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Prefeito de Ribeirão Pires quer fechar
Hospital de Campanha por falta de verba
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Chegando ao final de seu
segundo mês como prefeito
de Ribeirão Pires, Clóvis
Volpi (PL) já contratou 130
servidores comissionados,
ao custo de quase meio
milhão de reais por mês.

Ao longo desses dois
meses de Governo, Volpi
contratou servidores de con-
fiança para os mais diversos
setores, porém, os que mais
receberam servidores deste
tipo foi a Secretaria Chefe de
Gabinete do Prefeito, que é
comandada pelo filho de
Volpi, Raphael Volpi. Essa
pasta recebeu muitas pes-
soas que disputaram as elei-
ções para vereador mas saí-
ram derrotados nas urnas.
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Ladrões em ação no Bertoldo

Licitação impugnada é
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Com 130 comissionados,
Volpi já gasta meio

milhão de reais por mês
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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.

BRUNO  HERCULANO JUSTINO, estado civil solteiro,
profissão operador de empilhadeira, nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia vinte e um de abril de   mil  novecentos  e
oitenta  e  sete  (21/04/1987),  residente  e domiciliado Rua
Ovídio Abrantes, 522, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filho
de ARI ALEIXO JUSTINO e de MARIA DE LOURDES HERCU-
LANO JUSTINO. ANDRESSA  FERREIRA,  estado  civil  soltei-
ra,  profissão  auxiliar  de arquitetura,  nascida  em  Ribeirão
Pires,  SP no dia vinte e dois de abril  de  mil  novecentos  e
oitenta e nove (22/04/1989), residente e domiciliada
Avenida  Aricanduva,  190,  Centro de Ouro Fino Paulista,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha de BENEDITO ISAIAS FERREIRA e
de JOANA DE SIQUEIRA FERREIRA.                                                    

FELIPE  MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão balconista, nascido  em  Diadema,  SP  no  dia  vinte
e  nove  de setembro de mil novecentos e noventa e cinco
(29/09/1995), residente e domiciliado Rua Caiçara,  68,
São  Caetaninho,  Ribeirão Pires, SP, filho de RAIMUNDO
MOREIRA DA SILVA e de ELISAMAR PEREIRA DA SILVA. JEN-
NIFER  BRITO  REIS,  estado civil solteira, profissão cabelei-
reira, nascida em Mauá, SP no dia sete de abril de mil nove-
centos e noventa e quatro  (07/04/1994),  residente  e
domiciliada  Rua Caiçara, 68, São Caetaninho,  Ribeirão
Pires, SP, filha de RAIMUNDO MATOS DOS REIS e de MAR-
LUCE HELENA DE BRITO REIS.                                         

FABIANO  SANTANA FONTES, estado civil solteiro,
profissão profissional de  educação  física,  nascido  em
Santo André, SP no dia dezesseis de agosto  de  mil  nove-
centos e oitenta e seis (16/08/1986), residente e domici-
liado  Rua Bonini, 09, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP,
filho de OSVALDO FONTES e de MARIA DE FÁTIMA SANTA-
NA FONTES.                NAYRA  ESTEFANIA  MENDES  PEREI-
RA,  estado  civil  solteira, profissão ajudante  de  produção,
nascida  em  Aroazes,  PI  no dia quatorze de fevereiro de
mil novecentos e oitenta e seis (14/02/1986), residente e
domiciliada  Rua Bonini, 09, São Caetaninho, Ribeirão
Pires, SP, filha de MANOEL DA COSTA MENDES e de LEO-
NICE PEREIRA DE ARAÚJO.             

WESLEY  FELIX  LINO,  estado  civil  solteiro,  profissão
estoquista, nascido  em Mauá, SP no dia vinte e três de
dezembro de mil novecentos e noventa e nove
(23/12/1999), residente e domiciliado Avenida Coronel
Oliveira  Lima, 1130, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de
ADELINO DE SOUZA LINO e de SILVANA FELIX CORREIA.
GEOVANNA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão atendente, nascida  em  Mauá,  SP no dia vinte e dois
de maio de mil novecentos e noventa  e  nove
(22/05/1999), residente e domiciliada Avenida Coronel
Oliveira  Lima,  1130,  Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de
EVERALDO TELES DA SILVA e de CLAUDIA FILGUEIRA DOS
SANTOS SILVA.               

MARCOS  MANOEL  MIRANDA,  estado civil divorcia-
do, profissão soldador, nascido  em  Pariquera-Açu, SP no
dia seis de maio de mil novecentos e setenta  e  seis
(06/05/1976),  residente  e  domiciliado Rua Eugênio
Roncon,  1131,  Roncon,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de ADI-
VINO MANOEL MIRANDA e de LUZIA DO NASCIMENTO

MIRANDA.                             GISELE  ALVES, estado civil divor-
ciada, profissão auxiliar de limpeza, nascida  em  Ribeirão
Pires,  SP  no  dia  dezoito  de  agosto de mil novecentos  e
setenta e sete (18/08/1977), residente e domiciliada Rua
Eugênio  Roncon,  1131,  Roncon,  Ribeirão  Pires, SP, filha
de ONOFRE ALVES e de GILCE DOS SANTOS ALVES.                                    

VICTOR  DOS  SANTOS  SOUZA,  estado  civil  solteiro,
profissão pintor automotivo,  nascido em São Bernardo do
Campo, SP no dia treze de maio de   mil  novecentos  e
noventa  e  sete  (13/05/1997),  residente  e domiciliado
Rua Noel Rosa, 51, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho de
SIVAL GOMES DE SOUZA e de SILVENI MARIA DOS SANTOS
SOUZA. VITÓRIA  SANTOS  DE  MENEZES, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP  no
dia  dez de janeiro de dois mil (10/01/2000),  residente e
domiciliada Rua Júlio Prestes, 718, Roncon, Ribeirão  Pires,
SP,  filha de MAURICIO DE MENEZES e de RITA DE CATIA
SANTOS DE MENEZES.                                                    

ELIEZER   WILSON   DOS   SANTOS,   estado  civil  sol-
teiro,  profissão instrumentista,  nascido  em  Jaú,  SP  no
dia  doze  de março de mil novecentos  e oitenta e dois
(12/03/1982), residente e domiciliado rua dos  Estudantes,
292, casa, Jardim Pastoril, Ribeirão Pires, SP, filho de WIL-
SON APARECIDO DOS SANTOS e de ILMA ABRANTES VAZ.
LUCIANE   NASCIMENTO   DA  SILVA,  estado  civil  solteira,
profissão assistente administrativo, nascida em Ribeirão
Pires, SP no dia trinta de  agosto  de mil novecentos e
oitenta e um (30/08/1981), residente e domiciliada  Rua
dos Estudantes, 292, Jardim Pastoril, Ribeirão Pires, SP,
filha de ERIVALDO DA SILVA e de LEIDE NASCIMENTO DA
SILVA.        

ARÃO  XAVIER  DE  SOUZA,  estado civil solteiro, pro-
fissão analista de planejamento  master, nascido em
Garanhuns, PE no dia sete de novembro de   mil  novecen-
tos  e  setenta  e  oito  (07/11/1978),  residente  e domici-
liado  rua  Guatapara,  28,  São Caetaninho, Ribeirão Pires,
SP, filho de DARIO ALVES DE SOUZA e de MARIA CÍCERA
XAVIER DE SOUZA.      CRISTIANE  ALVES  DE MELO, estado
civil divorciada, profissão auxiliar de  enfermagem,  nasci-
da  em  Mauá, SP no dia quatorze de março de mil nove-
centos  e setenta e oito (14/03/1978), residente e domici-
liada rua Guatapará,  28,  São Caetaninho, Ribeirão Pires,
SP, filha de EDIVALDO SEBASTIÃO DE MELO e de SUELI
ALVES DE MELO.                           

GEORGE   FACHIM,  estado  civil  divorciado,  profissão
separador  de produtos,  nascido  em  São  Caetano do Sul,
SP no dia vinte e sete de março  de  mil  novecentos  e
oitenta e três (27/03/1983), residente e domiciliado  Rua
Adélia  Renzetti, 1070, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho
de SILVANA DE FÁTIMA FACHIM. LUANA TEIXEIRA FLORIA-
NO, estado civil solteira, profissão operadora de caixa,  nas-
cida  em  São  Paulo,  SP  no dia quinze de setembro de mil
novecentos  e oitenta e oito (15/09/1988), residente e
domiciliada Rua Adélia Renzetti, 1070, Pilar Velho, Ribeirão
Pires, SP, filha de CELSO LUIZ FLORIANO e de SANDRA
REGINA TEIXEIRA FLORIANO.                   

