atendimento dos direitos da mulher,
segundo resoluções do Conselho.
Art. 23 - Constituem receitas do Fundo Municipal
dos Direitos da Mulher:
I - dotações orçamentárias, consignadas no
Orçamento do Município, créditos especiais, trans-
ferências e repasses que lhe forem conferidos;
II - doações de pessoas físicas e jurídicas, de

organismos governamentais e não governamen-
tais, nacionais ou estrangeiras, legados subven-
ções e outros recursos que lhe forem destinados;
III - recursos provenientes de convênios destina-
dos ao fomento de atividades relacionadas aos
Direitos da Mulher, celebrado com o Município;
IV - produto de operações de crédito, realizadas
pelo Município, observadas a legislação pertinen-
te e destinadas a este fim específico;
V - receitas de aplicações financeiras de recursos
do fundo, realizadas na forma da lei;
VI - outras receitas que vierem a ser destinadas ao
Fundo.
Art. 24 - Os recursos do Fundo Municipal dos
Direitos da Mulher, em consonância com os crité-
rios estabelecidos pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher e com o Plano Municipal de
Políticas para as Mulheres, deverão ser aplicados
da seguinte forma:
I - na divulgação de programas e projetos desen-
volvidos pela Secretaria da Cidadania e Inclusão
Social e pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher;
II - no apoio e promoção de eventos educacionais
e de natureza socioeconômica relacionados aos
direitos das mulheres;
III - em programas e projetos de qualificação pro-
fissional destinados à inserção ou reinserção das
mulheres no mercado de trabalho;
IV - em programas e projetos destinados ao com-
bate à violência contra as mulheres e meninas;
V - na capacitação de recursos humanos dos ser-
viços especializados ou voltados ao atendimento
das mulheres, considerando as especificidades
deste público e as desigualdades socialmente
construídas;
VI - no desenvolvimento de pesquisas, estudos e
relatórios situacionais para definição de indicado-
res e dados sobre as munícipes, além de monito-
ramento e avaliação de programas e serviços de
atendimento às mulheres no Município de Rio
Grande da Serra; e 
VII - em outros programas e atividades de interes-
se das mulheres, inclusive emergenciais, desde
que estejam de acordo com o Plano Municipal de
Políticas para as Mulheres.
Parágrafo único - Os recursos do Fundo do
Conselho da Mulher serão aplicados exclusiva-
mente em programas e atividades vinculadas à
política pública para as mulheres, mediante prévia
aprovação de plano de aplicação de recursos pela
Secretaria da Cidadania e Inclusão Social.
Art. 25 - As movimentações dos recursos do Fundo
Municipal dos Direitos da Mulher somente poderão
ser autorizadas pela Secretaria da Cidadania e
Inclusão Social após aprovação do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher.
Art. 26 - Os demonstrativos financeiros e funciona-
mento do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
obedecerão ao disposto na legislação vigente refe-
rente à Administração Municipal.
Art. 27 - O CMDM é um órgão colegiado, que deli-
berará em reuniões plenárias, por meio de resolu-
ção, na Forma do Regimento Interno.
Parágrafo Único – O Conselho elegerá um de seus
membros para exercer sua presidência, atribuindo
aos demais, as funções necessárias ao bom
desempenho de suas finalidades de acordo com o
Regimento Interno do Conselho.
Art. 28 - O Poder Executivo deverá regulamentar
esta Lei no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados de sua publicação.
Parágrafo Único - No mesmo ato, o Poder
Executivo deverá convocar a Assembleia de repre-
sentantes da Sociedade Civil, que será coordena-
da por Comissão Eleitoral especialmente nomea-
da para este fim.
Art. 29 - O CMDM elaborará o seu Regimento
Interno, que será publicado no Jornal de notícias
distribuído no Município e dada ampla divulgação.
Art. 30 -
As despesas decorrentes do cumprimento da pre-
sente lei correrão à conta de dotações próprias do
Orçamento vigente do Município.
Art. 31 - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário,
especialmente as Leis Municipais nº. 1.487, de 15
de julho de 2004 e 1.540, de 5 de setembro de
2.015. 
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 13 de
dezembro de 2.019 – 55º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.
Marilza Aparecida de Oliveira 
Prefeita Municipal em exercício
LEI MUNICIPAL 2.346, DE 13 DE DEZEMBRO DE
2.019
“Dispõe sobre a criação do REMAD – Fundo de
Recursos Municipais de Políticas sobre Drogas.”
