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Maranhão da ordem
de início amanhã a
Rodoviária de Rio Grande

O ano era 1997 quando a
Câmara de Rio Grande da Serra
recebeu a informação de que a
cidade seria contemplada pelo
Governo do Estado de São
Paulo com a construção de um
Terminal Rodoviário. Desde
então, todos os prefeitos que
administraram o município prometeram construir o Terminal,
contudo, até hoje, parte da
população do menor município
do ABC segue aguardando o
ônibus em pontos precários.
Mas a partir de amanhã (7),
às 11h, a lenda da construção
da Rodoviária deixará o campo
da promessa para se tornar realidade. Pelas mãos do prefeito
Gabriel Maranhão (Cidadania),
a Rodoviária começará a ser
construída no campo do
Ferrovia. Página 05
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Importante ganho para Rio Grande da Serra

Um grande presente para Rio Grande da Terminal, contudo, até hoje, parte da populaSerra. O cumprimento de uma promessa que ção do menor município do ABC segue aguaros políticos começaram a fazer em 1997. É dando o ônibus em pontos precários.
dessa maneira que a nova Rodoviária está
Mas a partir de amanhã (7), às 11h, a lenda
sendo analisada pelos moradores da cidade. da construção da Rodoviária deixará o campo
E espera-se que realmente ela comece a fun- da promessa para se tornar realidade. Pelas
cionar dentro do prazo dado pela atual mãos do prefeito Gabriel Maranhão
Administração.
(Cidadania), a Rodoviária começará a
De ilusão a população já está can- “Ordem de ser construída. O equipamento de
início da
sada, porém, essa é a primeira vez
mobilidade terá área total de 9,3 mil
Rodoviária metros quadrados, abrigando o sisteque a promessa deixa o discurso e
parte para a fase concreta, ou seja será amanhã” ma viário, acessibilidade, estacionainiciar a obra.
mento e área coberta reservada à
O ano era 1997 quando a Câmara de Rio população e aos coletivos. O antigo Campo
Grande da Serra recebeu a informação de do Ferrovia abrigará o Terminal que no futuque a cidade seria contemplada pelo ro fará integração com a nova estação da
Governo do Estado de São Paulo com a cons- CPTM.
Enfim, espera-se que o novo equipamento
trução de um Terminal Rodoviário. Desde
então, todos os prefeitos que administraram traga mais qualidade de vida a população rioo município prometeram construir o granserrense.

Editais de Proclamas

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.

VAGNER CORDEIRO, estado civil solteiro, profissão
gerente senior, nascido em Mauá, SP no dia onze de abril
de mil novecentos e setenta e seis (11/04/1976), residente e domiciliado Rua Ciro Monteiro, 118, Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filho de VALDEMIR CORDEIRO e de
MARGARITA EMILIA CARDOSO. CRISTINA OLIVEIRA DA
COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em
São Bernardo do Camo, SP no dia primeiro de abril de mil
novecentos e oitenta e um (01/04/1981), residente e
domiciliada Rua Ciro Monteiro, 118, Pilar Velho, Ribeirão
Pires, SP, filha de ANTONIO HONORATO DA COSTA e de
AURELINA MARIA OLIVEIRA DA COSTA.
GUSTAVO ROSARIO SANTANA DO NASCIMENTO,
estado civil divorciado, profissão barbeiro, nascido em
Mauá, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e
noventa e oito (21/05/1998), residente e domiciliado Rua
Pacaembu, 15, Ap.33, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de
VAGNER ROSARIO DO NASCIMENTO e de CRISTINA SANTANA DO NASCIMENTO. LARISSA FERNANDES CAPOSSI,
estado civil divorciada, profissão auxiliar de segurança
do trabalho, nascida em Santo André, SP no dia primeiro
de setembro de mil novecentos e noventa e nove
(01/09/1999), residente e domiciliada Rua Pacaembu,
15, Ap. 33, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de ROGERIO
CAPOSSI e de MONICA FERNANDES GOMES.
FRANCISCO APARECIDO DA CONCEIÇÃO, estado
civil solteiro, profissão ajudante, nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e
setenta e dois (05/01/1972), residente e domiciliado Rua
Arary, 12, casa 2, Barro Branco, Ribeirão Pires, SP, filho de
JOÃO DA CONCEIÇÃO e de APARECIDA DIAS DA
CONCEIÇÃO. DEUZELITA DOS REIS SANTOS, estado civil
solteira, profissão ajudante, nascida em Isaías Coelho,
PI no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e
setenta e seis (24/04/1976), residente e domiciliada Rua
Arary, 12, casa 2, Barro Branco, Ribeirão Pires, SP, filha
de JOÃO ALVES DOS SANTOS e de JOSEFA DOS REIS SANTOS.
RONALD SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de açougue, nascido em Governador
Valadares, MG no dia quinze de abril de dois mil
(15/04/2000), residente e domiciliado Rua Padre Manoel
da Nóbrega, 22, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho
de ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUZA e de NAIR DE PAULA
SILVA. ANA LUIZA CAVALCANTE LISBOA, estado civil
solteira, profissão estudante, nascida em Ribeirão Pires,
SP no dia dezesseis de fevereiro de dois mil e quatro
(16/02/2004), residente e domiciliada Rua Padre Manoel
da Nóbrega, 22, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de
ROBERTO LUÍS LISBOA e de VANESSA CAVALCANTE DE
OLIVEIRA LISBOA.
LEANDRO DIAS APOLINÁRIO, estado civil solteiro,
profissão auxiliar de vendas, nascido em Mauá, SP no dia
dezoito de março de mil novecentos e noventa e sete
(18/03/1997), residente e domiciliado Rua Nilópolis, 62,
Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filho
de VANDERLEI APOLINÁRIO e de ALESSANDRA DONIZETI
DIAS. CAROLINE CRISTINA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza, nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia vinte e cinco de maio de mil
novecentos e noventa e um (25/05/1991), residente e
domiciliada Rua Evaldo Braga, 20, Pilar Velho, Ribeirão
Pires, SP, filha de JOSÉ SIMPLICIO DA SILVA e de SIMONE
MARQUES DOS SANTOS SILVA.

