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Adversários de Volpi: Kiko Teixeira, Lair Moura, Marisa da Casas Próprias, Professor Felipe Magalhães e Carlos Sacomani

Igor tinha
18 anos
de idade

Pré-candidato à reeleição, Kiko Teixeira realiza
convenção domingo com 12 partidos aliados Página 04
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Volpi ataca adversários:
“idiotas e medíocres”
O ex-prefeito de Ribeirão

Pires e pré-candidato nas
eleiçõesdodia 15denovem-
bro, Clóvis Volpi (PL), reali-
zou sua convenção na última
segunda-feira na sede do
partido e nela aproveitou
para atacar seus concorren-
tes ao cargo.

Volpi, 72 anos, demons-
trou bastante irritabilidade
com a eleição que se avizi-
nha e aproveitou o microfo-
ne e estando na presença de
correligionários para atacar
fortemente seus adversá-
rios, chamando-os de “idio-
tas”, “medíocres”, “taca-
nhos” e “bananas”.

Página 03
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

CC HH AA RR GG EEE d i t o r i a l d a F o l h a

Respeito e transparência
A morte do garoto de 18 anos, morador de

Rio Grande da Serra, trouxe à tona uma enor-
me discussão envolvendo internautas, ami-
gos, familiares e a Polícia. Em um jogo des-
medido de apontar quem é ou não o culpa-
do, comportamento que tem sido cada vez
mais corriqueiro nos dias de hoje, quem
sofre as consequências é a família,
que, além de passar pela dor da
perda, acaba sendo obrigada a ver
julgamentos feitos pela tal opinião
pública.  

É fato que o caso tem aguçado a
curiosidade de muitos - afinal, há pelo menos
duas versões a respeito do ocorrido que são
totalmente divergentes, uma vez que a
Polícia diz uma coisa e os amigos, outra. No
entanto, isso não é e nunca será motivo para
terceiros usarem da facilidade da internet
para serem os “donos da razão”. 

Independente do status social da vítima.

Seja um usuário de entorpecentes, ou a pes-
soa mais respeitada da sociedade. É preciso
ter respeito e transparência, tanto por parte
da sociedade, quanto das autoridades. 

Respeito pela dor dos familiares que cho-
ram pela morte precoce de um ente querido.
Transparência nas informações sobre o que

de fato aconteceu. Quanto mais
nebuloso for o caso, a opinião
pública terá ainda mais motivo
para falar o que bem entender. 

Se houve crime, independente
de quem seja o autor, a lei deverá

prevalecer acima de qualquer coisa, e a ver-
dade tornar-se conhecida por todos.  

Enquanto aos caros internautas, que ficam
escondidos atrás de seus aparelhos celulares,
tablets e computadores propagando mensa-
gens de ódio, lembrem-se: Hoje, você julga.
Amanhã, o julgado pela opinião pública pode
ser você.

““AA  lleeii  ddeevveerráá
pprreevvaalleecceerr,,  ee  aa

vveerrddaaddee  ttoorrnnaarr--ssee
ccoonnhheecciiddaa””
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Que os políticos, especial-
mente os de Ribeirão Pires,
estão usando bastante as
redes sociais para promove-
rem suas candidaturas e até
mesmo alguns slogans.

* * *
Que os pré-candidatos a

prefeito estão espalhando
entre apoiadores slogans para
serem inseridos em suas fotos
de perfis, especialmente no
Favebook.

* * *
Que o prefeito Kiko Teixeira

(PSDB) escolheu o slogan
“Estou com Kiko” para difun-
dir seu nome.

* * *

Que o ex-prefeito Clóvis
Volpi (PL) escolheu “#Volta
Volpi”.

* * *
Que estão usando as tiras

de apoio pessoas comuns e
também pessoas envolvidas
no meio político.

* * *
Que pelo lado do Volpi,

como exemplo, está usando a
tira a ex-secretária de
Educação, Rosi Ribeiro.

* * *

Que pelo lado de Kiko, o ex-
prefeito Luiz Carlos Grecco
está usando o slogan.

* * *
Que já já outros postulan-

tes ao cargo de Executivo de
Ribeirão Pires irão usar a
mesma estratégia para difun-
dir o nome, mas resta saber
qual será o slogan.