MARILZA APARECIDA DE OLIVEIRA, Prefeita em
exercício do Município de Rio Grande da Serra,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, faz saber que a Câmara Municipal de Rio
Grande da Serra aprova e ele promulga a seguin-
te:
LEI
Art. 1º. - Fica criado, junto à Secretaria de
Governo, o REMAD – Fundo de Recursos
Municipais de Políticas sobre Drogas, que tem
como escopo garantir condições financeiras para o
custeio e o investimento destinado ao desenvolvi-
mento de programas e projetos específicos do
COMAD – Conselho Municipal Antidrogas.
Art. 2º. - São objetivos e diretrizes básicas do
REMAD – Fundo de Recursos Municipais de
Políticas sobre Drogas gerenciar os recursos cap-
tados junto aos setores públicos e privados, plane-
jando e promovendo eventos que garantam o
desenvolvimento de programas voltados à políti-
cas públicas sobre drogas.
Parágrafo único - Para o cumprimento de seus
objetivos, caberá ao Fundo:
I - Programas e projetos compatíveis com as dire-
trizes da Administração Pública para as áreas de
políticas sobre drogas;
II - medidas técnicas e metodologia de planeja-
mento, organização, controle de custos e adminis-
tração contábil-financeira, adequadamente moder-
na e atualizada.
Art. 3º. - São receitas do REMAD – Fundo de
Recursos Municipais de Políticas sobre Drogas:

I - Dotação orçamentária própria ou os créditos
que lhes sejam destinados;
II - contribuições, transferências, subvenções,
auxílios ou doação dos Setores Público e Privado;
III - produtos de desenvolvimento de suas finalida-
des institucionais entendidas como arrecadações
dos preços públicos advindas de cessão de bens
municipais sujeitos a administração da Secretaria
de Governo;
IV - rendimentos oriundos da aplicação de seus
próprios recursos;
V -  recursos repassados pelo Governo Federal ou
Estadual;
VI - receitas advindas de convênio, termos de coo-
peração, contratos e/ou acordos firmados com ins-
tituições públicas e privadas, nacionais e estran-
geiras;
VII - rendimentos e juros provenientes de aplica-
ções financeiras;
VIII - quaisquer outros recursos, créditos, rendas
de apoio ao politicas sobre drogas, bem como as
receitas geradas pelo desenvolvimento de suas
atividades institucionais.
Parágrafo único – Os saldos porventura existentes
no término de um exercício financeiro constituirão
as seguintes finalidades:
I - Investimentos na infra-estrutura, obras e insta-
lações, no que se refere aos programas e projetos
compatíveis e manutenção que garantam o desen-
volvimento de programas de politicas sobre dro-
gas;
II - aquisição de material permanente e de consu-
mo e de outros ramos necessários para a implan-
tação e manutenção que garantam o desenvolvi-
mento de programas de politicas sobre drogas;
III - pagamento, desenvolvimento aprimorado e
capacitado de recursos humanos ligados à área de
politicas sobre drogas;

IV - pagamento de prestação de serviços ou con-
trato de empresas ou entidades para estudos, pro-
jetos e implantações específicas para o setor de
politicas sobre drogas;
V - aplicações financeiras de programas de politi-
cas sobre drogas;
VI - promoção de estudos, debates, pesquisas,
seminários, estágios e reuniões, que possam con-
tribuir para o desenvolvimento do politicas sobre
drogas;
VII - elaborar e divulgar publicações necessárias
para a conscientização da população quanto aos
objetivos e programas, estimulados a participação
popular.
Art. 4º. -  O REMAD – Fundo de Recursos
Municipais de Políticas sobre Drogas será regido
por um Conselho Gestor, com as atribuições de
controle interno de todos os atos que importem
nas finalidades objetivadas na presente Lei.