JEAN KAIO CORREIA DE ARAUJO BORGES, estado
civil solteiro, profissão porteiro, nascido em Mauá, SP
no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e noventa e oito (29/08/1998), residente e domiciliado Rua Rio
Grande do Sul, 28, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de
JEAN WELLINGTON DE ARAUJO BORGES e de ANDREIA
CARDOSO CORREIA. SIMONE RANGEL, estado civil solteira, profissão operadora 1, nascida em Itajubá, MG no
dia vinte de maio de mil novecentos e oitenta e seis
(20/05/1986), residente e domiciliada Rua Rio Grande
do Sul, 28, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de RAIMUNDO
RANGEL e de NEUZA MARIA RANGEL.
FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro,
profissão analista comercial, nascido em Santo André, SP
no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (28/08/1989), residente e domiciliado Rua
Margarida Cerezoli, 155, Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filho
de PAULO DE OLIVEIRA e de MARTA SANTOS DAS NEVES.
FLAVIA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profissão
bancária, nascida em Santo André, SP no dia dezoito de
janeiro de mil novecentos e noventa e três (18/01/1993),
residente e domiciliada Rua Virgílio Roncon, 390, A,
Santana, Ribeirão Pires, SP, filha de IVANIL APARECIDO DA
SILVA e de MARIA DO CARMO DA SILVA.
EMERSON ALBERICO DOS SANTOS, estado civil
solteiro, profissão montador, nascido em Santo André,
SP no dia cinco de agosto de mil novecentos e noventa e
três (05/08/1993), residente e domiciliado Rua Goiânia,
160, Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filho de EVERALDO CARDOSO DOS SANTOS e de CELIA CRISTINA ALBERICO DOS
SANTOS. LETICIA SAKA HOLANDA, estado civil solteira,
profissão médica, nascida em São Bernardo do Campo,
SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e
noventa e cinco (25/06/1995), residente e domiciliada Rua
Goiânia, 160, Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filha de BASILIO ADÃO DE HOLANDA FILHO e de TATIANE CRISTINA
SAKA.
MARCOS DONISETE BENTO, estado civil divorciado,
profissão fiscal de loja, nascido em Mauá, SP no dia dez
de novembro de mil novecentos e setenta e cinco
(10/11/1975), residente e domiciliado Rua Domingos
Correa, 169, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ
OSWALDO BENTO e de MARIA DA GLORIA DE FREITAS
BENTO. MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
DAMASIO, estado civil solteira, profissão costureira,
nascida em Juazeiro, BA no dia trinta de novembro de
mil novecentos e sessenta e nove (30/11/1969), residente
e domiciliada Rua Domingos Correa, 169, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filha de RAIMUNDO DAMASIO e de
BENEDITA DO NASCIMENTO DAMASIO.
JEFFERSON CHAVES DE ARAUJO, estado civil
divorciado, profissão operador de produção, nascido
em São Paulo - Distrito de São Miguel Paulista, SP no dia
vinte e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e
nove (21/12/1989), residente e domiciliado Rua Fagundes
Varela, 111, Represa, Ribeirão Pires, SP, filho de GIVANILDO PEREIRA DE ARAUJO e de JOSEILDA GOMES CHAVES.
TAMIRES OLIVEIRA DE CARVALHO, estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativo, nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia trinta de abril de mil novecentos
e oitenta e oito (30/04/1988), residente e domiciliada Rua
Fagundes Varela, 111, Represa, Ribeirão Pires, SP, filha
de VALDO AFONSO DE CARVALHO e de EDILENE LINS DE
OLIVEIRA DE CARVALHO.
JOSUÉ SILVA DOS SANTOS, estado civil divorciado,
profissão líder de produção, nascido em Duque de
Caxias, RJ no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco (21/01/1975), residente e domiciliado Rua dos Canários, 140, Barro Branco, Ribeirão
Pires, SP, filho de JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS e de IRACEMA SILVA DOS SANTOS. ADRIANA ROCHA MINGUES,
estado civil solteira, profissão coordenadora de manutenção da frota, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia

nove de junho de mil novecentos e oitenta e sete
(09/06/1987), residente e domiciliada Rua Bélgica, 16,
Centro, Ribeirão Pires, SP, filha de ROBERTO MINGUES e
de VALDEVINA ROCHA MINGUES.
CAIO LIMA SOUSA, estado civil solteiro, profissão
auxiliar de engenharia, nascido em Santo André, SP no
dia primeiro de janeiro de mil novecentos e noventa e
três (01/01/1993), residente e domiciliado Rua Giácomo
Sortino (Jd Panorama), 255, apto. 13, Centro, Ribeirão
Pires, SP, filho de GILMAR DE OLIVEIRA SOUSA e de DELZENI LIMA E SILVA SOUSA. ANDRESSA SILVA MENDONÇA,
estado civil solteira, profissão operadora de cobrança,
nascida em Santo André, SP no dia dez de maio de mil
novecentos e noventa e sete (10/05/1997), residente e
domiciliada Rua Giácomo Sortino (Jd Panorama), 255,
apto. 13, Centro, Ribeirão Pires, SP, filha de JOICE MENDES DE MENDONÇA e de MARIA FRANCISCA DA SILVA
MENDONÇA.
DANIEL LUCAS DOS SANTOS, estado civil solteiro,
profissão auxiliar de departamento pessoal, nascido em
São Caetano do Sul, SP no dia vinte e cinco de fevereiro
de mil novecentos e noventa e quatro (25/02/1994), residente e domiciliado Rua Walkíria, 129, Ponte Seca,
Ribeirão Pires, SP, filho de ADILSON BISPO DOS SANTOS e
de SIMONE GIMENES DOS SANTOS. LEILA CRISTINA DOS
SANTOS, estado civil divorciada, profissão assistente
administrativo, nascida em São Bernardo do Campo, SP
no dia vinte de outubro de mil novecentos e setenta e
seis (20/10/1976), residente e domiciliada Rua Walkíria,
129, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ SOTÉRO
DOS SANTOS e de MARIA DA GLORIA SOUZA SANTOS.
RODRIGO BATISTA LIMA, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia
nove de janeiro de mil novecentos e noventa e dois
(09/01/1992), residente e domiciliado Rua Águida Tori
Sortino, 269, Centro, Ribeirão Pires, SP, filho de WAGNER DA SILVA LIMA e de WANIA MIRIAM BATISTA LIMA.
ANA FLÁVIA DE MELO BRAGA, estado civil solteira,
profissão nutricionista, nascida em São Bernardo do
Campo, SP no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa e três (16/09/1993), residente e domiciliada Rua Águida Tori Sortino, 269, Centro, Ribeirão Pires,
SP, filha de FABIO FERREIRA BRAGA e de ZILÁ PEREIRA DE
MELO BRAGA.
JULIO RODRIGUES FONTES, estado civil solteiro,
profissão porteiro, nascido em São Bernardo do Campo,
SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e oitenta
e sete (14/06/1987), residente e domiciliado Rua
Montreal, 235, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filho de
ALFREDO DIAS FONTES e de MARCIA RODRIGUES HORTA
FONTES. ANDRESSA NASCIMENTO DA SILVA, estado
civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida
em São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e seis de
dezembro de mil novecentos e oitenta e sete
(26/12/1987),
residente e domiciliada Rua dos
Estudantes, 292, Pastoril, Ribeirão Pires, SP, filha de ERIVALDO DA SILVA e de LEIDE NASCIMENTO DA SILVA.
EDITAL DO MUNICÍPIO DE SUZANO-SP
ADILSON FERREIRA, de nacionalidade brasileira,
estado civil solteiro, profissão operador de empilhadeira, natural de São Caetano do Sul-SP, nascido aos dois de
setembro de um mil novecentos e setenta e cinco
(02/09/1975), residente e domiciliado na Rua Colorado,
nº 245, Santa Luzia, em Ribeirão Pires-SP, filho de ODILSON SERVO FERREIRA e de UMBELINA VICENÇA FERREIRA
e LUCIMARA MASSARIOL NUNES, de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão subgerente, natural
de Mogi das Cruzes-SP, nascida aos dezenove de setembro de um mil novecentos e sessenta e nove
(19/09/1969), residente e domiciliada na Alameda Meyer
Joseph Nigri, nº 587, Jardim Imperador, em Suzano-SP,
filha de REINALDO NUNES SILVERIO e de APARECIDA
MASSARIOL NUNES.
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Saiba as principais datas
do calendário eleitoral
As etapas estão descritas mês a mês na Resolução 23.606/2019 do TSE