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

O ex-prefeito de Ribeirão
Pires e pré-candidato nas elei-
ções do dia 15 de novembro,
Clóvis Volpi (PL),  realizou sua
convenção na última segunda-
feira na sede do partido e nela
aproveitou para atacar seus
concorrentes ao cargo.

Volpi, 72 anos, demonstrou
bastante irritabilidade com a

eleição que se avizinha e apro-
veitou o microfone e estando na
presença de correligionários
para atacar fortemente seus
adversários.

“São cinco ou seis candida-
tos. Alguns idiotas, mesmo não
tendo absolutamente nenhuma
chance de se eleger, prestam-
se a falta de dignidade critican-

do quem está em primeiro”,
disse Volpi, apontando que está
em primeiro lugar nas pesqui-
sas, mesmo não tendo nenhu-
ma pesquisa registrada apon-
tando tal índice.

Em seguida voltou a mirar
sua metralhadora para os
adversários. “Estes políticos
nunca tiveram sucesso. São
políticos tacanhos, políticos
medíocres, políticos sem perso-
nalidade. Estes infelizes são uns
bananas. Por que? De nada ser-
vem”, atacou, sem falar nenhu-
ma nome.

Porém, sabe-se que os con-
correntes de Volpi nesta eleição
são: Kiko Teixeira (PSDB), Lair
Moura (Avante), Marisa da
Casas Próprias (Solidariedade),
Felipe Magalhães (PT) e Carlos
Sacomani, o Banana (PSL).

A convenção confirmou o
nome de Amigão D´Orto (PSB)
como pré-candidato a vice de
Volpi e também cerca de 120
candidatos a vereador dos parti-
dos PL, PSB, PTC, Pros e
Patriota.

Em convenção, Volpi
rebaixa adversários
Prefeiturável chama adversários de “idiotas, medíocres, tacanhos e bananas”

Clóvis Volpi fala em convenção ao lado de Amigão D´Orto
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A primeira homologação parti-
dária em Rio Grande da Serra foi
realizada pelo Podemos, no sába-
do (5). Na convenção, realizada na
Vila Arnold, foi homologada a
chapa de Claudinho da Geladeira
como candidato a prefeito e Penha
Fumagalli, indicada pelo PTB, como
vice. Também foi confirmada a
coligação majoritária, nomeada
Quem Ama Cuida, composta pelas
siglas Podemos, PTB, PDT, Avante,
Solidariedade e Partido Verde.

“A grande tarefa do nosso
grupo será fazer as pessoas senti-
rem orgulho em fazer parte desse
projeto por renovação. A política é
o bem comum de todos e os políti-

cos e suas equipes são servidores
públicos, cuja missão deve ser prio-
ritariamente levar a excelência na
prestação de serviços para a popu-
lação, sempre com muita humani-
dade e transparência”, disse
Claudinho.  

Convenções
Outras quatro convenções

serão realizadas nos próximos dias.
O PSD de Rio Grande confirmará
no domingo (13) a candidatura da
Professora Marilza, atual vice-pre-
feita de Rio Grande da Serra. O
evento será às 9h no Espaço
Lasareff (Estr. do Rio Pequeno,
2.555, em Rio Grande da Serra).

No mesmo dia, haverá a con-
venção do PT de Rio Grande para a
confirmação da candidatura do ex-
prefeito Ramon Velásquez. O
evento será às 14h, pela página do
partido no Facebook: www.face-
book.com/ptrgs13.

PSL, partido de José Teixeira,
promoverá a convenção na segun-
da-feira (14) às 9h, no Largo da
Independência, nº 7.

Republicanos, partido de Cleson
Alves, realizará a convenção na
terça (15) às 19h, na Câmara
Municipal de Rio Grande da Serra.  

PSB, partido de Akira Auriani,
fará sua convenção no dia 13.

Podemos homologa
chapa de Claudinho

Uma maratona de convenções
partidárias acontece neste domin-
go em Ribeirão Pires, quando 12
partidos irão homologar Kiko
Teixeira e Gabriel Roncon como
pré-candidatos à reeleição para
prefeito e vice-prefeito na cidade,
e ainda de mais 160 pré-candida-
tos a vereador.  Devido às restri-
ções impostas pela pandemia, os
eventos acontecerão em cinco

lugares diferentes para evitar aglo-
merações, das 9h às 13h.