ZAKARIA  EL  HAMDI-ALAOUI,  estado  civil solteiro,
profissão chefe de cozinha,  nascido em Meknès Avenue
Zrèktouni - Marrocos no dia doze de janeiro  de  mil nove-
centos e noventa e seis (12/01/1996), residente e domici-
liado Rua Tranquila, 458, Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP,
filho de MOULAY EL HASSAN FILS DE ALI e de CHAGGAR

FATIMA FILLE DE AHMED.  TATIANE  DIATROPTOFF
DOMINGUES,  estado  civil  divorciada, profissão professo-
ra  de  inglês, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia quatro
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove
(04/02/1989), residente e domiciliada Rua Tranquila, 458,
Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de   ANTONIO   ALBER-
TO  DOMINGUES  e  de  VERA  ANDREEVNA  DIATROPTOFF
DOMINGUES.                                                            

MARCELO   DE   FREITAS  VITORINO,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão eletricista,  nascido  em  Mauá,  SP  no  dia
quinze  de  maio de mil novecentos  e noventa
(15/05/1990), residente e domiciliado Rua Manoel Simões,
475,  Roncon,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de JOSÉ DE FREITAS
VITORINO e de ROSELI MARIA VITORINO. ANDRESSA ALICE
MARIANO, estado civil solteira, profissão professora de
idiomas,  nascida em Ribeirão Pires, SP no dia oito de
dezembro de mil novecentos  e noventa e oito
(08/12/1998), residente e domiciliada Rua Manoel
Simões,  475,  Roncon, Ribeirão Pires, SP, filha de ANDRE
LUIZ MARIANO e de CELIA DE SOUZA CAMPOS MARIANO.                           

JAVIER  URBANO  PAZ  CABALLERO,  estado  civil
divorciado,  profissão médico,  nascido  em  Holguím,
Província  de  Holguím,  Cuba  no  dia dezessete  de  dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e um (17/12/1981), resi-
dente  e  domiciliado  Rua  João  Dicieri,  362, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de URBANO PAZ REYES e de MART-
HA CABALLERO MULET.  LAUDON  SMYTH CARVALHO DE
OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão médico,  nasci-
do  em  Potengi,  CE  no  dia  dezessete de abril de mil nove-
centos  e  noventa  (17/04/1990), residente e domiciliado
Rua João Dicieri,  362,  Aliança,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de
JOSÉ CARVALHO MOURÃO e de NELSA DE OLIVEIRA CAR-
VALHO.  

CARTORIO DE OURO FINO PAULISTA 
MUNICIPÍO DE RIBEIRÃO PIRES - SP               
OFICIAL VALERIA SPROVIDELLO

DE ASSIS NASCIMENTO
CARLOS  HENRIQUE  FERREIRA  DE  SOUSA, estado

civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido em São Paulo
no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos  e oiten-
ta e três (24/05/1983), residente e domiciliado Rua
Umuarama, 120, Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão
Pires, SP, filho de NAIR FERREIRA DE SOUSA. TATIANE  APA-
RECIDA  SALVÁ,  estado  civil  solteira, profissão auxiliar fis-
cal,  nascida  em Mauá, SP no dia treze de maio de mil
novecentos e noventa  e um (13/05/1991), residente e
domiciliada Rua Umuarama, 120, Centro  de  Ouro  Fino
Paulista,  Ribeirão  Pires, SP, filha de MARIA APARECIDA
SALVÁ.                                                      

SAMIR  LUCIO  DA  SILVA,  estado  civil  solteiro,  pro-
fissão autônomo, nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte
e cinco de agosto de mil novecentos  e  noventa  e  um
(25/08/1991),  residente  e domiciliado Rodovia  Índio
Tibiriçá, 2739, Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires,
SP,  filho de ALOISIO VALERIANO DA SILVA e de JOSEFA
LUCIO DOS SANTOS SILVA.  CECILIA  YOSHIME  SATO,  esta-
do  civil  solteira,  profissão  autônoma, nascida  em  Santo
André,  SP  no  dia  vinte  e  um de agosto de mil novecen-
tos  e  oitenta  e quatro (21/08/1984), residente e domici-
liada Rodovia  Índio  Tibiriçá, 2739, Centro de Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires,  SP,  filha  de  TOSHIYUKI SATO e de
GAUDENCIA RIBEIRO DA CUNHA SATO.                                                                 

LEONE DE SOUZA PRESENTINO, estado civil solteiro,
profissão ajudante de armazém,  nascido  em  Mauá,  SP
no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos  e oitenta e
oito (25/05/1988), residente e domiciliado Rua Osvaldo
Bettega, 18, Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires,
SP, filho de JOÃO PRESENTINO e de DALVANI FERREIRA DE
SOUZA PRESENTINO. ARIANA  ALMEIDA  DOS  SANTOS,
estado civil solteira, profissão do lar, nascida  em  São
Vicente,  SP  no  dia  vinte  e  um  de março de mil nove-
centos e oitenta e cinco (21/03/1985), residente e domici-
liada Rua Osvaldo Bettega, 18, Centro de Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires, SP, filha de GERALDO DE ALMEIDA
SANTOS e de ANA MARIA DOS SANTOS.         

HELTON  WILLIAM  DE  JESUS,  estado civil solteiro,
profissão autônomo, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia
quatro de julho de mil novecentos e  oitenta  e  cinco
(04/07/1985), residente e domiciliado Rua Eduardo
Valeriano  Nardelli,  700,  Pouso Alegre, Ribeirão Pires, SP,
filho de JUCINEIDE APARECIDA GOMES. LUANA  DE  JESUS
ALMEIDA,  estado  civil solteira, profissão autônoma, nas-
cida  em  Varzea  Paulista,  SP no dia vinte e seis de abril de
mil novecentos  e noventa e dois (26/04/1992), residente
e domiciliada Rua Eduardo  Valeriano  Nardelli,  700,  Pouso
Alegre, Ribeirão Pires, SP, filha de PAULO SERGIO SABINO
DE ALMEIDA e de GILVANDETE ALVES DE JESUS ALMEIDA.                                                              

LEVI   SOUZA   TORRES,  estado  civil  solteiro,  profis-
são  engenheiro software,  nascido  em  Mauá,  SP  no  dia
dezesseis  de março de mil novecentos  e noventa e dois
(16/03/1992), residente e domiciliado Rua Leone Pisciota,
166, Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filho
de JOSÉ GERALDO TORRES e de SANDRA SOUZA TORRES.
HELLEN  ALVES  FIGUEIREDO,  estado  civil divorciada, pro-
fissão do lar, nascida  em  Suzano,  SP  no  dia  trinta de
março de mil novecentos e noventa  e  cinco
(30/03/1995),  residente  e  domiciliada  Rua Leone
Pisciota, 166, Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires,
SP, filha de EVALDO GALDINO DE FIUEIREDO e de IRANIL-
DA ALVES REIS FIGUEIREDO.   

JUVENAL  NEGRINI  FILHO,  estado  civil  solteiro,  pro-
fissão autônomo, nascido  em  Diadema,  SP  no  dia  treze
de abril de mil novecentos e setenta  e  sete  (13/04/1977),
residente e domiciliado Rua Jordão de Moraes,  122,  casa
04, Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filho
de JUVENAL NEGRINI e de TERESINHA BREM NEGRINI.
CARLA  TATIANE  DA  SILVA, estado civil solteira, profissão
merendeira, nascida  em  Santo  André,  SP no dia nove de
maio de mil novecentos e oitenta  (09/05/1980),  residen-
te  e domiciliada Rua Jordão de Moraes, 122,  casa  4,
Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filha de
GERALDO CARLOS DA SILVA e de MARIA DE LOURDES
SEVERIANO.           

LUIZ CARLOS CABRAL DA SILVA, estado civil solteiro,
profissão autônomo, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no
dia  quatro  de setembro de mil novecentos  e  oitenta  e
três  (04/09/1983), residente e domiciliado Avenida
Flórida, 76, Somma, Ribeirão Pires, SP, filho de CÂNDIDO
DIAS DA SILVA e de CLEMÊNCIA DE JESUS CABRAL. ELIETE
OLIVEIRA  DIAS,  estado  civil  solteira,  profissão  manicu-
re, nascida  em Floresta Azul, BA no dia seis de junho de mil
novecentos e setenta e cinco (06/06/1975), residente e
domiciliada Avenida Flórida, 76,  Somma,  Ribeirão  Pires,
SP, filha de UBALDINO DIAS DAMACENO e de GILDÉSIA

RIBEIRO DE OLIVEIRA.                                         
ADENILSON  DA SILVA, estado civil solteiro, profissão

autônomo, nascido em São Paulo, SP no dia quinze de abril
de mil novecentos e sessenta e seis  (15/04/1966),  resi-
dente  e  domiciliado  Rua Arizona, 87, Km 4, Ribeirão
Pires,  SP,  filho  de MANOEL DA SILVA e de ALZIRA MORA-
TI DA SILVA. IVANETE  RAMOS  DE OLIVEIRA, estado civil
divorciada, profissão do lar, nascida  em Vitória de Santo
Antão, PE no dia quinze de outubro de mil novecentos e
sessenta e sete (15/10/1967), residente e domiciliada Rua
Arizona,  87,  Km  4,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha de MANOEL
RAMOS DE OLIVEIRA e de LENIRA DOS SANTOS MONTEI-
RO.                             

ADRIANO  DA SILVA MARIANO, estado civil solteiro,
profissão auxiliar de expedição,  nascido  em  Ribeirão
Pires,  SP  no  dia vinte e três de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e três (23/02/1983), residente e domiciliado
Rua  Jordão de Moraes, 122, Centro de Ouro Fino Paulista,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ MARIANO FILHO e de
NADIR MONTEIRO DA SILVA. FABIANA  CARVALHO  DOS
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida  em
Mauá,  SP  no  dia  treze de dezembro de mil novecentos e
oitenta  e  nove  (13/12/1989),  residente e domiciliada Rua
Jordão de Moraes,  122,  Centro de Ouro Fino Paulista,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ LUIZ DOS SANTOS e de
LUCIENE VANDERLEI CARVALHO.              