Art. 5º. - Compete especificamente ao Conselho
Gestor, entre outras atribuições:
I - Estabelecer normas e diretrizes para o orça-
mento e a gestão plena do REMAD – Fundo de
Recursos Municipais de Políticas sobre Drogas;
II - administrar e promover o cumprimento das fina-
lidades e objetivo do REMAD – Fundo de
Recursos Municipais de Políticas sobre Drogas;
III - planejar, programar, coordenar e orientar as
atividades quanto ao mérito no que se refere aos
objetivos a e finalidades do REMAD – Fundo de
Recursos Municipais de Políticas sobre Drogas;
IV - administrar e fiscalizar a arrecadação da recei-
ta e o seu recolhimento;
V -  aprovar a aplicação e liberação dos recursos
do REMAD – Fundo de Recursos Municipais de
Políticas sobre Drogas;
VI - estabelecer limites máximos de financiamento
a título oneroso ou fundo perdido;
VII - fiscalizar e acompanhar a aplicação de recur-
sos do REMAD – Fundo de Recursos Municipais
de Políticas sobre Drogas, solicitando, ainda, se
necessário o auxílio da Secretaria de Finanças;
VIII - elaborar seu regimento interno;
IX - submeter e encaminhar, mensalmente ao
Secretário da Pasta, até o dia 20 do mês subse-
qüente, os balancetes do mês anterior, assim
como elaborar a contabilidade e as prestações
especificas estabelecida nas legislações compe-
tentes.
Art. 6º. - A composição do Conselho Gestor do
REMAD – Fundo de Recursos Municipais de
Políticas sobre Drogas, será de 05 (cinco) mem-
bros, denominados de conselheiros gestores, na
seguintes composição:
I - Titular da Secretaria de Governo;
II - 02 (dois) representantes da COMAD;
III - 02 (dois) representantes indicados pelas orga-
nizações privadas voltadas aos programas sobre
drogas, devidamente cadastradas no Município.
§ 1º. - Os conselheiros gestores, serão devida-
mente nomeados por ato advindo do Poder
Executivo.
§ 2º. - O membro titular da Secretaria de Governo
será o Presidente do REMAD – Fundo de
Recursos Municipais de Políticas sobre Drogas
sendo, que o Conselho Gestor, entre os seus
pares, escolherá um tesoureiro e um secretário
executivo.
§ 3º. – Havendo número superior de indicados ao
estabelecido no III do caput deste artigo, os con-
selheiros gestores deverão ser escolhidos pelas
entidades existentes, em assembleia plenária,
cujas regras serão definidas no regimento interno.
§ 4º. - A função dos membros do conselho gestor
será exercida gratuitamente e considerada de rele-
vante serviço público.
§ 5º. - Todos os membros do Conselho Gestor
terão mandato de (dois) 02 anos, admitindo-se a
recondução, com a exceção do titular da
Secretaria de Governo, que exercerá seu manda-
to, enquanto titular do respectivo cargo. 
§ 6º. -  É vedada a remuneração, a qualquer título,
pelo exercício das atribuições de conselheiro do
Fundo de Apoio ao Politicas sobre drogas e Lazer,
sendo essas atribuições consideradas de relevan-
tes interesse público. 
§ 7º - O titular da secretaria de Governo poderá
indicar substituto dentro dos funcionários do
Quadro da secretaria.
Art. 7º. - O Conselho Gestor reunir-se-á ordinaria-
mente uma vez a cada mês e extraordinariamente



sempre que for necessário, por convocação do
Presidente ou por 1/3 (um terço) de seus mem-
bros.
Parágrafo único – As reuniões do Conselho Gestor
serão instaladas e/ou iniciadas com a presença no
mínimo de pelo menos 03 (três) conselheiros e as
deliberações serão tomadas mediante votação da
maioria simples dos conselheiros.
Art. 8º. - O conselheiro que faltar nas reuniões
ordinárias e/ou extraordinárias, sem a devida justi-
ficativa, por duas (2) reuniões consecutivas, pode-
rá ser  substituído, a critério dos demais membros.
Art. 9º. -  Em caso de extinção do REMAD – Fundo
de Recursos Municipais de Políticas sobre Drogas,
seus bens e direitos reverterão ao patrimônio do
Município, atendidos os encargos e responsabili-
dades assumidos.
Art. 10 - O exercício financeiro do REMAD – Fundo
de Recursos Municipais de Políticas sobre Drogas,
coincidirá com o ano civil, sendo que o resultado
geral dos exercícios serão demonstrados no
balanço contábil, na forma estipulada na legisla-
ção que rege a matéria.
Art. 11 - As despesas com a execução desta Lei
correrão por conta de verbas orçamentária pró-
prias, suplementadas se necessário.
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 13
de dezembro de 2.019 – 55º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.
Marilza Aparecida de Oliveira 
Prefeita Municipal em exercício
LEI MUNICIPAL 2.345, DE 13 DE DEZEMBRO DE
2.019
“Dá nova redação ao caput do artigo 9º. da Lei
Municipal 2.272, de 17 de setembro de 2.018.”    