Cartório eleitoral de Ribeirão Pires

As eleições municipais de 2020
só ocorrerão em outubro, mas a
contagem regressiva para o dia da
votação começou no fim do ano
passado, com a aprovação e a
publicação das resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral que normatizarão o pleito. As etapas do
processo eleitoral estão descritas
no cronograma previsto na
Resolução TSE nº 23.606/2019, que
estabelece, mês a mês, as datas do
Calendário Eleitoral.
Segundo a Resolução, desde o
dia 1º de janeiro as pesquisas eleitorais devem ser registradas, até
cinco dias antes da divulgação, no
Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle) da Justiça
Eleitoral. A norma também proíbe,
a partir dessa data, a distribuição
de bens e valores pela
Administração Pública, a execução
de programas sociais por entidade
vinculada a pré-candidato e a realização de publicidade de órgãos
públicos com custos superiores à
média dos gastos no primeiro
semestre dos últimos três anos.
A chamada janela eleitoral,
período em que vereadores
podem mudar de partido sem
incorrer em infidelidade partidária,

ficou fixada de 5 de março a 3 de
abril.
Também em abril, no dia 4 –
seis meses antes do pleito – esgota-se o prazo para que novas legendas sejam registradas na Justiça
Eleitoral a tempo de lançarem candidatos próprios às eleições.
Além disso, até o dia 4 de abril,
aqueles que desejam concorrer na
eleição devem ter domicílio eleitoral na circunscrição na qual desejam concorrer e estar com a filiação
aprovada pelo partido. Por fim,
essa data também marca o fim do
prazo para que detentores de mandatos no Poder Executivo renunciem aos seus cargos para se lançarem candidatos.
Para os eleitores, 6 de maio é
uma data muito importante: é o
último dia para que regularizem a
sua situação junto à Justiça
Eleitoral para poderem votar em
outubro. Assim, pessoas que perderam o recadastramento biométrico e tiveram o título cancelado,
não justificaram a ausência nas últimas eleições ou ainda desejem
alterar o domicílio eleitoral têm até
esse dia para se dirigirem ao
Cartório Eleitoral mais próximo a
fim de resolver suas pendências.

Maio também marca, no dia 15,
o início da arrecadação de doações
por pré-candidatos aos cargos de
prefeito e vereador, por meio de
plataformas de financiamento
coletivo credenciadas na Justiça
Eleitoral. Os recursos disponíveis
para o financiamento de campanha mediante o Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas
(FEFC), por sua vez, serão divulgados no dia 16 de junho.
Pré-candidatos que apresentem
programas de rádio ou televisão
ficam proibidos de fazê-lo a partir
do dia 30 de junho. Já em 4 de
julho, passam a ser vedadas algumas condutas por parte de agentes
públicos, como a realização de
nomeações, exonerações e contratações, assim como transferências
de recursos, entre outras.
As convenções partidárias para
a escolha dos candidatos deverão
ser realizadas de 20 de julho a 5 de
agosto. Também a partir de 20 de
julho, os candidatos passam a ter
direito de resposta à divulgação de
conteúdo difamatório, calunioso
ou injurioso por qualquer veículo
de comunicação social. Nesse
mesmo dia, também é contabilizada a distribuição partidária dos
assentos na Câmara dos
Deputados para o cálculo do
tempo da propaganda eleitoral no
rádio e na televisão.
Os registros de candidaturas
devem ser protocolados na Justiça
Eleitoral, via internet, até as 23h59
do dia 14 de agosto. Por meio físico, os requerimentos devem ser
protocolados até as 19h do dia 15.
Caso os partidos políticos não
tenham apresentado, dentro desses prazos, o requerimento de
registro de candidatos escolhidos
em convenção, os próprios candidatos poderão fazê-lo, pessoalmente, até o dia 20 de agosto.

Que o pré-candidato a prefeito de Rio Grande da Serra pelo
PT, Erick de Paula, encontrou
dias atrás com o também
Prefeiturável Akira Auriani (PSB)
na feira-livre e aproveitou o
momento para tirar uma casquinha do concorrente.
***

Que Erick cutucou Akira afirmando que o mesmo só estava
na feira-livre devido ao processo
eleitoral que se avizinha. “E
ainda estava carregando uma
sacola”, disse Erick, emendando
uma gargalhada em seguida.
***

Que Erick poderá perder um
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aliado importante nessa disputa
pelo Executivo. Trata-se do
vereador Benedito Araújo (PT)
que poderá deixar a sigla nessa
janela partidária, que começou
ontem e vai até o dia três de
abril.
***
Que Erick de Paula não acredita muito nessa possibilidade,
mas não a descarta. Benedito,
filiado histórico da legenda
petista, é sondado para se filiar
ao PSB, o mesmo partido do
vereador Akira Auriani.
***

Que outra concorrente de
peso do PT abdicou de concorrer
ao Legislativo riograndense.
Keila Diniz, que foi sondada
para a disputa da Prefeitura de
Rio Grande da Serra ficará de
fora das urnas.
***

Que Keila Diniz optou em
focar seu trabalho político no
mandato do deputado federal
Vicentinho (PT).
***

E s t a c o lu n a n ã o a f i r m a , e l a a p e n a s d i v u l g a o q u e “ D i z e m p o r a í ” .
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Pavimentação da rua
Manutenção e limpeza Reforma em creche
Carlos Nóbrega Teixeira de vias em Rio Grande e cobertura de quadra

O vereador de Rio Grande da Serra, Antonio Botelho
Guimarães, o Toninho Correa (PSD), solicita ao Prefeito
Municipal, Gabriel Maranhão (Cidadania), através da
Secretaria de Obras, informações sobre plano de pavimentação constituído no planejamento estratégico do
Governo para inclusão da Rua Carlos Nóbrega Teixeira, no
Parque América.
“Várias vias do Parque América receberam obra de
pavimentação, porém algumas ficaram desprovidas, como
é o caso da Carlos Nóbrega Teixeira, o que consequentemente aumenta o número de reivindicação feita aos
vereadores, inclusive reclamações de moradores alegando
que a citada benfeitoria deveria ser estendida a toda
população da região e não só a uma parte”, argumenta o
parlamentar.
Entre os questionamentos feitos pelo vereador está a
possível data de início das intervenções na via mencionada e, ainda, os fatores que podem inviabilizar a solicitação.

Benedito Araújo (PT), vereador da cidade de Rio Grande da
Serra, reiterou o requerimento onde havia solicitado informações ao chefe do Executivo Municipal, Gabriel Maranhão
(Cidadania), através da Secretaria de Serviços Urbanos, sobre
projeto em andamento objetivando a realização de serviços
de manutenção nas ruas dos bairros Fazenda São Joaquim,
Sete Pontes e, por fim, na rua Chile, com passagem de máquina, colocação de cascalho e a efetiva limpeza nas laterais.
Segundo Araújo, o requerido se faz extremamente necessário tendo em vista melhorar as condições de tráfego no
local. “Outro fator que deve se levar em consideração são as
laterais que estão tomadas por mato, o que consequentemente vem causando o estreitamento da via, que por sua vez
coloca em risco os transeuntes que disputam espaço com os
automóveis, razões pelas quais solicitamos a realização dos
serviços o mais breve possível, a fim de atender as reivindicações da população local e dos condutores, bem como, facilitar
a prestação dos serviços “, finaliza.

Fiscalização de
Projetos de
compensação em RGS resíduos descartados

José Carlos dos Anjos, o vereador Zé Carlos (PL), solicitou
ao Governador do Estado de São Paulo, João Dória (PSDB),
informações quanto à possibilidade de viabilizar projetos que
visem à compensação para a cidade de Rio Grande da Serra.
Entre os projetos apresentados pelo parlamentar está a
iniciativa com a Sabesp para despoluição e capitação de esgoto nos locais ainda desprovidos e trabalho junto a CPTM para
construção da nova Estação Ferroviária junto a Rodoviária.
“Nosso município é um dos produtores de água da nossa
região que abastece parte da região metropolitana através
do sistema Rio Grande ( Billings) e também por meio da
interligação dos sistemas Rio Grande e Alto Tietê, através da
intervenção do Governo do Estado contra a crise hídrica em
anos anteriores, que bombeia 4m3/S da Billings para a represa de Taiaçupeba que integra o sistema Alto Tietê. Desta
forma se justifica uma compensação ao nosso município
para melhoria da qualidade de vida da nossa população”,
expõe Zé Carlos.