IGOR   DOS  SANTOS  PEREIRA  LIMA,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão aromista,  nascido  em  Suzano,  SP  no  dia
treze de fevereiro de mil novecentos  e noventa e oito
(13/02/1998), residente e domiciliado Rua Cássia,  96, casa
2, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de ORLANDO PEREI-
RA DE LIMA e de SELMA DOS SANTOS. JANAÍNA  MARIA
DA  SILVA,  estado  civil  solteira,  profissão do lar, nascida
em Mauá, SP no dia quinze de março de mil novecentos e
noventa e  nove  (15/03/1999), residente e domiciliada
Rua Cássia, 96, casa 2, Santa  Luzia,  Ribeirão Pires, SP, filha
de JOSÉ MARCIONILO DA SILVA e de VALMIRA MARIA DA
SILVA.                                            

JONAS  DOS  SANTOS,  estado  civil  solteiro, profissão
ajudante geral, nascido  em  São  Bernardo do Campo, SP
no dia nove de setembro de mil novecentos  e oitenta e
oito (09/09/1988), residente e domiciliado Rua Jeronimo
Veiga  Garcia,  278,  casa  01, Itrapoá, Ribeirão Pires, SP,
filho de JOANA MARIA DOS SANTOS. TATIANA  SOARES
PEREIRA,  estado  civil  solteira,  profissão  do lar, nascida
em Suzano, SP no dia doze de abril de mil novecentos e
noventa e  seis  (12/04/1996),  residente  e  domiciliada
Rua  Jeronimo Veiga Garcia,  278, casa 01, Itrapoá, Ribeirão
Pires, SP, filha de SEBASTIÃO ANDRÉ PEREIRA e de MARIA
GERMANO SOARES PEREIRA.                      

CARLOS  ALESSANDRO  SOARES  PEREIRA,  estado  civil
solteiro, profissão autônomo, nascido em Suzano, SP no
dia dois de junho de mil novecentos e  noventa  e  oito
(02/06/1998), residente e domiciliado Rua Jeronimo Veiga
Garcia,  278,  casa  01,  Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filho de
SEBASTIÃO ANDRÉ PEREIRA e de MARIA GERMANO SOA-
RES PEREIRA.  PÂMELA  CRISTINA  MONTEIRO  DA  SILVA,
estado civil solteira, profissão autônoma,  nascida  em
Mauá,  SP  no  dia  dezoito de novembro de mil novecen-
tos  e  noventa  e quatro (18/11/1994), residente e domi-
ciliada Rua  Jeronimo  Veiga Garcia, 278, casa 1, Itrapoá,
Ribeirão Pires, SP, filha de EDIY MONTEIRO DA SILVA. 

EEddiittaall  ddee  PPrrooccllaammaass

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

Fala mal, mas faz igual
Os acontecimentos desta semana não

foram animadores para Ribeirão Pires.
Hospital de Campanha lotado, ameaça de
fechamento por falta de verba, lockdown
noturno devido ao aumento de casos na
região. Retornamos ao pior cenário vivido
nesta pandemia e, ao que parece, nossa
cidade não tem mais fôlego para
lutar, tanto que nosso prefeito che-
gou a viajar para Brasília em busca
de apoio para essa batalha.  

De um lado vemos essa situação
desesperadora, mas de outro
vemos atitudes que contradizem discursos
anteriormente ditos e que geram dúvidas e
questionamentos. Em um momento em que
seria necessário poupar, de todas as manei-
ras possíveis, Clóvis Volpi chega ao total de
130 servidores comissionados contratados
em apenas dois meses de gestão - grande
parte sendo destinada a Secretaria Chefe de

Gabinete do Prefeito.  
Não é preciso voltar muito no tempo para

lembrar que os cargos comissionados eram
tidos como uma escória do governo anterior,
tendo alguns apoiadores de Volpi chamado
os comissionados do ex-prefeito Kiko
Teixeira de preguiçosos.  

Pois bem, após críticas e pro-
messas de que reduziria esses ser-
vidores, cá estamos com um
número próximo ao obtido pela
administração anterior. Seria este
o momento ideal para contratar

uma quantidade expressiva de funcionários,
diante do colapso que a Saúde Municipal
está prestes, ou melhor, já está enfrentan-
do?  

O momento pede esforços para tentar
manter o único equipamento de saúde em
prol das vítimas da Covid-19 e não fazer favo-
res e pagar promessas da campanha política.

““EEssttaammooss  ccoomm  uumm
nnúúmmeerroo  pprróóxxiimmoo
aaoo  oobbttiiddoo  ppeellaa
ggeessttããoo  aanntteerriioorr””  
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A licitação que foi impugna-
da na gestão Volpi logo no pri-
meiro mês de mandato foi
remarcada pela Administração
de Ribeirão Pires. 

O processo que foi impugna-
do  trata-se de registro de pre-
ços para fornecimento de kit
para insulino dependente. 

A Prefeitura não informou o
motivo da impugnação, porém,
o pedido foi aceito pela própria
Municipalidade. 

Tal licitação foi remarcada
para o dia primeiro de março e
foi republicada na quarta-feira
da semana passada no Diário
Oficial. 

A gestão Volpi pretende gas-
tar mais de dois milhões de
reais para comprar 1.750.000
(um milhão, setecentos e cin-
quenta mil) tiras reagentes
para análise de glicemia, ao
custo unitário de R$ 0,70
(setenta centavos). 

Além disso, quer adquirir 40
glicosimetro portátil, cujo valor
global será R$ 12.000,00, ao
custo unitário de R$ 300,00. E
também 960 sensores para
monitoramento de glicemia ao
custo individual de R$ 323,33,
atingindo a cifra de R$

310.396,80.
A Folha apurou que em 2020

338 pacientes passaram em
consulta na saúde pública
como insulino dependentes.

Além dessa e a contratação
de Organização Social de Saúde
(OSS) para gerenciar a Saúde
Pública, a Prefeitura de
Ribeirão Pires já abriu outros
sete processos de compras,
cujo valor a ser gasto com estas
será de aproximadamente R$
3.626.236,00.

Outras licitações
O processo para locação de

geradores encerrou-se no últi-
mo dia 22 de janeiro e a
Prefeitura ainda não tornou
público a vencedora desta lici-
tação, mas espera-se gastar
com esse aluguel aproximada-
mente R$ 758 mil.

Já a licitação para registro de
preços para o fornecimento de
urnas funerárias aconteceu no
dia oito de fevereiro e a
Prefeitura pretende comprar
250 urnas com o valor gasto de
cerca de R$ 200 mil. 

Assim como o pleito para
fornecimento de insumos para
a rede de oxigênio que também
ocorreu no mesmo dia e o valor

a ser desembolsado pela
Municipalidade deverá atingir a
cifra de mais de R$ 950 mil.

No dia seguinte aconteceu a
licitação para fornecimento de
material odontológico, que
deverá ser gasto aproximada-
mente meio milhão de reais e
também para compra de mate-
riais descartáveis, onde a
Prefeitura deverá gastar quase
um milhão de reais.

E no dia 10 ocorreu o regis-
tro de preços para o forneci-
mento de lubrificantes e filtros,
com mão-de-obra inclusa para
os veículos leves, médios, pesa-
dos e máquinas, cujo gasto
deverá atingir R$ 280 mil.

Nestas licitações a Prefeitura
ainda não tornou público se
houve vencedores. No site apa-
rece, em todas elas, como “em
andamento”.

Licitação impugnada é
remarcada e quer comprar
1.750.000 tiras para insulino 
Licitação para comprar kit para insulino dependente vai gastar R$ 2.072.396,80

Licitação para compra de kit para insulino dependente foi remarcada para o dia primeiro de março

Que o ex-prefeito de
Ribeirão Pires, Saulo
Benevides (Avante), vem
ampliando os seus tentáculos
na Administração do prefeito
Clóvis Volpi (PL).

* * *

Que depois de emplacar o
seu sobrinho, vereador
Anderson Benevides (Avante)
como líder de governo no
Legislativo, agora Saulo conse-
gue espaço para um de seus
braços-direito durante seu
Governo.

* * *

Que Abner Pedroso, ex-
comandante do Gabinete de

Saulo Benevides, acaba de ser
contrato como funcionário
comissionado de Volpi.

* * *
Que o prefeito Clóvis Volpi

acaba de apresentar seu pri-
meiro projeto de lei neste
Governo. Trata-se especial-
mente de prestação de contas
das entidades da sociedade
civil quando em parceria com
a Administração Municipal.

* * *

Que Volpi quer “apertar o
cerco” nas prestações de con-
tas das parcerias e o que se
comenta nos bastidores é que
essa lei tem endereço certo:
Apraespi, que é comandada
por Lair Moura, desafeto polí-
tico de Volpi.

* * *

Que o vereador Diogo
Manera está sendo retaliado
pelo PSDB municipal. Na últi-
ma terça-feira, dos três verea-
dores, dois foram convidados
a estarem com a deputada
estadual Carla Morando na
Assembleia, Diogo não.

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..
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Redução da Taxa do
Lixo em Rio Grande 

Marcos Costa, o Tico (DEM), solicitou a Claudinho
da Geladeira (Podemos), que providencie o mais
urgente possível, estudos que possibilitem o fim da
cobrança ou a diminuição da taxa de lixo em Rio
Grande da Serra. 