MARILZA APARECIDA DE OLIVEIRA, Prefeita em
exercício do Município de Rio Grande da Serra,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, faz saber que a Câmara Municipal de Rio
Grande da Serra aprova e ele promulga a seguin-
te:
LEI
Art. 1º. – O caput do artigo 9º. da Lei Municipal nº.
2.272, de 17 de setembro de 2.018 passa a vigo-
rar com a seguinte redação:
Art. 9º. -  O benefício será concedido pelo prazo de
12 (doze) meses, prorrogável por iguais períodos,
desde que comprovada a necessidade de conti-
nuidade, mediante relatório social emitido pela
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social.
Parágrafo único – Revogado.
Art. 2º. - As despesas com a execução desta Lei
correrão por conta de verbas orçamentária pró-
prias, suplementadas se necessário.
Art. 3º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio.Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra,
13 de dezembro de 2.019 – 55º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do Município.
Marilza Aparecida de Oliveira 
Prefeita Municipal em exercício
LEI MUNICIPAL 2.344, DE 13 DE DEZEMBRO DE
2.019
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber o
pagamento dos créditos de natureza tributária e
não tributária, da Fazenda Pública Municipal, atra-
vés do uso de cartão de crédito ou débito e dá
outras providências”.
MARILZA APARECIDA DE OLIVEIRA, Prefeita em
exercício do Município de Rio Grande da Serra,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, faz saber que a Câmara Municipal de Rio
Grande da Serra aprova e ele promulga a seguin-
te:
LEI
Art. 1º. - Fica o Poder Executivo autorizado a rece-
ber o pagamento dos créditos tributários e não tri-
butários do Município, através do uso de cartão de
crédito e débito. 
Art. 2º. - O pagamento de qualquer quantia, atra-
vés do uso de cartão de crédito ou débito, depen-
derá de pedido do devedor, com renúncia a qual-
quer forma de oposição ou impugnação, adminis-
trativa ou judicial, à exigibilidade do crédito fiscal,
através de formulário próprio.
§ 1º. - Será permitida a quitação de dívida com
cartão de crédito ou débito de terceiro, quando
este autorizar, por escrito, no ato do acordo, com
respectiva anuência;
§ 2º. -
A permissão de quitação da dívida com cartão de
crédito ou débito de terceiro não importa em trans-
ferência da responsabilidade tributária a este;
§ 3º. - A utilização de cartão de crédito ou débito
de terceiro não dará direito de restituição ou com-
pensação das importâncias pagas, a qualquer títu-
lo.
§ 4º. - O pagamento de tributos, tarifas e demais
débitos municipais através de cartão de crédito
poderá ser efetuado à vista ou parcelado, de acor-
do com os critérios a serem estabelecidos pelo
Município.
Art. 3º. - Os parcelamentos efetivados com a
opção de quitação por cartão de crédito ou débito,
serão homologados na aprovação pela operadora,
nos termos da contratação.
Art. 4º. - Não ocorrendo a quitação das parcelas
pela operadora de cartão de crédito ou débito
importará em imediato estorno do parcelamento
entabulado, retornando a dívida a sua origem,
com as devidas amortizações do que já restou
pago.
Art. 5º. - Nos pagamentos de créditos tributários e
não tributários do Município realizados pelo cartão
de crédito e débito, a taxa de administração da
operadora deverá ser acrescentada ao valor prin-
cipal da cobrança, de modo a não causar perda na
arrecadação por parte da municipalidade.
Art. 6º. - Para o atendimento do disposto nesta lei
deverá ser priorizada a contratação ou credencia-
mento de operadora de cartões de crédito e débi-
to, cuja a prestação dos serviços seja realizada de
forma não onerosa para o município.
Parágrafo único - Não sendo possível a contrata-
ção não onerosa na forma do caput, fica autoriza-
do o município a proceder o pagamento dos cus-
tos operacionais contratados com as operadoras
de cartões de crédito ou débito, registrando as
despesas.
Art. 7º. - Fica o Poder Executivo autorizado a con-

tratar ou credenciar operadoras que forneçam
mecanismos e ferramentas para auxiliar no servi-
ço de arrecadação de tributos, tarifas e demais
receitas municipais, por meio de pagamento via
cartão de crédito ou de débito.