Kiko Teixeira está confiante na
reeleição porque avalia que con-
quistou o apoio expressivo da
população ao, primeiro, recuperar
as finanças da cidade, viabilizando
a entrega nos anos seguintes de
projetos importantes e finalizados
para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores. 

“Esta ampla frente partidária
que se formou em torno da conti-
nuidade deste projeto de recupe-
ração de Ribeirão Pires representa
um sentimento da sociedade de
que é preciso governar com res-
ponsabilidade, competência e
humanismo, sem ficar apenas com
tapinhas nas costas na época de
campanha”, afirma Kiko.

PSDB e PTB, partidos de Kiko e
Gabriel, farão suas convenções na
Câmara Municipal e dois partidos,
PCdoB e Podemos, farão as suas
online. Os demais membros dessa
frente partidária – Cidadania, DEM,
MDB, PDT, PRTB, PSC, PSD e PV –
fazem as convenções em três escri-
tórios próximos. Para todos os
locais, a orientação é que compa-
reçam preferencialmente apenas
os pré-candidatos, convencionais e
presidentes das legendas.

Na Câmara Municipal, onde
ocorrerão os discursos dos candi-
datos majoritários, haverá restri-
ção de entrada, medição de tem-
peratura, obrigatoriedade de uso
de máscara e álcool em gel na
entrada.

12 partidos confirmam
apoio a Kiko no domingo

Convenção acontecerá em cinco lugares diferentes neste domingo

Kiko pré-candidato a prefeito e Gabriel vice serão confirmados domingo

Claudinho da Geladeira (Podemos)
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O final de semana de feriado
prolongado foi de movimentações
no cenário político em Ribeirão
Pires. Duas chapas que terão con-
correntes a prefeito e vice aprovei-
taram os dias de folga para realiza-
rem suas convenções partidárias,
com o intuito de oficializar a candi-
datura de seus representantes ao
Executivo Municipal, bem como
seus candidatos à vereadores e
coligações. 

O primeiro partido a definir suas
candidaturas e coligação foi o PT,
em evento totalmente virtual, na

tarde do último sábado (5). Na oca-
sião, Felipe Magalhães e Jacque
Cipriany foram homologados
como candidatos a prefeito e vice e
o Psol como lelgenda de apoio. Em
publicação nas redes sociais,
Magalhães expressou seu desejo e
agradeceu aos apoiadores. “Hoje
demos um passo fundamental
para Ribeirão Pires voltar a sorrir.
Muito obrigado ao Partido dos
Trabalhadores de Ribeirão Pires
pela confiança. Sei do tamanho do
meu desafio e, sobretudo, o tama-
nho da minha responsabilidade.”   

Clóvis Volpi (PL) também reali-
zou sua convenção. Veja matéria
na pégina 3.

Lair e Hércules se unem 
Após inúmeros rumores sobre

os possíveis nomes que ocupariam
o posto de candidato à vice-prefei-
to no Avante e Republicanos, as
siglas divulgaram, na última sexta-
feira (4), que a chapa majoritária
que concorrerá às eleições 2020
será composta por Lair Moura
(Avante) como candidata à prefeita
e Dr. Hércules (Republicanos)
como vice. A convenção que oficia-
lizará os candidatos da chapa e
coligação, que também contará
com o PMB, acontecerá no próxi-
mo dia 14, na Câmara Municipal de
Ribeirão Pires. O número de parti-
cipantes será restrito para que não
haja aglomeração.   

Datas definidas 
O PSL escolheu o próximo dia 13

para oficializar Carlos Sacomani
como candidato ao Executivo
Municipal, acompanhado de
Marcos Caverna como vice.
Enquanto o Solidariedade esco-
lheu o dia 15, para homologar
Marisa Reinoso e Toninho Muraki.  

PT confirmou Felipe Magalhães e Jacque e Lair anuncia Hércules do Republicanos

PT de RP faz convenção
e Lair anuncia vice

Felipe e Jacque Cipriany pelo PT e Lair Moura (Avante) junto com Hércules
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Desde que a morte de Igor de
Oliveira Ribeiro, morador de Rio
Grande da Serra, ganhou reper-
cussão, diferentes versões acerca
do caso passaram a circular nas
redes sociais. Uma das divergên-
cias sobre a possível causa da
morte é se o corpo do jovem de
18 anos apresentava ou não sinais
de agressão. A Folha teve acesso
ao boletim de ocorrência e,
segundo o documento, Igor não
possuía eventuais indícios de que
teria sido agredido, no entanto
amigos próximos afirmam que o
corpo apresentava possíveis mar-
cas de pauladas ou chutes.