De acordo com o parlamentar, o pedido tem em
vista a atual conjuntura da crise sócio-econômica,
pela qual passa o país, causando gravíssimos danos à
vida da imensa maioria da população, que enfrenta o
desemprego, a alta do custo de vida, a fome e a misé-
ria.  

“Essa Municipalidade, quando criou a tal taxa do
lixo, não realizou qualquer debate público e consta
que a metodologia utilizada para sustentar tal taxa
não demonstrou transparência técnica, nem política e
desconsiderou a situação econômica de nossos muní-
cipes e as diferenças sociais dos vários bairros da
cidade”, argumentou Tico.

Reforma e retorno 
do Velório Municipal

O vereador Roberto Bernado, o Roberto Contador
(Avante), requereu ao chefe do Executivo Municipal por
meio da Secretaria de Administração, informações sobre
processo de reforma e início do funcionamento do Velório
Municipal.  

O parlamentar questiona: “já se encontra em anda-
mento alguma reforma ou restauração? Quais melhorias
serão executadas? Há a possibilidade de a Administração
elaborar projeto que vise a execução do pedido? Quais
fatores inviabilizam o serviço? Qual o prazo para que ini-
cie o funcionamento do Velório Municipal?”  

“A solicitação se justifica tendo em vista a necessidade
de oferecer o mínimo de conforto aos nossos munícipes
em momentos tão difíceis como o velório de um ente que-
rido. Os moradores reclamam que, devido à demora do
funcionamento, precisam utilizar o velório particular e,
muitas vezes, não tem condições financeiras - ficando
inviável”, explicou Roberto.

Academia e parquinho
no Jd. Novo Horizonte

Marcelo Cabeleireiro (PSD) reiterou um requerimento de
setembro de 2020, no qual solicita informações quanto a
possibilidade de adotar providências visando implantação
de uma academia ao ar livre e playground (parquinho) no
bairro Jardim Novo Horizonte, em Rio Grande da Serra. 

“O bairro Jardim Novo Horizonte é um dos únicos bairros
de nosso município que não conta com uma academia ao ar
livre ou um playground para seus moradores. A implanta-
ção de mais uma opção de lazer, especialmente para os ido-
sos atenderia a demanda”, afirmou Marcelo.  

Além disso, o vereador ainda reforça a importância das
academias ao ar livre, que além de revitalizar espaços públi-
cos, possibilita à comunidade local e do entorno, a utilização
dos equipamentos para a prática de lazer, esporte e inte-
gração social. “É importante dizer que em muitos municí-
pios que contam com referida benfeitoria foi comprovado
que as filas nas UBSs diminuíram, pois praticar atividades
faz bem, e as academias representam pensar no futuro.”

Compensação 
financeira para RGS

O vereador Zé Carlos (Cidadania) solicitou ao Governador
do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), informações quan-
to a possibilidade de viabilizar projetos que visem a compen-
sação financeira para Rio Grande da Serra.  

“Nosso município é um dos grandes produtores de água na
região, que abastece parte da região metropolitana através
do sistema Rio Grande (Billings) e  também por meio da inter-
ligação dos sistemas Rio Grande e Alto Tietê, devido a inter-
venção do Governo do Estado contra a crise hídrica em anos
anteriores, que bombeia 4m3/s da Billings para a represa de
Taiaçupeba”, expôs. 

“Dessa forma, justifica-se uma compensação ao nosso
município para a melhoria da qualidade de vida da nossa
população, pois estamos em uma área protegida com 100%
de nossos mananciais e necessitamos de recursos para prote-
gê-los e também em investimentos nas áreas de transporte
público, educação ambiental, saúde pública, educação, espor-
te e lazer”, finalizou.

Informações sobre a
utilização da UTI Móvel

Marcelo Akira (Podemos) solicitou ao Prefeito Claudinho
da Geladeira (Podemos), por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, informações sobre critério de utilidade para a
transferência de pacientes que necessitam de UTI Móvel
para hospitais da região, bem como a necessidade de existir
uma unidade do Samu em nosso município, tendo em vista
que hoje o Samu que atende a cidade pertence ao município
de Mauá.  

De acordo com Akira, o questionamento segue devido o
deslocamento e o tempo para o atendimento dos munícipes
de Rio Grande da Serra. “Hoje, a Samu percorre 11 km no
percurso da cidade de Mauá, levando em média um tempo
de 28 minutos em trânsito normal até o Centro do municí-
pio.”  

“Visando a dificuldade nos atendimentos, solicito provi-
dência, a respeito de vincular a ambulância já existente no
município como projeto de resgate, onde a equipe de Saúde
de urgência e emergência atuem como socorristas”, disse.

Esclarecimentos sobre
aplicação da vacina

O vereador Ébio Viana (Cidadania), o Bibinho, pediu
informações a Prefeitura, por meio da Secretaria de
Saúde, quanto às doses de vacina contra a Covid-19 entre-
gues ao município.

A solicitação tem como embasamento os frequentes
questionamentos que a população faz a ele, buscando
saber quem já foi vacinado e quando as doses vão chegar
até o restante da população. “Também é de suma impor-
tância tais informações para que o Poder Legislativo possa
exercer com plenitude a sua função de fiscalizador que a
nós vereadores é atribuída.”  

No documento Bibinho solicitou o total de vacinas
entregues, bem como a quantidade de pessoas que já
receberam a primeira dose do imunizante. Ele ainda ques-
tionou se há possibilidade de elaboração de uma planilha
com os nomes e as secretarias em que essas pessoas
estão locadas, bem como a previsão para a chegada de
novas doses.
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Em uma semana, a manuten-
ção e o possível fechamento do
Hospital de Campanha, instalado
no Complexo Ayrton Senna,
tomou conta dos noticiários
locais.

Em cinco dias, o prefeito Clóvis
Volpi (PL) fez duas investidas junto
ao Governo do Estado na tentati-
va de viabilizar recursos financei-
ros para a manutenção do equipa-

mento de saúde municipal.
Segundo o prefeito, a manu-

tenção mensal do Hospital de
Campanha chega ao custo de R$ 1
milhão.

O equipamento recebe desde a
sua instalação, em março do ano
passado, ajuda financeira advinda
do Estado, contudo, o contrato
seguirá vigente até 28 de feverei-
ro (domingo), o que preocupa a

Prefeitura e traz diversas dúvidas
à população.

Segundo a Administração
Municipal, o Governo mostrou-se
contrário à renovação do contra-
to. O valor em caixa para manter a
unidade é de apenas R$ 64,2 mil,
dinheiro que mantêm o funciona-
mento até a primeira semana de
março.

Com vista ao amparo da cida-

de, o deputado estadual Thiago
Auricchio (PL) enviou no início da
semana um ofício a Secretaria de
Desenvolvimento Regional para o
envio de R$ 3 milhões para a
manutenção e administração do
Hospital de Campanha por um
período de até três meses. 

No ofício foi salientado que o
município não tem condições de
custear sozinho o equipamento,
tendo em vista que nas últimas
semanas 35% dos leitos de UTI
estão sendo ocupados por pacien-
tes transferidos de outras cidades,
haja vista a sobrecarga de hospi-
tais de municípios vizinhos, como
Rio Grande da Serra, Mauá e
Suzano. Contudo, a solicitação foi
negada pelo Governo Estadual.

Na última terça-feira (23) outro
pedido foi enviado ao Governo,
desta vez foi solicitado o aporte
de R$ 5 milhões. O ofício foi enca-
minhado para o gabinete do
Governador João Dória (PSDB).

Foi reiterado que a Estância
encontra-se em vias de desativa-
ção do Hospital de Campanha, “a
ponto de submeter a população
do Grande ABC à sua própria

sorte, com prejuízos irreparáveis
de muitas vidas”.

O prefeito surgeriu ao Estado,
ainda, o envio de aporte financei-
ro aos municípios vizinhos, para
que seja possível abrir novos leitos
e assim, desafogar o equipamento
ribeirãopirense. 

O documento ainda está em
análise.

Na última quarta-feira (24),
Volpi viajou à Brasília - DF para se
encontrar com deputados fede-
rais e senadores, para que, junto
com o Ministério da Saúde possa
conseguir a liberação de recursos
para manutenção do hospital. 

“A verba para custear o equipa-
mento termina no próximo fim de
semana, e sem aporte federal e
estadual, corremos o risco de ter-
mos as atividades encerradas em
plena segunda onda de contami-
nação da Covid-19”, afirmou o
prefeito, que se demonstra preo-
cupado com um possível colapso
da Saúde em Ribeirão Pires.

Atualmente, o equipamento
registra 87,5% de ocupação nos
leitos de enfermaria e 29% nos lei-
tos de emergência.

Volpi vai à Brasília em busca de recursos para
manter Hospital de Campanha de RP aberto

Contrato junto ao Governo Estadual se encerra em 28 de fevereiro; Volpi luta contra o tempo em busca de apoio financeiro

Custo mensal para manutenção do Hospital de Campanha é de R$ 1 milhão
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O município de Rio Grande da
Serra será beneficiado com R$ 500
mil em emendas parlamentares
impositivas, que deverão ser dire-
cionadas ao setor de saúde. O
encontro que selou a conquista
dos investimentos aconteceu no
gabinete do prefeito Claudinho da
Geladeira (Podemos), na última
terça-feira (23), e contou com a
presença da  vice-prefeita e secre-
tária da Educação, Penha
Fumagalli (PTB), do presidente da

Camara de Vereadores, Charles
Fumagalli (PTB), e da secretária de
Saúde, Maria Pereira Zago. 