Parágrafo único -
A contratação ou credenciamento de operadora
de que trata o caput abrange a aquisição ou loca-
ção de equipamentos e respectivo sistema opera-
cional, necessário para o recebimento de valores
através de cartão de crédito ou débito.

Art. 8º. - A modalidade de recebimento através de
pagamento via cartão de crédito ou de débito não
substitui ou inviabiliza nenhuma das demais for-
mas de extinção do crédito tributário previstas no
artigo 156 da Lei Federal nº 5.172/1966- Código
Tributário Nacional.
Art. 9º. -
Aplicam-se a esta Lei, as normas previstas no
Código Tributário Municipal e de forma subsidiária,
as normas gerais de Direito Tributário estabeleci-
das pelo Código Tributário Nacional.
Art. 10 - O Poder Executivo expedirá os atos
necessários à regulamentação desta Lei, caso
entenda necessário.
Art. 11 - É fixado o prazo de até 12 (doze) meses,
contados da publicação desta lei, para adequação
ao disposto.
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 13
de dezembro de 2.019 – 55º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.
Marilza Aparecida de Oliveira 
Prefeita Municipal em exercício
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.664, DE 12 DE
DEZEMBRO DE 2.019
“Declara ponto facultativo e suspende o expedien-
te nas repartições públicas municipais relativo aos
dias que especifica e dá outras providências.”
MARILZA APARECIDA DE OLIVEIRA, Prefeita em
exercício do Município de Rio Grande da Serra,
usando das atribuições que lhe são conferidas por
lei
DECRETA
Art. 1º. – Fica declarado ponto facultativo e sus-
penso o expediente nas repartições públicas
municipais nos dias 02 e 03 de janeiro de 2.020. 
Parágrafo único - Os funcionários deverão com-
pensar as horas não trabalhadas, nos dias aludi-
dos no caput deste artigo, sem prejuízo do cum-
primento da jornada de trabalho a que estiverem
sujeitos, a critério da chefia imediata.
Art. 2º. -
As unidades que prestam serviços essenciais ou
obrigatórios à população, funcionarão através de
plantões ou de escalas efetuadas pelas
Secretarias a elas subordinadas.
Parágrafo único - Nas demais unidades, a critério
dos respectivos titulares das Secretarias, poderão
ser instituídos plantões nos casos julgados neces-
sários.
Art. 3º.  - Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 12
de dezembro de 2.019 - 55º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.
Marilza Aparecida de Oliveira 
Prefeita Municipal em exercício
Extrato do Contrato de Gestão nº 01/2019 – Proc.
nº 1718/2019 – Contratada: ASSOCIAÇÃO ASSIS-
TENCIAL À SAÚDE E EDUCAÇÃO SÃO
CRISTÓVÃO - AASAESC – Objeto: Gestão
Compartilhada e Apoio no gerenciamento, opera-
cionalização e execução das ações e serviços de
saúde especificamente nas ações da estratégia da
saúde da família, pediatria e ginecologia nas
Unidades Básicas de Saúde do Município de Rio
Grande da Serra – Data Assinatura: 16/12/2019 –
Prazo de Vigência: 12 meses – Valor Total R$
2.398.517,60 – Raquel dos Santos Costa –
Secretária de Saúde e Marilza Aparecida de
Oliveira – Prefeita em exercício, 16/12/2019.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -
Nº 85/2019 – PROC. Nº1881/2019– DETENTORA:
13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA – OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FOLHA DE
SULFITE A4, PARA ATENDER AS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES À PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
– DATA DA ASSINATURA: 16/12/2019 – PRAZO
DE VIGÊNCIA: 12 MESES - VALOR TOTAL: R$
99.000,00. Marilza Aparecida de Oliveira – Prefeita
em exercício, 16/12/2019.
PROCESSO 2171/2019 – TOMADA DE PREÇOS
Nº 02/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL
RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA
SERRA E INFRAESTRUTURA. ABERTURA:
21/01/2020, às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES- SF, situado na Av. D. Pedro I, 10 –
Centro, Rio Grande da Serra/SP. O edital, anexos,
e esclarecimentos, poderão ser obtidos no ende-
reço eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br,
solicitados pelo e-mail rgs.licitacoes@gmail.com
ou no Departamento de Licitações - telefone: (11)
4820-3366.