O vereador Marcelo Alves da Silva, o Marcelo Cabeleireiro
(sem partido), requereu ao chefe do Executivo Municipal,
por meio da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, efetuar
fiscalização na Empresa Massa Leve quanto ao tratamento,
transporte e descarte dos resíduos.
“Os principais resíduos gerados pela indústria de alimentos são os efluentes industriais (biológicos e químicos) e resíduos sólidos provenientes da produção dos alimentos. Cada
um deles tem uma forma diferente de tratamento. É necessária atenção e cuidado profissional especializado, pois possuem substâncias altamente poluentes que podem prejudicar o meio ambiente”, argumenta o vereador.
”E aonde vem se observando quanto ao descarte irregular do esgoto na Rua Francisco Moraes Ramos, deixando a
rua praticamente intransitável devido ao mau cheiro e entupimento das bocas de lobos da rua, que além de ser acesso
aos bairros Jardim Novo Horizonte e Jardim Encantado, é
acesso a ETEC do município”, finaliza.

O vereador do município de Rio Grande da Serra
Silvio Menezes (PDT) solicitou, no último dia 18 de
fevereiro, ao Prefeito Municipal, Gabriel Maranhão
(Cidadania), através da Secretaria de Obras e
Planejamento do município, informações referentes à
reforma da creche e a cobertura da quadra do Jardim
Encantado.
Segundo Menezes, a execução das obras de melhorias no local tem como principal objetivo melhorar as
condições da creche a fim de atender a comunidade
local e o bairro vizinho.
Entre os questionamentos levantados pelo parlamentar, está o prazo estipulado pela Secretaria de
Obras e Planejamento da cidade para a finalização das
obras de melhorias; informações quanto ao andamento das intervenções no local e, por fim, os possíveis
motivos que podem inviabilizar a entrega da reforma
dentro do prazo determinado.

Lei para arrecadação
de bens imóveis vagos

O vereador de Rio Grande da Serra José da Cruz Jardim
Teixeira, o Zé Teixeira (PSL), protocolou um Projeto de Lei
que estabelece normas municipais para a implantação da
arrecadação de bens vagos, aprovado em sessão no último
dia 4.
De acordo com Art. 2º do documento, os bens imóveis
urbanos privados e abandonados, cujos proprietários não
tenham a intenção de conservá-los em seu patrimônio,
ficam sujeitos à arrecadação pelo município, na condição
de bem vago. O documento ainda fala a respeito das providências a serem tomadas pelo município, segundo o
Art.12º “O Município poderá realizar diretamente ou por
meio de terceiros, os investimentos necessários para que o
imóvel urbano arrecadado atinja prontamente os objetivos
sociais a que se destina”.
O Executivo regulamentará a lei no prazo de 30 (trinta)
dias contados de sua publicação e passará a entrar em vigor
no dia em que for publicada.
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Pelas mãos de Maranhão, Rio Grande
da Serra ganha sua primeira Rodoviária
Ordem de início para obras de construção do Terminal Rodoviário acontece neste sábado (7), no Campo do Ferrovia
Foto:Divulgação/ PMRGS

truída. O equipamento de mobilidade terá área total de 9,3 mil
metros quadrados, abrigando o sistema viário, acessibilidade, estacionamento e área coberta reservada
à população e aos coletivos. O antigo Campo do Ferrovia abrigará o
Terminal que no futuro fará integração com a nova estação da
CPTM. A Prefeitura fará uma solenidade no local, quando o prefeito
dará ordem de início aos trabalhos.
“Desde o primeiro dia do meu
mandato trabalhei para tirar a
Rodoviária do papel. Não foi fácil,
mas como me comprometi na
campanha, não poderia encerrar o
mandato sem entregar essa obra
histórica para nossa população”,
destacou o prefeito.
A secretária de Obras, Sandra
Malvese, indicou que o Terminal
deverá estar concluído até meados
de setembro, pois será construído
de forma modular, acelerando as
intervenções. A empreiteira responsável pelas obras iniciou os trabalhos no início da semana, preparando o canteiro de obras e realizando trabalho de sondagem no

Obras deverão ser concluídas até meados de setembro

O ano era 1997 quando a
Câmara de Rio Grande da Serra
recebeu a informação de que a
cidade seria contemplada pelo
Governo do Estado de São Paulo
com a construção de um Terminal
Rodoviário. Desde então, todos os
prefeitos que administraram o
município prometeram construir o
Terminal, contudo, até hoje, parte

da população do menor município
do ABC segue aguardando o ônibus em pontos precários.
Mas a partir de amanhã (7), às
11h, a lenda da construção da
Rodoviária deixará o campo da promessa para se tornar realidade.
Pelas mãos do prefeito Gabriel
Maranhão
(Cidadania),
a
Rodoviária começará a ser cons-

terreno.
Ainda segundo Malvese, o equipamento público irá atender as
linhas intermunicipais e municipais. “Teremos sete berços para
atender as linhas municipais e
intermunicipais. Esses irão funcionar em sistema de rodízio atendendo horários e trajetos pré-determinados”, explica a titular de obras.
A secretária enfatiza que o acesso dos passageiros ao Terminal
será feito pela lateral da linha férrea da CPTM, onde será construída
calçada com acessibilidade e paisagismo. “A principal transformação
que a Rodoviária trará para população é o conforto e a segurança. Um
equipamento digno e moderno
atendendo a necessidade daqueles

que utilizam o transporte público”,
projeta a secretária.
A construção do Terminal
Rodoviário de Rio Grande da Serra
está orçada em R$ 2.415.041,63,
sendo os investimentos conquistados
através
do
Fundo
Metropolitano de Financiamento e
Investimento e emendas parlamentares dos deputados estaduais: Thiago Auricchio (PL) (R$
400 mil), Estevam Galvão (DEM)
(R$ 250 mil) e Coronel Telhada (PP)
(R$ 100 mil).
“A tão sonhada Rodoviária saiu
do papel, mais um compromisso
firmado e cumprido. A população
de Rio Grande da Serra não terá
mais que esperar o ônibus na
chuva”, finaliza Maranhão.
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Percentual de famílias com dívidas
em Ribeirão e RGS caiu em 2019
O número de moradores com contas em atraso recuou 0,11% na Estância e 0,81% em Rio Grande, em comparativo entre 2018 e 2019