A notícia sobre o envio da
emenda parlamentar em favor da
cidade foi muito comemorada. O
recurso foi encaminhado pela
senadora Mara Gabrilli (PSDB).
“Viemos agradecer a senadora
Mara pelo envio de R$ 500 mil
para a área da saúde, que hoje
precisa de nossa atenção, para
que seja possível melhorar o aten-

dimento aos nossos munícipes,
especialmente as pessoas com
deficiência”, comentou Claudinho. 

Além de agradecer a liberação
do montante, a secretária de
Saúde, Maria Pereira ainda afir-
mou que o valor veio em boa hora,
haja vista que uma nova gestão se
inicia. A senadora Mara Gabrilli
mantém dialogo aberto com o
prefeito eleito, tendo ainda apoia-
do a candidatura de Claudinho na
eleição passada.

O acolhimento e apoio social às
pessoas com deficiência é uma das
bandeiras levantadas pela parla-
mentar.

RGS recebe R$ 500 mil
em emenda para a saúde
Emenda parlamentar foi encaminhada pela senadora Mara Gabrilli (PSDB)

Claudinho, Penha, Charles e Maria Pereira, em encontro no gabinete

Senadora Mara Gabrilli
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Chegando ao final de seu
segundo mês como prefeito de
Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL) já
contratou 130 servidores comis-
sionados, ao custo de quase meio

milhão de reais por mês.
Funcionários comissionados são
aqueles ditos de confiança do pre-
feito e que muitas vezes são con-
tratados por terem trabalhado na

campanha política, seja do prefei-
to, vice-prefeito ou vereadores.

Ao longo desses dois meses de
Governo, Volpi contratou servido-
res de confiança para os mais
diversos setores, porém, os que
mais receberam servidores deste
tipo foi a Secretaria Chefe de
Gabinete do Prefeito, que é
comandada pelo filho de Volpi,
Raphael Volpi. Essa pasta recebeu
muitas pessoas que disputaram as
eleições para vereador mas saíram
derrotados nas urnas.

Os salários desses 130 comis-
sionados variam entre R$
10.021,17 que é o valor dos venci-
mentos de um secretário munici-
pal. Hoje Volpi tem 13 secretários,
mais o superintendente do
Imprerp. Até R$ 1.501,47 do Chefe
de Núcleo.

A Folha apurou que o Governo
passado, de Adler Kiko Teixeira
(PS|DB), a Prefeitura contava com
pouco mais de 200 servidores
comissionados.

Estância já gasta cerca
de meio milhão/mês 
com 130 comissionados
Em dois meses, prefeito Clóvis Volpi já contratou 130 comissionados na Prefeitura

Prefeito Clóvis Volpi já conta com um exército de servidores de confiança
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A Polícia Civil de Ribeirão
Pires identificou quatro
homens responsáveis por prati-
car roubos em estabelecimen-
tos comerciais, ocorridos ao
longo das últimas semanas.
Antes de chegar a identidade
dos autores, um homem já
havia sido preso em flagrante
no último dia 13. Apesar da
execução dos mandados de pri-

sões, três deles permanecem
foragidos e com prisão preven-
tiva decretada, enquanto um já
está preso.

As investigações foram ini-
ciadas logo após a constatação
de aumento no caso de roubos
com a utilização de motocicle-
tas e assaltos em comércios.
Pelo menos três casos foram
registrados na Delegacia da

Estância em um pequeno perío-
do. Dois casos contaram com a
participação do mesmo homem
- identificado como D.C.R. -,
cometidos em uma loja de rou-
pas e um minimercado. 

D.C.R. foi encontrado na
Avenida Francisco Monteiro,
momentos depois de roubar
peças de roupas, aparelhos ele-
trônicos e dinheiro na loja loca-
lizada na rua Santo Bertoldo,
no bairro Colônia. Além disso,
as características da motocicle-
ta utilizada por ele coincidiam
com a usada no assalto de um
minimercado da cidade - deta-
lhe que levou também ao escla-
recimento do caso ocorrido no
último dia 9.  

Com o registro da prisão em
flagrante de D.C.R., o delegado
plantonista conseguiu indícios
de co-autoria no caso do bairro
Colônia - culminando na identi-
ficação de J.C.S. - confirmado
pelas imagens das câmeras de
segurança instaladas no esta-
belecimento. A Folha teve
acesso às gravações de ambos
os roubos, em que são possí-
veis ver a execução do assalto e
a fuga. 

Também durante a apresen-
tação do roubo na Delegacia de
Ribeirão Pires, D.C.R. confessou
que estava na companhia do
amigo, sendo ele o proprietário
da moto utilizada na fuga após
o roubo na loja de roupas.  

Após a negativa no cumpri-
mento do mandado de prisão,
bem como o de busca e apreen-
são, J.C.S. entrou para a condi-
ção de foragido, com prisão
preventiva decretada.  

Além da elucidação dos
casos cometidos no início deste
mês, a Polícia Civil conseguiu
identificar mais três indivíduos

que protagonizaram o assalto a
um estabelecimento comercial,
no Roncon. O crime aconteceu
em 27 de janeiro, na rua São
Francisco. De acordo com infor-
mações, os sujeitos portavam
armas brancas e roubaram os
pertences de quem estava no
comércio. 

Após o reconhecimento feito
pelas vítimas, o delegado titu-
lar de Ribeirão Pires, doutor
Wagner Milhardo, instaurou
inquérito policial, representan-
do pelas prisões temporárias,

além de busca e apreensão que
foram deferidas pelo Poder
Judiciário. Entre os autores,
K.G.R. já está preso, enquanto
R.C.S. e K.A.L.S. permanecem
foragidos. 

Milhardo ressaltou que a
identificação dos autores pode-
rá resultar nos esclarecimentos
de outros casos semelhantes
ocorridos em Ribeirão Pires,
que permanecem com a auto-
ria desconhecida. Os trabalhos
em busca aos foragidos tam-
bém continuam.

Momento que dupla executa assalto em loja no bairro Colônia

Polícia Civil identifica autores de roubos a
estabelecimentos comerciais da Estância 

Foto: Reprodução/ Câm
eras de Segurança 

Três casos foram elucidados pela investigação; dois autores já estão presos e três permanecem foragidos 

Câmeras também flagraram roubo em minimercado 
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Veículos se envolvem
em acidente na Avenida
Humberto Campos

Na noite do último dia 11,
uma motocicleta e um cami-
nhão se envolveram em uma
batida, na Avenida Humberto
de Campos, em Ribeirão Pires.  

Segundo informações do
boletim de ocorrência, o
motorista estava saindo de
uma borracharia, localizada na
avenida, quando foi surpreen-
dido pela moto - que desceu
uma guia mais baixa, acessou a
rua e atingiu a lateral do veícu-
lo. 

O motorista relatou que a
batida resultou em danos,
tanto em seu automóvel,
quanto na motocicleta, mas
que não houve vítimas.  O aci-
dente foi registrado por meio
da Delegacia Eletrônica.   

Moradora da Estância é
vítima de golpe online

Uma moradora da Estância
foi vítima de um golpe ao
anunciar e vender um vídeo
game através de uma platafor-
ma de vendas online, no últi-

mo dia 13.  
O aparelho havia sido anun-

ciado em grupo de vendas nas
redes sociais, no entanto, após
um amigo manifestar interesse
e indicar o site para completar
a venda, a mulher fez o cadas-
tro e os demais passos para a
venda.  

Segundo informações do
boletim de ocorrência, o com-
prador afirmou que a entrega
seria feita por meio de um
motorista de aplicativo. Após a
entrega, a vítima recebeu um
e-mail confirmando a venda e
que o dinheiro seria debitado
em breve, fornecendo todos
os dados pessoais para então
fazê-lo. 

Ao constatar que o valor
não havia caído, a moradora
de Ribeirão Pires entrou em
contato com a plataforma de
vendas online, que informou
ser falso o link utilizado para a
conclusão da venda do vídeo-
game.  

O caso foi registrado como
estelionato e encaminhado a
Delegacia de Ribeirão Pires,
para conhecimento do delega-
do titular e procedimento nas
apurações necessárias.

Um homem foi preso em fla-
grante pela Romu - equipe de elite
da  Guarda Civil Municipal de
Ribeirão Pires - , enquanto tentava
vender objetos que havia acabado
de furtar em uma chácara de anti-
quários, na Vila Guerda, na tarde
da última terça-feira (23).  

Os integrantes da Romu locali-
zaram o indivíduo em um depósito
de reciclagens localizado na rua
Eugênio Roncon, tentando comer-
cializar os objetos antigos - três
enceradeiras, duas máquinas de
costura e uma moenda de cana.  

De acordo com o caseiro da
chácara, pelo menos três pessoas
participaram do furto. A vítima
ainda afirmou que foi possível ver
o momento da fuga dos homens, 

Ao ser questionado, o autor
negou o furto, alegando ter encon-
trado os equipamentos na Rodovia
Índio Tibiriçá. 

O homem foi encaminhado pela
GCM à Delegacia da Estância, onde
a vítima reconheceu os objetos
como sendo de propriedade do
antiquário. Diante dos fatos, o
autor do furto teve prisão decreta-
da pela Polícia Civil. 