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE
REGSITRO DE PREÇO Nº 28/2019 - Proc. nº
1666/2018 – CONTRATADA: Galeria das Letras –
Editora, Comércio de Livros e Material Didático
Eireli Me – CNPJ: 10.301.617/0001-09 – Objeto:
Acréscimo de 4,54% sobre o valor contratado para
fornecimento de material pedagógico (apostila e
livro do professor) para os alunos da rede munici-
pal de ensino, para atender a Secretaria de
Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra. – Valor do Acréscimo: R$
36.531,00. Data Assinatura: 13/12/2019 Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
13/12/2019.
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE
REGSITRO DE PREÇO Nº 02/2019 - Proc. nº
1667/2018 – CONTRATADA: Galeria das Letras –
Editora, Comércio de Livros e Material Didático
Eireli Me – CNPJ: 10.301.617/0001-09 – Objeto:
Acréscimo de 13,30% sobre o valor contratado
para fornecimento de agendas escolares para os
alunos da rede municipal de ensino, para atender
a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura
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DECRETO MUNICIPAL Nº 2658 de 29 de Novembro de 2019.
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar na Prefeitura de Rio Grande da Serra.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que sanciona e promulga o
seguinte:
Art. 1º – Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) na Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto por recursos provenientes de excesso de arrecadação nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso I da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º – Ficam transpostos e transferidos recursos no valor de R$ 2.928.197,08 (dois milhões, novecentos e vinte e oito mil, cento e noventa e sete reais e oito centavos) obser-
vando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do Art. 8º da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018, conforme segue:

Art. 4º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá de transposições e remanejamentos no valor de R$ 2.928.197,08 (dois milhões, nove-
centos e vinte e oito mil, cento e noventa e sete reais e oito centavos) das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica,
conforme segue: 

Art. 5º - Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei Municipal  nº 2.230 de 05 de Dezembro de 2017 – Plano Plurianual e da Lei nº 2.265 de 19 de Junho de 2018 –
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018 – Lei do Orçamento Anual (LOA).
Art. 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo os efeitos à data de 29 de Novembro de 2019.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 29 de Novembro de 2019 – 55º ano de emancipação politico-administrativa do município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
Carlos Eduardo Alves da Silva
Secretário de Finanças

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.667, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2.019
“Regulamenta a Lei Municipal nº. 2.348, de 18 de dezembro de 2.019, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2019”
MARILZA APARECIDA DE OLIVEIRA, Prefeita em exercício do Município de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei
DECRETA
Art. 1º. - A Lei Municipal nº. 2.348, de 18 de dezembro de 2.019 fica regulamentada pelo presente decreto.
Art. 2º. - Nos termos da Lei Municipal nº. 2.348, de 18 de dezembro de 2.019, fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Finanças no valor de
R$ 1.447.810,89 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos), observando as classificações Institucional, Funcional,
Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 3º. - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá de excesso de arrecadação proveniente de receita oriunda da cessão onerosa do bônus de assina-
tura do Pré-Sal para os Municípios, observando o disposto na Lei Federal nº. 4.320/64, art. 43, § 1º. inciso II.
Art. 4º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 18 de dezembro de 2.019 - 55º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.
Marilza Aparecida de Oliveira 
Prefeita Municipal em exercício

LEI MUNICIPAL 2.348, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2.019
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2.019.”
MARILZA APARECIDA DE OLIVEIRA, Prefeita em exercício 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 promulgo a seguinte 
LEI
Art. 1º. - Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Finanças no valor de R$ 1.447.810,89 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, oito-
centos e dez reais e oitenta e nove centavos), observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 2º. - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá de excesso de arrecadação proveniente de receita oriunda da cessão onerosa do bônus de assina-
tura do Pré-Sal para os Municípios, observando o disposto na Lei Federal nº. 4.320/64, art. 43, § 1º. inciso II.
Art. 3º. - Ficam alterados, em igual valor os Anexos 2 e 3 da Lei Municipal nº. 2.230, de 05 de dezembro de 2.017 – Plano Plurianual, da Lei Municipal nº. 2.265, de 19 de junho
de 2.018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº. 2.290, de 11 de dezembro de 2018 – Lei do Orçamento Anual (LOA).
Art. 4º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 18 de dezembro de 2.019 – 55º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.