35.768 pessoas de Ribeirão Pires encontram-se com dívidas em aberto

O percentual de famílias com
dívidas em cartão de crédito, cheque especial, cheque pré-datado,
crédito consignado, crédito pessoal, carnê de loja, prestação de
carro e prestação da casa diminuiu,
0,11% em Ribeirão Pires e 0,81%
em Rio Grande da Serra, na comparação entre dezembro de 2018
com o mesmo período de 2019,
segundo dados do Serasa Experian.
Em dezembro de 2018, Ribeirão
Pires registrava o volume de 35.808
inadimplentes, após análise do

resultado de dezembro de 2019 foi
possível constatar que o número
de devedores caiu para 35.768. Já
em Rio Grande da Serra, a pesquisa
mostrou que em 2018 havia 15.372
inadimplentes, e em 2019 houve
15.246 pessoas com dívidas.
De acordo com o Serasa
Experian, a quitação de contas de
serviços de telecomunicação,
como de internet e telefone, foi o
que mais colaborou para o resultado apurado. Porém, entre as dívidas apontadas como as principais

estão cartões de crédito, carnês e
financiamentos de carros.
A Folha conversou com um
grupo de cinco munícipes a fim de
ouvir suas opiniões sobre consumo
e endividamento.
Ao serem perguntados sobre
controle de gastos, 40% dos entrevistados informaram que já tiveram
contas em atrasos no valor de R$
500,00 e 60% disseram que o valor
da dívida passou de R$ 1.000,00.
Destes, 60% conseguiram limpar o
nome em 2019, porém, os restantes 40% preveem que apenas conseguirão quitar as suas dívidas em
2021.
20% dos entrevistados concluíram que o ano de 2019 foi melhor
para compras, em comparação
com 2018, e se mostram otimistas
com relação ao futuro.
Perguntados sobre o método de
organização financeira, 20% responderam que mantêm gastos
altos e os tem como prioridade de
pagamento, como faturas de cartão de crédito, cheque especial e
empréstimos bancários.
“Em 2019 consegui me livrar das

dívidas após adequar o recebimento do salário aos vencimentos das
faturas, o que possibilitou a quitação de todas as contas que estavam pendentes”, disse Vanessa
Cristina, moradora do Jardim
Valentina.
A Secretaria de Política
Econômica (SPE) do Ministério da
Economia divulgou no início de

janeiro o relatório com o balanço
de 2019, e informou que o saque
imediato, retirada de até R$ 998
das contas ativas e inativas do
FGTS, injetou R$ 26,2 bilhões na
economia em 2019, o que auxiliou
na quitação de dívidas das famílias,
consequentemente contribuiu
para o recuo do volume de inadimplentes.

Sexta-feira, 06 de Março de 2020

O que diz
o povo

“Pra mim, o ano de 2019 não
foi o melhor para compras, pois
tive que priorizar o pagamento de
contas fixas. No final do ano fui
beneficiada com o saque do FGTS,
o que ajudou muito”.
- Aline Regina da Silva, 32 anos

“2019 foi um ano de contenção
de gastos, por isso priorizei o
pagamento de contas de consumo
básicas, como água, luz, telefone e
Internet”.
- Julyana Martins, 27 anos

Cidade
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Polícia Civil investiga se informações internas
facilitaram ação criminosa em supermercado
Uma das linhas de investigações aponta para o envolvimento de pessoas que possam ter fornecido informações aos criminosos
Foto:Divulgação/Polícia Militar

roubo ao cofre do supermercado
Joanin, no início desta semana,
trabalha com a hipótese de participação externa de pessoas que
possam ter facilitado a ação criminosa com informações referentes ao estabelecimento comercial.
Em entrevista à Folha, o delegado do município, doutor
Wagner Milhardo, afirmou que o
Setor de Investigações trabalha
tanto com a possibilidade de participação indireta, com o fornecimento de informações aos criminosos, quanto direta, com atuação no momento da tentativa de
roubo.
Os indivíduos presos pelos
policiais militares do 6º BAEP
(Batalhão de Ações Especiais da
Polícia) foram identificados como
E.S.R., de 27 anos e morador do
município de Mauá, e W.V.M.S.,
de 38 anos e residente do Jardim
Guarani, em São Paulo. A dupla
Cofre sofreu diversos danos
foi localizada na área de vestiário
devido as tentativas de arrombamento dos funcionários enquanto mantiUma das linhas de investiga- nham o vigilante como refém e
ções adotadas pela Polícia Civil de sob a mira de uma pistola calibre
Ribeirão Pires sobre a tentativa de 380 por aproximadamente quatro

horas.
Com a prisão da dupla, a
Polícia Civil cruzará informações
obtidas sobre o caso com demais
ocorrências para a possível elucidação de crimes semelhantes e,
ainda, localização dos demais
envolvidos que tentaram arrombar os cofres de segurança instalados no piso superior do supermercado. Estima-se que, além de

E.S.R. e W.V.M.S, mais três ou
quatro pessoas também tenham
participado diretamente da ação
criminosa. Após o decreto da prisão em flagrante, os indiciados
foram encaminhados à Cadeia
Pública de Santo André e tiveram
a Prisão Preventiva representada
pelo delegado de plantão.
Durante buscas aos envolvidos,
a Polícia Militar conseguiu recu-

perar a quantia de R$800,00 que
estava no interior de uma bolsa
abandonada no exterior do estabelecimento. Segundo informações do boletim de ocorrência, o
dinheiro estava em posse do vigilante que havia recebido em
nome do supermercado.
Até o momento, não há informações sobre a identidade e localização dos demais indivíduos.
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Família busca por jovem desaparecido
após ir a feira livre em Suzano
João Carlos teria saído de casa para ir até a feira e não retornou
Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

pessoas próximas, a última pessoa
a vê-lo antes de seu desaparecimento teria sido sua ex-patroa.
João Carlos saiu de casa vestindo
uma camisa do corinthians, shorts
cinza e chinelo. “Ele não é de sumir
assim, saiu só com roupa do corpo,
sem documento e sem dinheiro.
Um menino calmo, sem distúrbios
nenhum Não teve briga com nin-

O jovem de 22 anos está desaparecido desde a último domingo

Familiares buscam por informações sobre o paradeiro do jovem
de 22 anos desaparecido desde a
manhã do último domingo (1), em
Suzano. João Carlos Claudinho
Leite teria deixado sua residência
no Jardim Restinga, em Palmeiras,

com destino a feira que fica no centro do bairro, próximo a sua casa.
Segundo informações de familiares, o jovem teria ido até o local
para comprar um pastel e não
retornou.
De acordo com declarações de

guém”, afirma a cunhada do
jovem.
Na manhã da última quintafeira (5), membros da família espalharam cartazes com fotos do
jovem pela região central de
Ribeirão Pires. “Só tivemos umas
informações
desencontradas,
como sempre, mas nada verídico”,
diz.

Ainda segundo informações, já
foram registrados dois boletins de
ocorrência junto a Polícia Civil. A
família de João Carlos pede àqueles
que possuírem quaisquer informações sobre a localização dos jovens
para entrar em contato pelos
números: (11) 94449-5878 / (11)
99869-5099 / (11) 99586-9082 /
(11) 97413-4768.
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Prefeitura de Rio Grande da Serra
Ofício Especial/ 2020
Ref.: Nota de Empenho – Contrato nº 02/2020 –
Dispensa Licitação – Proc. nº 1517/2019
Serviço de Contabilidade
Venho por meio deste, solicitar nota de empenho para o processo nº 1517/2019, referente ao
Contrato de Locação de imóvel para instalação
da Unidade Básica de Saúde – UBS Vila Niwa,
imóvel pertencente a Sra. Ana Mara Ramalho
Rufino Rodrigues CPF/MF nº 308.985.248-90 e
Sr. Rodrigo da Silva Rodrigues CPF/MF nº
319.813.978-33, representados pelo seu procurador Sr. João Gilberto Orlando CPF/MF nº
007.112.518-35 atendendo a Secretaria de
Saúde, e ainda, atendendo o período de 12

meses, a partir de 09/03/2020 á 09/03/2021.
O valor geral do contrato é de R$ 24.000,00,
sendo que a dotação orçamentária sairá da
ficha
nº
349
–
09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3010000.
Estabeleceu-se o valor mensal de R$ 2.000,00.
R$ 20.000,00 – pelo período de 10 meses.
E informo ainda que o valor restante do contrato referente ao período de 09/01/2021 será
empenhado em janeiro de 2021.
Sem mais para o momento, aproveito o ensejo
para agradecer a presteza e apresentar distinta
consideração.
Atenciosamente, Paula N. B. Garcia Serviços de Compras e Contratos