De acordo com informações do
registro do caso, ocorrido no início

da madrugada da última quarta-
feira (9), o pai da vítima recebeu
uma ligação com número desco-
nhecido, onde o autor afirmou ter
visto o jovem no local dos fatos,
conhecido como ponto de consu-
mo de entorpecentes.  

O próprio pai teria entrado no
matagal e encontrado o garoto
desacordado, tendo o arrastado
até a calçada para o atendimento
da equipe médica da Samu.
Apesar das manobras para reani-
mação, Igor não resistiu e teve
óbito decretado no local. Ainda foi
levantada a hipótese pela equipe
médica de uma possível morte em
decorrência de consumo excessi-
vo de entorpecentes -  não confir-

mada pelas autoridades.   
A outra versão apresentada

por amigos dão conta de que o
garoto teria sido vítima de agres-
são, cometida por um suposto
policial. De acordo com relatos,
Igor estava no local conhecido
como “pinicão” e, no momento
em que estava de saída, foi sur-
preendido pela presença dos poli-
ciais. Os demais indivíduos que
estavam no ponto conseguiram
correr, enquanto o garoto ficou
sob a mira dos militares.  

Ainda segundo os relatos rece-
bidos pela nossa equipe, havia
marcas  de agressão na região do
pescoço do jovem. “Assim que
encontramos o corpo, ele estava

com a cara no chão, descalço,
cheio de terra dentro do ouvido e
parecia ser um chute, uma paula-
da na garganta dele”, afirmou um
dos amigos de Igor.  

“Nós temos testemunha do
que o policial fez, mas é usuário
de drogas que fica na frente do
pinicão, e como a polícia disse:
‘vai ficar ouvindo nóia? ’. A pala-
vra de um usuário não tem poder
na sociedade em que vivemos”,
expressou. 

A Folha entrou em contato
com a Polícia Civil, que afirmou
aguardar o laudo com a definição
da causa da morte do garoto de
18 anos. Procurados pela nossa
equipe, familiares do jovem não
se pronunciaram até o fechamen-
to desta edição. 

Na tarde da última quinta-feira
(10), amigos realizaram um ato
em homenagem a Igor, na Praça
da Bíblia, e pediram por Justiça.
“Moleque tranquilo, não fazia mal
para ninguém. Foi muita covardia
o que fizeram com ele”, finalizou o
amigo.

Polícia afirma que corpo de jovem não apresentava marcas, enquanto amigos alegam que garoto foi vítima de agressão

Morte de jovem em RGS gera
divergências e revolta na internet

Igor Ribeiro tinha 18 anos

Foto: Divulgação / Redes Sociais
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A Polícia Militar prendeu dois
homens em flagrante, na noite
do último sábado (5), acusados
de traficar entorpecentes pela
região do Parque América, em

Rio Grande da Serra. Os milita-
res, que pertencem à equipe de
policiamento de Ribeirão Pires,
realizavam patrulhamento pelo
local quando notaram a atitude

suspeita da dupla e optaram por
abordá-la. 

Durante o procedimento de
revista, foram encontradas com
um dos suspeitos, identidicado
como P.S.N., 39 anos,   porções
de cocaína, crack, lança perfume
e a quantia de R$ 302,00. O arte-
são confessou que estava ali
para abastecer o ponto de venda
de drogas e que receberia a
quantia de R$100,00. 

Já com o segundo envolvido,
identificado como P.C.M.C, 38
anos,  foi encontrada a quantia
de R$151,50 referente às ven-
das. Ele confessou que trabalha-
va para o tráfico e recebia a
quantia de R$50,00 por dia. Ao
todo, foram apreendidos 117
unidades de entorpecentes,
R$453,50 em espécie e um apa-
relho celular. 

A dupla foi encaminhada à
Delegacia de Ribeirão Pires,
onde a prisão em flagrante foi
formalizada. O delegado de plan-
tão ainda representou pela pri-
são preventiva de ambos. 