Marilza Aparecida de Oliveira - Prefeita Municipal em exercício
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Municipal de Rio Grande da Serra. – Valor do
Acréscimo: R$ 13.293,00. Data Assinatura:
13/12/2019 Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 13/12/2019.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE
REGSITRO DE PREÇO Nº 01/2019 - Proc. nº
104/2018 – CONTRATADA: TR2 Comércio e
Serviços Ltda EPP -  CNPJ: 08.610.916/0001-75 –
Objeto: Acréscimo de 15% sobre o valor contrata-
do para fornecimento de  materiais escolares para
os alunos da rede municipal de ensino, para aten-
der a Secretaria de Educação e Cultura da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra. –
Valor do Acréscimo: R$ 20.160,00. Data
Assinatura: 13/12/2019 Luis Gabriel Fernandes da
Silveira – Prefeito, 13/12/2019.
EXTRATO DE PORTARIAS
Portaria nº 467/2019-EXONERAR o Sr. FRANCIS-
CO FERREIRA DE SOUSA, portadora da cédula
de identidade nº 45.707.866-2, do cargo de
Gestor, lotado na Secretaria de Segurança,
Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento
comissionado, a partir de 31 de outubro de 2019.
Portaria nº 469/2019-EXONERAR A PEDIDO a
Sra. APARECIDA IVIS ROCHA PAGANINI, porta-
dora da cédula de identidade nº 12.317.494-6, do
cargo de Gestora, lotada na Secretaria de Saúde
- SS, provimento comissionado, a partir de 04 de
Novembro de 2019. Portaria nº 499/2019-
NOMEAR as Sras. CÉLIA REGINA BARRETO,
JOANA FERNANDES DE ARAÚJO CAVALCAN-
TE, NADJA MARIA DOS SANTOS SILVA e PATRI-
CIA APARECIDA SANTIAGO para comporem a
comissão de Acompanhamento, Monitoramento e
Avaliação do Contrato de Gestão 001/2019 e adi-
tamentos, na Gestão Compartilhada e Apoio no
gerenciamento, operacionalização e execução
das ações e serviços de saúde especificamente
nas ações da estratégica da saúde da família,
pediatria e ginecologia nas Unidades Básicas de
Saúde dos serviços de saúde, 18 de dezembro de
2019.
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.666, DE 13 DE
DEZEMBRO DE 2.019
“Concede aposentadoria voluntária por tempo de 
MARILZA APARECIDA DE OLIVEIRA, Prefeita
em exercício do Município de Rio Grande da
Serra, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei
DECRETA
Art. 1º. – Fica concedida aposentadoria voluntária
por tempo de contribuição à funcionária MARLI
PEREIRA CAMPOS, portadora da Cédula de
Identidade RG nº. 10.649.983-X, no cargo de
Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, nos termos do artigo 8º., inci-
sos I e II, da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de
novembro de 2.002, conforme consta do processo
FUNPREV nº. 013/2.019. 
Parágrafo único - Os proventos da inatividade da
f u n c i o n á r i a
obedecerão o disposto no caput do artigo 8º., da
Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de
2.002. 
Art. 2º. - Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 13
de dezembro de 2.019 - 54º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município. 
Marilza Aparecida de Oliveira 
Prefeita Municipal em exercício
RESOLUÇÃO Nº 007/12/2019
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS, no uso de suas atribuições legais,
conforme determinado em reunião ordinária em
08/10/2019 cumprindo as regras da normativa da
Assistência Social, de acordo com a Lei 930/96, altera-
da pela Lei 1.328/2000, Lei 8.742/93 e Resolução
CNAS 237/2006.
Resolve
Art. 1º – Considerando que o Programa Aluguel Social,
implantado no município de Rio Grande da Serra, for-
malizado pela Lei Municipal nº 2.272, de 17 de setem-
bro de 2018, destinado exclusivamente a famílias em
situação habitacional de emergência e de baixa renda
e que não possuam outro imóvel próprio neste municí-
pio ou fora dele;
Art. 2º – Considerando que o referido Programa subsi-
dia famílias que tiveram suas residências destruídas ou
interditadas em função de deslizamentos, inundações,
incêndio, insalubridade habitacional, dentre outras con-
dições que impeçam o uso seguro da moradia e que
resida há pelo menos um ano no mesmo imóvel;
Art. 3º – As famílias beneficiádas serão subsidiadas
pelo benefício desde que atendam os critèrios de renda
per capita de até um terço do salário mínimo vigente, na
composição de renda deverá ser levado em conta a
totalidade bruta dos membros da família, oriundos do
trabalho e/ou outras fontes;
Art.4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Maria Aparecida da Costa
Secretária Executiva
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