LEI MUNICIPAL Nº. 2.351, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2.020
“Dispõe sobre autorização do Poder Executivo em credenciar oficineiros, pessoas físicas, para contratação por 12 meses para realizarem oficinas para o público do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, 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, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte
LEI
Art. 1º. – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a credenciar oficineiros, pessoas físicas, para contratação pelo período de 12 meses para realizarem oficinas para o público do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social.
1º.
§
A contratação a que alude o caput deste artigo vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por igual período mediante novo contrato.
§ 2º. - O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos está Tipificado na Resolução nº. 109, de
11 de novembro de 2.009, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e seu cofinanciamento
Federal na Resolução nº. 01, de 21 de fevereiro de 2.013 do Conselho Nacional de Assistência Social.
§ 3º. - O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atenderá crianças de 0 a 3 anos e 4 a
12 anos, adolescentes de 13 a 17 anos, adolescentes em medida socioeducativa, adultos desempregados e idosos, todos cadastrados no Cad Único e inseridos no Plano de Atendimento Integral à Família
do CRAS/PAIF ou Plano de Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos CREAS/PAEFI.
Art. 2º. - A contratação dar-se-á através de processo seletivo, onde profissionais qualificados poderão se
inscrever de forma gratuita.
Parágrafo único - A contratação fica condicionada aos repasses dos recursos do Governo Federal.
Art. 3º. - Poderão se inscrever pessoas físicas nas modalidades de oficinas descritas na tabela abaixo
citadas e terão sua remuneração conforme a mesma.

§ 1º. - O credenciamento será precedido de processo seletivo simplificado, que será regulamentado pelo
respectivo edital de credenciamento e avaliado por uma comissão de credenciamento à ser nomeada
por Decreto Municipal.
§ 2º. - O Processo de credenciamento a que se refere o parágrafo anterior será coordenado por uma
comissão composta por servidores de provimento efetivo e membros do Conselho de Assistência Social,
composta por 5 (cinco) membros, sendo 3 (três) efetivos e 02 (dois) do Conselho de Assistência Social,
nomeados pelo Prefeito por Decreto Municipal.
§ 3º. - As oficinas estão descritas no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.
Art.
4º.
As despesas com a e execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, suplementadas se necessário.
Art. 5º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 27 de fevereiro de 2.020 - 55º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.
Marilza Aparecida de Oliveira
Prefeita Municipal em exercício
PjLei 002.01.2020 = PM
Autografo 002.02.2020 = CM
Processo nº. 418/2020 = PM
Pregão Presencial n° 05/20 - PROCESSO
1420/2019 - OBJETO: Registro de preços para
o fornecimento de impressos gráficos para uso
da Secretaria Municipal de Saúde.
DATA DE ABERTURA: 19 de março de 2020, às
10
horas,
no
DEPARTAMENTO
DE
LICITAÇÕES – SF, situado na Avenida D. Pedro
I, 10 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço
eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br,
solicitados
pelo
e-mail
rgs.licitacoes@gmail.com ou no Departamento
de Licitações, e telefones para contato: (11)
4820-3366.
Adriano Paciente Gonçalves,
Secretário de Finanças – 02/03/2020.
Pregão Presencial n° 06/20 - PROCESSO
1728/2019 - OBJETO: Registro de preços de
equipamentos elétricos de informática, para
atender as unidades administrativas pertencentes à Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra.
DATA DE ABERTURA: 20 de março de 2020, às
10
horas,
no
DEPARTAMENTO
DE
LICITAÇÕES – SF, situado na Avenida D. Pedro
I, 10 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço
eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br,
solicitados
pelo
e-mail
rgs.licitacoes@gmail.com ou no Departamento
de Licitações, e telefones para contato: (11)
4820-3366.
Adriano Paciente Gonçalves,
Secretário de Finanças – 02/03/2020.
Pregão Presencial n° 07/20 - PROCESSO

1736/2019 - OBJETO: Registro de preços para
o fornecimento de material de informática para
atender as unidades administrativas pertencentes à Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra.
DATA DE ABERTURA: 24 de março de 2020, às
10
horas,
no
DEPARTAMENTO
DE
LICITAÇÕES – SF, situado na Avenida D. Pedro
I, 10 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço
eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br,
solicitados
pelo
e-mail
rgs.licitacoes@gmail.com ou no Departamento
de Licitações, e telefones para contato: (11)
4820-3366.
Adriano Paciente Gonçalves,
Secretário de Finanças – 02/03/2020.
Pregão Presencial n° 08/20 - PROCESSO
1733/2019 - OBJETO: Registro de preços para
o fornecimento de equipamentos de armazenamentos de dados para atender as unidades
administrativas pertencentes à Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra.
DATA DE ABERTURA: 24 de março de 2020, às
14
horas,
no
DEPARTAMENTO
DE
LICITAÇÕES – SF, situado na Avenida D. Pedro
I, 10 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço
eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br,
solicitados
pelo
e-mail
rgs.licitacoes@gmail.com ou no Departamento
de Licitações, e telefones para contato: (11)
4820-3366.
Adriano Paciente Gonçalves,
Secretário de Finanças – 03/03/2020.