Homem é preso ao tentar
vender objetos furtados

Foto: Divulgação/GCM
RP

Autor foi detido pela Romu em um depósito de reciclagens

Os objetos foram recuperados e entregues à vítima 
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Uma perseguição policial após
o roubo de veículo no Parque
Alvorada, em Mauá, terminou
com a morte de um suspeito e a
prisão de um jovem de 22 anos,
na tarde da última segunda-feira
(22). A intervenção policial acon-
teceu em um matagal próximo a
Avenida Coronel Oliveira Lima,
em Ribeirão Pires. M.H.L., tam-
bém de 22 anos, foi atingido por
três disparos e morreu no local. 

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, a dupla de
assaltantes fugiu com o veículo da

vítima em direção a Estância.
Após ser comunicada sobre o
ocorrido, a Polícia Militar depa-
rou-se com o carro em questão
abandonado na via. Os militares
passaram a procurar os suspeitos
na mata próximo ao local, com o
apoio do Helicóptero Águia, quan-
do encontraram I.F.T. escondido
sob galhos de árvore. Com ele,
foram encontrados dois apare-
lhos celulares que pertenciam à
vítima.  

Equipes da Rocam (Ronda
Ostensiva com Apoio de

Motocicletas da Polícia Militar)
também auxiliaram nas buscas
pelos assaltantes. Ao entrarem
em uma área de difícil acesso,
atrás da faculdade, os policiais
foram recebidos a tiros efetuados
por M.H.L. O policiamento tam-
bém efetuou disparos para revi-
dar às agressões, tendo atingido o
jovem com três disparos, que não
resistiu aos ferimentos.

Ao ser indagado, I.F.T. confes-
sou ter roubado o veículo da víti-
ma em parceria com M.H.L, e que
resolveram se separar durante a
fuga pela mata ao avistar a pre-
sença da Polícia. O jovem foi
preso em flagrante e encaminha-
do à Delegacia de Ribeirão Pires.
Tanto I.F.T. quanto M.H.L. foram
reconhecidos pelas vítimas, que
confirmou também o uso de uma
arma de fogo prata durante o
roubo em Mauá - a mesma utiliza-
da para atirar contra os policiais.  

Ainda de acordo com informa-
ções do registro do caso, a inter-
venção policial foi entendida
como legítima defesa, diante dos
disparos efetuados inicialmente
por M.H.L.

Arma utilizada para execução do roubo e agressão aos policiais

Perseguição policial resulta 
em troca de tiros e morte
Jovem de 22 anos acabou atingido durante troca de tiros próximo a faculdade

Foto: Divulgação 
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Em meio a segunda onda da
Covid-19 em todo o Estado de São
Paulo e a alta na ocupação de lei-
tos de UTI, o governador João
Dória (PSDB) anunciou, em coleti-
va de imprensa no Palácio dos
Bandeirantes na última quarta-
feira (24), que todas as cidades
paulistas devem ter lockdown
noturno, das 22h às 5h da manhã. 

De acordo com Paulo
Menezes, coordenador do Centro
de Contingência do Coronavírus,

houve aumento de 9,1% no
número de internações por Covid-
19 na comparação entre a 7ª e 8ª
semana epidemiológica. “Houve
um aumento expressivo na ocu-
pação de leitos de UTIs nos últi-
mos dez dias. Foram 660 pessoas
a mais em todo o Estado. Há a
possibilidade de esgotamento dos
leitos hospitalares em 3 sema-
nas”, avaliou.

Após o anuncio do Governo, os
prefeitos das sete cidades defini-

ram que irão seguir as regras de
restrição de circulação. Contudo,
no que tange o horário do comér-
cio e a disponibilidade de trans-
porte público, ficou acordado que
as atividades comerciais devem
ser encerradas a partir das 21h,
com exceção de farmácias e equi-
pamentos de saúde. A circulação
de pessoas ficará restrita das 22h
até as 4h, quando será interrom-
pido o transporte coletivo, com
exceção dos equipamentos geri-
dos pelo Governo do Estado. 

Contudo, a Prefeitura de
Ribeirão Pires definiu que não irá
adotar a restrição de circulação
dos ônibus municipais após às
22h, uma vez que grande parte da
população da cidade trabalha e
estuda em outras localidades. 

A medida também não será
adotada pela Prefeitura de São
Caetano do Sul, porém, a gestão
municipal reforça o pedido à
população para que evite aglome-
ração e respeite as regras sanitá-
rias, como o uso correto da más-
cara de proteção. O lockdown
noturno entra em vigor neste
sábado (27) e vale até 7 de março.

ABC adota Lockdown para
frear contágio de Covid
Ação segue determinação do Governo Estadual e se estenderá até 7 de março

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Restrição de circulação ocorrerá entre o período de 22h e 4h da manhã
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Na última terça-feira (23) a
Prefeitura de Rio Grande da
Serra realizou no Parque
América a ação inaugural do
Programa CRAS – Centro de
Referência de Assistência Social
– Itinerante, uma das principais
novidades da nova gestão no
município na área da assistên-
cia social. 

O programa é coordenado

pela Secretaria de Cidadania e
Inclusão Social e tem o objetivo
de facilitar o acesso dos mora-
dores aos serviços de assistên-
cia social oferecidos pelo CRAS,
como cadastramento e recadas-
tramento do CadÚnico –
Cadastro Único –, questões
relacionadas ao Programa Bolsa
Família, além de possibilitar
orientações gerais e esclareci-

mentos acerca de todos os ser-
viços prestados pelo órgão.

A ação no Parque América foi
iniciada às 9h na comunidade
da Igreja Nossa Senhora de
Aparecida. Até o final do expe-
diente foram atendidas aproxi-
madamente 200 pessoas.

A munícipe Elenice Silva
Araújo foi uma das primeiras
moradoras do Parque América
a chegar para receber o atendi-
mento e elogiou a novidade na
cidade: “O CRAS Itinerante faci-
litou muito a minha vida.
Precisava já há algum tempo
atualizar meu CadÚnico e agora
finalmente consegui. Antes,
precisava ir até o CRAS no bair-
ro Santa Tereza e para isso teria
que pagar a passagem do ôni-
bus e também gastaria mais
tempo. Aqui eu consegui vir a
pé, é bem pertinho de casa”,
afirmou.

CRAS Itinerante estará na
Vila Conde no dia 2 de março.
Os atendimentos serão realiza-
dos na Rua Barueri, nº 121, das
9h às 16h.

RGS intensifica serviços 
do CRAS nos bairros
Objetivo é facilitar o acesso dos moradores aos serviços de assistência social 

Moradores do Parque América foram contemplados pela ação

Foto: Divulgação/ PM
RGS
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A WF Lava Rápido chegou aos
seus 10 anos de existência em
2021. Tornou-se uma das princi-
pais lojas dedicadas à lavagem e
higienização de automóveis, e
permanece em pleno crescimen-
to na Estância.

A empresa foi inaugurada em
2011 pelo proprietário Wolff da
Silva. Com o crescimento da
marca ao longo dos anos, cinco
lojas já foram inauguradas. A
mais recente está situada na Av.
Pref. Valdírio Prisco, 585, centro

de Ribeirão Pires. A unidade
“premium” é a maior da rede, e
oferece serviços diferenciados,
como polimento, descontamina-
ção de pintura, lavagem de
motor, lavagem dos bancos, oxi
sanitização, cristalização, vitrifi-
cação, descontaminação do inte-
rior, revitalização de plásticos e
muito mais. 

Com foco no bom atendimen-
to e na expansão do setor, o
empresário investiu em produ-
tos que valorizam a estética
automotiva, e com isso, vem
aumentando a cartela de clien-
tes.

A rede ainda oferece o serviço
“leva e traz”, o que garante
maior comodidade para o dono
do veículo. Para saber mais
sobre os produtos oferecidos
pela marca, basta acessar a pági-
na da WF no Facebook:
www.facebook.com/wfpre-
mium. Mais informações: (11)
94758-4884.

Celebrando 10 anos, WF Lava
Rápido segue em expansão

O atendimento é realizado de segunda a sábado das 8 às 18h

Foto: Divulgação
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Os donos de animais de estima-
ção, especialmente de cachorros,
muitas vezes se questionam o por-
quê de seu pet se coçar tanto.

Pensando nisso, o Dr. Anderson
Laureano, veterinário, pós-gra-
duando em dermatologia veteriná-
ria e proprietário da Veterinária
Central, elucida algumas questões
sobre o tema. Confira:

“Por que meu pet se coça
tanto?“ Essa é a pergunta que mais

ouço na rotina desses meus 10
anos voltados ao atendimento der-
matológico.

O prurido, mais conhecido
como coceira, pode ser oriundo de
diversas causas. A presença de
ectoparasitas como pulgas e carra-
patos é a causa mais comum, e
pode afetar cães e gatos.

Existem também as raças que
são mais predispostas, como Shih
tzu, Lhasa Apso, Maltês, Pug,

Labrador e Golden Retriever. O
fator ambiental também influencia
e muito, pois, animais que vivem
dentro de casa estão mais expos-
tos a ácaros domésticos, produtos
de limpeza, fumaça de cigarro, per-
fumes, jardins, e etc.

A alimentação também pode
ser causadora de pruridos, nesses
casos pela intolerância ao peso
molecular das proteínas, tanto de
origem animal (carne, ovo, leite),
quanto a de grãos, como trigo,
milho e outros.