Pregão Presencial n° 09/20 - PROCESSO
2235/2019 - OBJETO: Registro de preços para
o fornecimento de insulinas para as ações
impostas por munícipes de mandados judiciais,
destinados à Secretaria de Saúde deste
Município.
DATA DE ABERTURA: 25 de março de 2020, às
10
horas,
no
DEPARTAMENTO
DE
LICITAÇÕES – SF, situado na Avenida D. Pedro
I, 10 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço
eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br,
solicitados
pelo
e-mail
rgs.licitacoes@gmail.com ou no Departamento
de Licitações, e telefones para contato: (11)
4820-3366.
Adriano Paciente Gonçalves,
Secretário de Finanças – 03/03/2020.
Pregão Presencial n° 10/20 - PROCESSO
2237/2019 - OBJETO: Registro de preços para
o fornecimento de medicamentos psicotrópicos
comprimidos
injetáveis,
destinados
à
Secretaria de Saúde deste Município.
DATA DE ABERTURA: 26 de março de 2020, às
09
horas,
no
DEPARTAMENTO
DE
LICITAÇÕES – SF, situado na Avenida D. Pedro
I, 10 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço
eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br,
solicitados
pelo
e-mail
rgs.licitacoes@gmail.com ou no Departamento
de Licitações, e telefones para contato: (11)
4820-3366.
Adriano Paciente Gonçalves,
Secretário de Finanças – 03/03/2020.
Pregão Presencial n° 11/20 - PROCESSO
2236/2019 - OBJETO: Registro de preços para
o fornecimento de medicamentos de emergência, comprimido e injetáveis, destinados a
Secretaria de Saúde deste Município.
DATA DE ABERTURA: 27 de março de 2020, às
09
horas,
no
DEPARTAMENTO
DE
LICITAÇÕES – SF, situado na Avenida D. Pedro
I, 10 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço
eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br,
solicitados
pelo
e-mail
rgs.licitacoes@gmail.com ou no Departamento
de Licitações, e telefones para contato: (11)
4820-3366.
Adriano Paciente Gonçalves,
Secretário de Finanças – 04/03/2020.
Pregão Presencial n° 12/20 - PROCESSO
2234/2019 - OBJETO: Registro de preços para
o fornecimento de medicamentos para atender
as Unidades Básicas, destinados à Secretaria
de Saúde deste Município.
DATA DE ABERTURA: 31 de março de 2020, às
09
horas,
no
DEPARTAMENTO
DE
LICITAÇÕES – SF, situado na Avenida D. Pedro
I, 10 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço
eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br,
solicitados
pelo
e-mail
rgs.licitacoes@gmail.com ou no Departamento
de Licitações, e telefones para contato: (11)
4820-3366.
Adriano Paciente Gonçalves,
Secretário de Finanças – 04/03/2020.
”RESUMO:
PROCESSO 1730/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - OBJETO: Aquisição de
materiais para realização de atividades de
corte/costura, bordado, crochê e pintura em
tecido do SCFV, com entrega única.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o
objeto da licitação em epígrafe, com amparo no
art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c
Decreto Municipal 1662/2006, de acordo com o
Despacho da Pregoeira:
DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o
objeto da licitação em epígrafe, conforme
segue:
Empresa: Angelus Comercial e Consultoria
Tecnologia Eireli
Lote 1, Qtd 1 unid, Valor Unitário R$ 1.190,00,
Valor Total R$ 1.190,00; Lote 3, Qtd 1 unid,
Valor Unitário R$ 640,00, Valor Total R$ 640,00;
Lote 4, Qtd 1 unid, Valor Unitário R$ 8.430,00,
Valor Total R$ 8.430,00; Lote 6, Qtd 1 unid,
Valor Unitário R$ 8.850,00, Valor Total R$
8.850,00.
Valor Total da Empresa: R$ 19.110,00
Empresa: Cota.Com Comercio e Serviços Ltda
Lote 2, Qtd 1 unid, Valor Unitário R$ 5.300,00,
Valor Total R$ 5.300,00; Lote 5, Qtd 1 unid,
Valor Unitário R$ 1.640,00, Valor Total R$
1.640,00.
Valor Total da Empresa: R$ 6.940,00
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
28/02/2020”
Rio Grande da Serra, 17 de fevereiro de 2020.
LEI MUNICIPAL Nº. 2.350, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2.020
“Altera o Contrato de Consórcio Público criado
pela Lei Municipal nº. 1.801, de 24 de novembro
de 2.009 e a estrutura administrativa do
Consórcio Intermunicipal Grande ABC, fixada
pela Lei Municipal nº. 2.086, de 20 de agosto
de 2.014, e o Quadro de Empregos públicos, 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, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte LEI
Art. 1º. Esta Lei altera o Contrato de
Consórcio Público criado pela Lei Municipal nº.
1.801, de 24 de novembro de 2.009 e a estrutura administrativa do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC, fixada pela Lei Municipal nº.
2.086, de 20 de agosto de 2.014 e determina
outras providências.
Art. 2º. - Fica transformado o Cargo de
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Prefeitura de Rio Grande da Serra
Assessor Contábil, constante do Anexo III, da
Lei Municipal nº. 2.086, de 20 de agosto de
2.014, de provimento em comissão, em Cargo
de Contador.
§ 1º. - Pela transformação do cargo a que
alude o caput deste artigo e após o enquadramento e provimento que se dará mediante
nomeação do empregado público, fica extinto
o Cargo de Assessor Contábil.
§ 2º. - A forma de provimento no Cargo de
Contador deverá ser obrigatoriamente e originalmente por meio de concurso de provas e
títulos, nos termos da lei.
Ar t. 3º. - Fica criada a Diretoria de
Desenvolvimento Econômico na estrutura da
Secretaria Executiva da Consórcio, definida
pela Lei Municipal nº. 1.801, de 24 de novembro de 2.009.
Ar t. 4º. A Diretoria de Desenvolvimento
Econômico tem por objetivo o desenvolvimento econômico e social da região do
Grande ABC, de forma integrada e sustentável, por meio de articulação de interesses em
torno de objetivos comuns e estimulo à realização de ações conjuntas entre os municípios consorciados.
Art. 5º. - A Lei Municipal nº. 1.801, de 24 de
novembro de 2.009, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
SEÇÃO V
DA SECRETARIA EXECUTIVA
I – A Cláusula Vinte e seis passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Cláusula Vinte e seis – A Secretaria
Executiva do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL é composta pelos seguintes órgãos:
I – Diretoria Administrativa/Financeira;
II – Diretoria de Programas e Projetos;
III – Diretoria Jurídica;
IV
–
Diretoria
de
Desenvolvimento
Econômico;
IV – Assessor de Comunicação.”
II – Inserir a Cláusula Trinta e dois –
Compete à Diretoria de Desenvolvimento
Econômico:
“Cláusula Trinta e dois – Compete à Diretoria
de Desenvolvimento Econômico:
I – Coordenar e implementar ações técnicas
de apoio e fomento às empresas regionais;
II – Apoiar a implantação de programas de
capacitação de recursos humanos para atender às demandas regionais;
III – Elaborar o Plano Estratégico de
Desenvolvimento Regional Sustentável da
região.”
Art. 6º. - Os anexos II e III da Lei Municipal
nº. 2.086, de 20 de agosto de 2.014, passam
a vigorar com as alterações promovidas
nesta lei, sendo que as demais disposições
permanecem inalteradas.
Art. 7º. - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 8º. - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra,
27 de fevereiro de 2.020 - 55º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.
Marilza Aparecida de Oliveira
Prefeita Municipal em exercício
PjLei 002.01.2020 = PM
Autografo 004.02.2020 = CM
Processo nº. 420/20 =PM
PROCESSO 164/20 - PREGÃO Nº 13/2020 –
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA. ABERTURA: 23/03/20, 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 endereço eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail rgs.licitacoes@gmail.com
ou no Departamento de Licitações - telefone:
(11) 4820-3366.
EXTRATO DE PORTARIAS
Por taria nº 022/2020-NOMEAR a Sra.
VANESSA NOGUEIRA PEREIRA DA SILVA,