Atualmente, a Medicina
Veterinária dispõe de laboratórios
de excelência que oferecem alter-
nativas de tratamentos voltados às
dermatopatias, como shampoos,
hidratantes, nutracêuticos, anti-
alérgicos e rações específicas; o
que resulta, na grande maioria das
vezes, no sucesso do tratamento. 

Vale lembrar que algumas der-
matopatias não têm cura, mas sim,
o controle dos pruridos (da cocei-
ra) em nossos pacientes.

Meu pet está se coçando
muito. O que fazer?

Anderson Laureano, proprietário da Veterinária Central



1155PPeett FFoollhhaa  SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  2266  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22002211

O casal Polyana e Burguinha
com a filha Lívia e os pets: 

Chico, Fran, Mônica, Hebe e Maia

Amauri ao lado da gata Melissa

Elisa e Anna com o amigão Noah Foto da Mel no colo de sua
“Mamãe” Lucia

A pequena Lunna feliz com seus 
peixinhos: Ana, Elza e Cinderela

Dito e sua pastora Kiara Gatinha Nina recebendo carinho de Ede
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PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE

ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
DE SAÚDE Nº 001/2021 - SAÚDE
O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA

SERRA, Estado de São Paulo, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(SMS) e por intermédio da Comissão de ,
considerando o disposto na Lei Federal
9.637/1998, de 15 de maio de 1998, Lei
Municipal 1.861/2010, de 12 de julho de
2010 e Lei 8.666/1993, de 21 de junho de
1993, todas com as respectivas altera-
ções, TORNA PÚBLICO que receberá
REQUERIMENTO de pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, cujas
atividades sejam dirigidas à saúde, inte-
ressadas em obter qual i f icação como
Organização Social de Saúde – OSS, para
futuro e eventual procedimento de qualifi-
cação, nos termos e condições estabeleci-
das neste instrumento.

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desse Edital a

qualificação de pessoas jurídicas de direi-
to pr ivado, sem f ins lucrat ivos, como
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE –
OSS, para habilitação de eventual e futura
operacionalização de gestão e execução
das ações e serviços de saúde no âmbito
do Município de Rio Grande da Serra,
Estado de São Paulo.

1.2. O presente Edital  de
Qualif icação de Organização Social de
Saúde da SMS n. 01/2021 é de caráter
permanente, sendo permitida a apresenta-
ção e requerimento de qualificação das
entidades interessadas desde a publicação
deste instrumento até 31.12.2024, obser-
vadas as disposições legais pertinentes e
as condições constantes neste instrumen-
to.

2. DO REQUERIMENTO DE QUA-
LIFICAÇÃO

2.1. A pessoa jurídica de direito pri-
vado, sem fins lucrativos, interessados na
qualificação como Organização Social de
Saúde – OSS, no âmbito da Administração
Direta do Município de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo, deverá apre-
sentar requerimento dirigido ao Prefeito
Municipal, conforme modelo que constitui
o Anexo I deste Edital, acompanhado dos
seguintes documentos:

2.1.1. Estatuto social, e alterações,
se houver devidamente registrado em
Cartório, com as seguintes disposições:

2.1.1.1. natureza social de seus objeti-
vos relativos à área de saúde, para presta-
ção de serviços em Unidades Básicas de
Saúde, Unidade de Pronto Atendimento,
Atendimento Odontológico, atendimento
médico generalista e especial izado em
Pediatr ia,  Emergência, Ginecologia,
Psiquiatra, Estratégia Saúde da Família
(ESF) e Agentes Comunitários de Saúde
(ACS);

2.1.1.2. finalidade não lucrativa, com a
obrigatoriedade de investimento de seus
excedentes financeiros no desenvolvimen-
to das próprias atividades;

2.1.1.3. previsão expressa de a entida-
de ter, como órgãos de deliberação supe-
rior e de direção, um conselho de adminis-
tração e uma diretoria definidos nos ter-
mos do estatuto, asseguradas àqueles,
composição e atribuições normativas e de
controle básicas previstas na Lei Federal
9.637/1998, de 15 de maio de 1998. e Lei
Municipal 1.861/2010, de 12 de julho de
2010;

2.1.1.4. previsão de participação, no
órgão colegiado de deliberação superior,
de representantes do Poder Público e de
membros da comunidade, de notória capa-
cidade profissional e idoneidade moral;

2.1.1.5. composição e atribuições da
diretoria;

2.1.1.6. obrigatoriedade de publicação
anual, no Diário Oficial do Estado de São
Paulo (DOESP) ou na Imprensa Oficial do
Município, dos relatórios financeiros e do
relatór io de execução do Contrato de

Gestão;
2.1.1.7. no caso de associação civil, a

aceitação de novos associados, na forma
do estatuto;

2.1.1.8. proibição de distr ibuição de
bens ou de parcela do patrimônio líquido
em qualquer hipótese, inclusive em razão
de desligamento, retirada ou falecimento
de associado ou membro da entidade;

2.1.1.9. na hipótese de a entidade vir a
ser extinta ou desqualificada, o patrimônio,
legados ou doações que lhe forem destina-
dos, bem como os excedentes financeiros
decorrentes de suas at iv idades serão
incorporados ao patrimônio de outra asso-
ciação sem f ins lucrat ivos, qual i f icada
como Organização Social de Saúde, no
âmbito do Município, ou na ausência de
uma entidade nesta condição, ao patrimô-
nio do Município, na proporção dos recur-
sos e bens por eles alocados;

2.1.2. Ata da eleição de sua atual
diretoria;

2.1.3. Comprovante de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);

2.1.4. Cert idão de Antecedentes
Cíveis e Criminais, federais e estaduais,
de seus diretores;

2.1.5. Cert idão de Regular idade
Fiscal junto às Fazendas Públ icas da
União, do Estado e do Município sede da
entidade;

2.1.6. Certificado de Regularidade do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
CRF/FGTS;

2.1.7. Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT;

2.1.8. Declaração de Regular idade
firmada pelo representante legal da entida-
de, conforme modelo que constitui o Anexo
II deste Edital na qual conste:

2.1.8.1. que a entidade se encontra em
situação regular perante o Ministério do
Trabalho, em observância das vedações
estabelecidas no inciso XXXIII, do artigo
7.º, da Constituição Federal; 

2.1.8.2. que não existem fatos impediti-
vos de sua qualificação e se compromete a
comunicar à Secretar ia Municipal de
Saúde qualquer fato que venha a compro-
meter sua qualificação;

2.1.9. documentos que comprovem a
execução direta de projetos, programas ou
planos de ação relacionados às atividades
dirigidas à área de Saúde, podendo ser
admitidos, sem prejuízo de outros:

2.1.9.1. contratos de gestão ou outros
instrumentos de parceria f irmados com
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras;

2.1.9.2. relatórios de atividades com
comprovação das ações desenvolvidas;

2.1.9.3. publ icações, pesquisas e
outras formas de produção de conheci-
mento realizadas pela entidade ou a res-
peito dela;

2.1.9.4. currículos profissionais de inte-
grantes da entidade, sejam dir igentes,
conselheiros, associados, empregados,
entre outros;

2.1.9.5. declarações ou atestados de
experiência prévia e de capacidade técnica
no desenvolvimento de atividades ou pro-
jetos relacionados ao objeto da parceria ou
de natureza semelhante, emitidas por pes-
soas físicas ou jurídicas, públicas ou pri-
vadas, nacionais ou estrangeiras, movi-
mentos sociais, conselhos, comissões ou
comitês de políticas públicas; ou

2.1.9.6. prêmios de relevância recebi-
dos no País ou no exterior pela entidade.

2.2. Para fins do disposto neste ins-
trumento, a apl icação dos excedentes
financeiros na consecução dos objetivos
institucionais da entidade poderá ser reali-
zada de forma imediata ou por meio da
constituição de fundo patrimonial, fundos
de reserva, de contingência e outros fun-
dos.

2.3. Serão consideradas regulares,
para f ins de cumprimento do disposto
neste instrumento as certidões positivas
com efeito de negativas, bem como as cer-

tidões emitidas, através da Internet, pelos
órgãos competentes.

2.4. Não serão qualificadas como
Organizações Sociais de Saúde - OSS,
sob qualquer hipótese, as seguintes enti-
dades:

2.4.1. as ent idades de benefício
mútuo, destinadas a proporcionar bens ou
serviços a um círculo restrito de associa-
dos, sócios ou instituidores;

2.4.2. os sindicatos, as associações
de classe ou de representação de catego-
ria profissional;

2.4.3. as organizações part idár ias,
inclusive suas fundações;

2.4.4. as entidades que operam pla-
nos de saúdes e assemelhados com finali-
dade lucrativa;

2.4.5. as cooperativas;
2.4.6. as entidades que tiveram suas

contas reprovadas pelos órgãos de contro-
le federal, estadual e municipal;

2.4.7. as entidades declaradas inidô-
neas pelo poder público de qualquer ente
federativo e não reabilitadas pelo ente que
aplicou a sanção;

2.4.8. as entidades suspensas tempo-
rariamente para licitar e impedidas de con-
tratar com o Município de Rio Grande da
Serra, nos termos do artigo 87, III da Lei
8.666/93, ou punidas com suspensão do
direito de f irmar parcerias e/ou outros
ajustes com o Município de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo ou outra esfe-
ra de Governo;

2.4.9. Impedidas de licitar ou contra-
tar nos termos do art igo 10 da Lei
9.605/98;

2.4.10. Que se encontre em regime de
recuperação judicial ou em processo de
falência, sob concurso de credores, disso-
lução ou liquidação, exceto empresa em
recuperação, já homologada pelo juízo
competente e em pleno vigor,  sem prejuí-
zo do atendimento a todos os requisitos de
habilitação econômico-financeira estabele-
cidos no edital, nos termos da Súmula 50
do TCESP;

2.4.11. Que abriguem em seu quadro
diretores, responsáveis legais e técnicos,
membros de conselhos técnicos, consulti-
vo, deliberativo ou administrativo que ocu-
pem cargo nos poderes do Município de
Rio Grande da Serra; 

2.5. O requerimento, devidamente
acompanhado da documentação de que
trata este instrumento, deverá ser dirigido
ao Prefeito Municipal e protocolado no
Protocolo Geral da Prefeitura do Município
de Rio Grande da Serra, Estado de São
Paulo, situado na Rua do Progresso, 700 –
Centro  - CEP 09450-000, nos dias úteis,
das 9h00 às 16h00.