por tadora
da
cédula
de
identidade
nº.34.843.757-2, no cargo de Diretor, lotada
no Gabinete do Prefeito - GP, a contar de 21
de janeiro de 2020. Portaria nº 021/2020NOMEAR a Sra. TANIA MARA DE CARVALHO, por tadora da cédula de identidade
nº.44.182.322-1, no cargo de Técnico de
Enfermagem, provimento efetivo, lotada na
Secretaria de Saúde - SS, a partir de 02 de
fevereiro de 2020. Por taria nº 023/2020EXONERAR a PEDIDO a Sra. LUCIANA
GISELE BOMTEMPO, portadora da cédula
de identidade nº. 35.195.959-2, do cargo de
Agente Administrativo, lotada na Secretaria
de Administração - SA, a contar de 29 de
janeiro de 2020. Por taria nº 025/2020NOMEAR a Sra. ELISABETH LISBOA
BAIÕES RACHEL, portadora da cédula de
identidade nº.18.118.612-3, no cargo de
Professor de Educação Infantil, provimento
efetivo, lotada na Secretaria de Educação e
Cultura - SEC, a partir de 03 de fevereiro de
2020. Portaria nº 026/2020- NOMEAR a Sra.
CLEIDE GUEDES DA SILVA VIEIRA, portadora da cédula de identidade nº.19.101.1605, no cargo de Professor de Educação
Infantil, provimento efetivo, lotada na
Secretaria de Educação e Cultura - SEC, a
partir de 03 de fevereiro de 2020. Portaria nº
024/2020-NOMEAR a Sra. ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS BENEVIDES, portadora da cédula de identidade nº.28.632.7569, no cargo de Gestor, provimento comissionado, lotada na Secretaria de Saúde - SS, a
partir de 03 de fevereiro de 2020. Portaria nº
027/2020- NOMEAR a Sra. MARLI PEREIRA
CAMPOS, portadora da cédula de identidade
nº. 10.649.983-X, no cargo de Gestor, provimento comissionado, lotada na Secretaria de
Saúde - SS, a contar de 23 de janeiro de
2020. Portaria n° 028/2020- EXONERAR a
PEDIDO a Sra. FABIANA APARECIDA DE
SOUZA ANDRADE, portadora da cédula de
identidade nº.33.972.592-8, do cargo de
Professor de Educação Infantil, provimento
efetivo, lotada na Secretaria de Educação e
Cultura - SEC, a partir de 04 de fevereiro de
2020. Portaria nº 039/2020-NOMEAR o Sr.
VITOR ALEXANDRE EZEQUIEL ALEIXO
CORDEIRO, portador da cédula de identidade nº. 48.134.701-X, no cargo de Chefe de
Setor, provimento comissionado, lotado na
Secretaria de Serviços Urbanos - SSU, a partir de 12 de fevereiro de 2020. Portaria nº
019/2020-EXONERAR a PEDIDO a Sra.
MARILENE DE ALMEIDA SEVERINO SANTOS, portadora da cédula de identidade nº.
23.183.240-0, do cargo de Professor de
Educação Infantil, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, a partir de 28 de
janeiro de 2020.Portaria nº 020/2020-EXONERAR a PEDIDO a Sra. ANDRESSA BARBOSA, portadora da cédula de identidade nº.
43.262.797-2, do cargo de Atendente de
Desenvolvimento
Infantil,
lotada
na
Secretaria de Educação e Cultura - SEC, a
partir de 29 de janeiro de 2020. Portaria nº
051/2020-NOMEAR a Srª. SANDRA TEIXEIRA MALVESE, portadora da cédula de identidade nº 30.526.965-3 CAU nº.A56140-1,
como RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO
BENEFICIÁRIO – RRT DESEMPENHO DE
CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA: 5464387, e o
Sr. DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, portador
da cédula de identidade nº. 14.888.648-6
C.R.C nº. 1SP193721/O-1, como GESTOR
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO em atendimento á Secretaria de Desenvolvimento
Regional, para prestação de Contas referente ao objeto “Execução de gradil metálico de
fechamento – Padrão PMSP” a contar de 27
de fevereiro de 2020. Portaria nº 050/2020NOMEAR a Srª. SANDRA TEIXEIRA MALVESE, portadora da cédula de identidade nº
30.526.965-3 CAU nº.A56140-1, como
RESPONSÁVEL
TÉCNICO
PELO
BENEFICIÁRIO – RRT DESEMPENHO DE
CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA: 5464387, e o
Sr. DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, portador
da cédula de identidade nº. 14.888.648-6
C.R.C nº. 1SP193721/O-1, como GESTOR
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO em atendimento á Secretaria de Desenvolvimento
Regional, para prestação de Contas referente ao objeto “Execução de pavimentação e
drenagem
superficial
de
Bolsão
de
Estacionamento” a contar de 27 de fevereiro
de 2020. Portaria nº 052/2020 - NOMEAR a
Srª. SANDRA TEIXEIRA MALVESE, portadora da cédula de identidade nº 30.526.965-3
CAU nº.A56140-1, como RESPONSÁVEL
TÉCNICO PELO BENEFICIÁRIO – RRT
DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO
TÉCNICA: 5464387, e o Sr. DANIEL RIBEIRO
DE OLIVEIRA, portador da cédula de identidade
nº.
14.888.648-6
C.R.C
nº.
1SP193721/O-1, como GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO em atendimento á
Secretaria de Desenvolvimento Regional,
para prestação de Contas referente ao objeto
“Execução de abertura, pavimentação e drenagem superficial de via” a contar de 27 de
fevereiro de 2020.
Portaria
nº 054/2020- DESIGNAR o Sr. WILLIAN SANTOS FARIA, portador da cédula de identidade
nº. 55.313.405-X,
no
cargo
de
Recepcionista, lotado na Secretaria de
Saúde - SS, provimento efetivo, devendo o
mesmo prestar serviços na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, a contar de 27 de
fevereiro de 2020. Por taria nº 053/2020DESIGNAR a Sra. SANDRA BONIFÁCIO
ABRÃO, portadora da cédula de identidade
nº. 43.650.750-X, no cargo de Vigia de
Patrimônio Público, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, provimento efetivo, devendo a mesma prestar serviços na
Secretaria de Saúde - SS, a contar de 28 de

fevereiro de 2020. Por taria nº 042/2020CONCEDER a Srª. HELENA SOARES NASCIMENTO, portadora da cédula de identidade nº 19.115.239-0, no cargo de Professor
Pré-Escolar, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, provimento efetivo, 45 (quarenta e cinco), dias de licença
prêmio em descanso referente ao quinquênio
de 2015 a 2020, no período de 02 de março
de 2020 a 15 de abril de 2020.
Portaria nº 041/2020- EXONERAR a PEDIDO
a Sra. ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS,
por tadora da cédula de identidade nº.
28.978.587-x, do cargo de Enfermeiro, lotada
na Secretaria de Saúde SS, provimento efetivo, a partir de 13 de fevereiro de 2020.
Portaria nº 040/2020- EXONERAR a PEDIDO
o Sr. RENATO DA SILVA BESERRA, portador
da cédula de identidade nº. 40.237.529-4, do
cargo de Guarda Civil Municipal, lotado na
Secretaria de Segurança Trânsito e Defesa
Civil - SSTDC, provimento efetivo, a partir de
12 de fevereiro de 2020.
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA Prefeito Municipal
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Tratamento de osteopatia
para sinusite, funciona?

Os seios são cavidades cheias de ar que ficam dentro do crânio e da face

É comum pacientes procurarem o tratamento de osteopatia
para problemas de coluna vertebral, mas poucas pessoas conhecem esse mesmo tratamento para
sinusite.
A sinusite ocorre a partir da
obstrução das passagens nasais
que impedem a drenagem do
muco, por isso, “as manobras realizadas a partir do Tratamento
Manipulativo Osteopático, permitem que essa secreção seja drenada. O profissional avaliará a situação trabalhando na cabeça, no
pescoço e no tórax do paciente,
tornando a respiração mais fácil e
eliminando os sintomas associados à sinusite”, afirma Beth
Gracindo,
Fisioterapeuta,
Osteopata e proprietária da Clínica
Elgra.
O tratamento alivia o congestionamento e inflamação nasal.
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Educação socioemocional
no Colégio Jean Piaget
As aulas socioemocionais estimulam as emoções e os sentimentos dos alunos

A educação socioemocional aprimora as relações interpessoais

A escola da inteligência é um
programa educacional que tem por
objetivo desenvolver a educação
socioemocional no ambiente escolar. Fundamentada na Teoria da
Inteligência Multifocal, elaborada
pelo Dr. Augusto Cury, a metodologia promove a melhoria dos índices
de aprendizagem, redução da
indisciplina e aprimoramento das
relações interpessoais.
A professora e aplicadora das
aulas socioemocionais no Colégio
Jean Piaget, Daniela Chinaqui,
informa que o programa educacional é positivo para os alunos.
“Observo que os alunos estão
colocando em prática a inteligência
nos aspectos emocionais, cognitivos e sociais. Serão, futuramente,
indivíduos inseridos em sociedade
como pessoas felizes”.
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