2.6. A Secretar ia Municipal de
Saúde poderá solicitar a complementação
da documentação prevista neste instru-
mento, sendo concedido prazo de até 15
(quinze) dias corridos para a apresentação
dos documentos faltantes.

2.7. O interessado deverá estar
apto a apresentar a atualização de todos
os documentos que vencerem, mantendo-
os atualizados junto aos órgãos responsá-
veis.

2.8. O requerimento de qualificação
importa total ciência das entidades interes-
sadas nas disposições legais pertinentes e
das condições deste Edital.

3. DO PROCEDIMENTO PARA A
QUALIFICAÇÃO

3.1. O requerimento de qualif ica-
ção, conforme modelo que const i tui  o
Anexo I deste Edital, dirigido ao Prefeito
Municipal,  será autuado em processo
administrat ivo e, poster iormente, será
encaminhado para Presidente da
Comissão Especial de Seleção, instituída
por meio de Portaria 129/2021, para início
do procedimento de análise dos requisitos
deste edital.

3.2. A Comissão Especial de
Seleção observará se a entidade requeren-
te atende aos requisitos de qualificação

constantes na legislação municipal, se
atende às condições deste Edital, bem
como se não incide nas causas de impedi-
mento aqui previstas, realizando análise
da documentação apresentada pela enti-
dade, devendo, ao final, proferir parecer
fundamentado quanto à qualificação, opi-
nando pelo deferimento ou indeferimento
do pedido.

3.3. No caso de parecer pelo deferi-
mento do pedido, o processo será encami-
nhado à Secretaria de Assuntos Jurídicos
para as considerações jurídicas cabíveis
e, após, ao Prefeito Municipal, que avalia-
rá a conveniência e oportunidade da quali-
ficação e, ao final, decidirá pelo deferi-
mento ou indeferimento do pedido.

3.4. A qual i f icação da ent idade
como Organização Social de Saúde - OSS
será formalizada através de Decreto do
Chefe do Poder Executivo Municipal, expe-
dido no prazo de até 15 (quinze) dias,
após o deferimento, que será publicado no
órgão de publ ic idade municipal e, em
forma de extrato, no Diário Oficial do
Estado de São Paulo (DOESP).

3.5. O pedido de qualificação será
indeferido quando:

3.5.1. a requerente não se enquadrar
nas atividades dirigidas à saúde;

3.5.2. a requerente não atender ao
disposto na legislação municipal e as con-
dições deste Edital, inclusive no que tange
à experiência na área da saúde;

3.5.3. a documentação apresentada
estiver incompleta, com borrões, rasuras,
entrelinhas, cancelamentos, emendas, res-
salvas ou omissões que causem dúvidas
quanto à sua veracidade ou autenticidade
ou, ainda, não for apresentada no prazo
concedido; e

3.5.4. a requerente incorrer em uma
das hipóteses de impedimento previstas
neste Edital.

3.6. Indeferido o pedido, após a
ciência da entidade, esta terá o prazo de
15 (quinze) dias para interpor recursos e
solicitar reapreciação do pedido, que será
reanalisado em até 15 (quinze) dias. Após
este prazo, considerado apto o deferimen-
to, será observado o disposto no item 3.4.

3.7. Restando inerte o requerente
quanto ao prazo para interposição de
recurso e solicitação de reapreciação do
pedido ou, ainda, permanecendo o indefe-
rimento, após reanálise, extrato da deci-
são deverá ser publicado no Diário Oficial
do Estado de São Paulo (DOESP) e no
órgão de publicidade municipal.

3.8. Permanecendo a decisão de
indefer imento, após a interposição de
recursos, não caberá novo recurso da
decisão do recurso previsto no item 3.6,
publicando-se extrato nos termos do item
anterior.

3.9. A entidade cujo pedido for
indeferido poderá requerer novamente a
qualificação, a qualquer tempo, desde que
atendidas às normas constantes da legis-
lação municipal e das disposições deste
Edital.

3.10. Será dada ciência à entidade
de todo o resultado referente à solicitação
autuada em processo administrativo do
pedido de qualificação como Organização
Social de Saúde - OSS de que trata este
Edital, por meio de publicação da decisão
administrativa, bem como por meio do
endereço eletrônico indicado no ato do
requerimento.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. A qual i f icação de ent idade

como Organização Social de Saúde - OSS
não obriga a Administração Públ ica
Municipal a firmar Contrato de Gestão com
quaisquer das entidades qualificadas, as
quais não têm direito subjetivo a qualquer
tipo de repasse financeiro.,

4.2. As ent idades qual i f icadas
como Organização Social de Saúde - OSS
poderão participar de processo de seleção
públ ica de projetos por meio de
Chamamento Público específico, nos ter-
mos da legislação municipal vigente, para

escolha da Organização Social de Saúde
apta a celebrar eventual Contrato de
Gestão.

4.3. As ent idades interessadas
assumem todos os custos do requerimento
de qualificação, sendo que a Prefeitura do
Município de Rio Grande da Serra, Estado
de São Paulo, não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, indepen-
dentemente da condução ou do resultado
da qualificação.

4.4. Qualquer pessoa poderá solici-
tar à Comissão de Seleção esclarecimen-
tos acerca do presente Edital, por meio do
seguinte endereço eletrônico: juridico@rio-
grandedaserra.sp.gov.br, ou protocolizar
pet ição nos dias úteis,  no Setor de
Protocolo, com indicação do respectivo
processo administrat ivo, Rua do
Progresso, 700 – Centro  - CEP 09450-
000, nos dias úteis, das 9h00 às 16h00.

4.5. O edital completo poderá ser
obt ido no portal da transparência do
Município de Rio Grande da Serra.

4.6. Não serão aceitos pedidos de
informações ou questionamentos verbais
ou por ligação telefônica;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO
RGANDE DA SERRA, Secretaria Municipal
de Saúde, em 18 de fevereiro de 2021.

Maria José Pereira Zago 
Secretária Municipal de Saúde
Eliene de Paula Pinto
Presidente da Comissão de Seleção

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara de Rio Grande da Serra con-

vida a população para participar virtual-
mente da Audiência pública de prestação
de Contas da Secretaria da Saúde, refe-
rente ao ul t imo quadrimestre de 2020
(setembro a dezembro). O evento aconte-
cerá dia 26 de fevereiro de 2021, sexta-
feira, a partir das 17 hs00, em conformida-
de com Lei Complementar 141/2012.
Aberto a toda população, será transmitida
ao vivo na página of ic ial  da Câmara
Municipal.

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO nº 02/2018 - Proc. nº
106/2017 – CONTRATADA: LARA CEN-
TRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
LTDA – CNPJ: 57.543.001/0001-08 -
Objeto: Empresa especializada em servi-
ços de coleta e transporte de resíduos
para o Município, atendendo a Secretaria
de Serviços Urbanos da Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra. –
Prorrogação: 12 (doze) meses; Valor
Acréscimo: 7,91% (sete vírgula noventa e
um por cento) o item 01 do Lote 01; 0,79%
(zero vírgula setenta e nove por cento) o
item 03 do Lote 01; e 17,74% (dezessete
vírgula setenta e quatro por cento) o item
02 do Lote 01; Valor Total do Aditivo: R$
3.945.105,20. Data Assinatura:
01/02/2021. 

DESPACHO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA: Processo nº
406/2019 “Rati f ico a Dispensa de
Licitação, com fundamento no artigo 24,
inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 para a
Locação do imóvel da Secretar ia de
Educação, Biblioteca e Projeto Robótica, e
conforme Decisão Judicial, no valor anual
de R$ 120.000,00”,  Prazo: 12 meses.
Maria Da Penha Agazzi Fumagal l i  –
Secretár ia de Educação e Cultura,
25/02/2021.

DESPACHO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA: Processo nº
123/2021 “Rati f ico a Dispensa de
Licitação, com fundamento no artigo 24,
inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 para
a contratação de empresa especializada
em gerenciamento, implementação, admi-
nistração e fornecimento de vale alimenta-
ção, e conforme Decisão Judicial, no valor
de R$ 777.040,76”, Prazo: 180 dias. Maria
Da Penha Agazzi Fumagalli – Secretária
de Educação e Cultura, 25/02/2021.
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