Homens confessaram que trabalhavam para o tráfico no Parque América

PM prende ajudantes
do tráfico em RGS

Drogas foram encaminhadas para à Delegacia de Ribeirão Pires 

Foto: Divulgação / Polícia M
ilitar

Homem é preso após 
ameaçar mãe e irmã em RP

Um homem de 33 anos foi
preso em flagrante pela Guarda
Civil Municipal de Ribeirão Pires,
na madrugada da última segun-
da-feira (31), após ameaçar fami-
liares, no Jardim Planalto Bela
Vista. V.C.S. estava com compor-
tamento alterado, possivelmente
sob o efeito de entorpecentes, e
armado com duas facas. 

De acordo com as informa-
ções registradas no boletim de
ocorrência, a mãe do indiciado,
de 63 anos, e a irmã, de 43 anos,
relataram aos guardas que V.C.S.
estava proferindo ameaças con-
tra elas e querendo arrumar con-
fusão.  Devido ao comportamen-
to agressivo, populares precisa-
ram intervir e o seguraram até a
chegada da GCM no local. 

Os guardas localizaram as
duas facas escondidas em sua
cintura, tendo o acusado alegado
que foi até a casa de sua mãe
para pegar seu celular. Os envol-
vidos foram encaminhados a
Delegacia de Polícia de Ribeirão
Pires, onde os familiares expres-
saram o desejo de representar
criminalmente contra o agressor.
O delegado de plantão decretou
a prisão em flagrante e represen-

tou pela preventiva do autor,
além de medidas protetivas às
vítimas. 

Durante a formalização do
boletim de ocorrência sobre os
crimes de ameaça e violência
doméstica, V.C.S. permaneceu
em silêncio e se recusou a assinar
os documentos necessários. 

Jovem é assaltado
no  Bosque Santana 

Um jovem de 20 anos foi alvo
de criminosos, na madrugada do
último dia 30, enquanto retorna-
va  para casa, no Bosque Santana.
Segundo informações do boletim
de ocorrência, a vítima estava na
rua de sua residência, quando foi
surpreendida pela dupla, que
fazia uso de uma motocicleta. 

Os indivíduos, que ainda não
foram identificados, levaram a
mochila do jovem, onde estavam
documentos pessoais, além de
seu boné e blusa. Após a conclu-
são do roubo, a dupla ordenou a
vítima a subir a rua correndo,
momento em que fugiram do
local.  

O caso foi encaminhado ao
Distrito Policial de Ribeirão Pires,
onde o setor de investigações
trabalha para identificar os auto-
res do roubo.
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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.

JOSÉ  MARTINS  FILHO, estado civil divorciado, pro-
fissão caminhoneiro, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no
dia  vinte  de  setembro de mil novecentos  e  sessenta e qua-
tro (20/09/1964), residente e domiciliado Rua  Campos
Sales, 169, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ
MARTINS e de NIFETALINA DE OLIVEIRA MARTINS.
ROSÂNGELA  APARECIDA  DOS  SANTOS,  estado  civil
solteira, profissão balconista,  nascida  em  São  Luiz  do
Paraitinga, SP no dia seis de agosto  de  mil novecentos e
sessenta e nove (06/08/1969), residente e domiciliada  Rua
Antonieta  Colalilo  Cordeiro, 618, Roncon, Ribeirão Pires,
SP,  filha  de  LUIZ  GONZAGA DOS SANTOS e de MARIA
ANTONIA DE CARVALHO DOS SANTOS.                                                  

FRANCISCO  XAVIER RIBEIRO, estado civil divorcia-
do, profissão operador de  máquina,  nascido  em  Campinas
do  Piauí, PI no dia dezesseis de agosto  de  mil  novecentos
e setenta e seis (16/08/1976), residente e domiciliado  Rua
Gago Coutinho, 620, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho de
TEODORO LUIZ RIBEIRO e de MARIA CREUSA RIBEIRO.
RUTIMARA  NOGUEIRA  SOUZA,  estado  civil  solteira, pro-
fissão do lar, nascida  em  Casa Nova, BA no dia dezoito de
abril de mil novecentos e oitenta   e  nove  (18/04/1989),  resi-
dente  e  domiciliada  Rua  Gago Coutinho,  620,  Pilar  Velho,
Ribeirão Pires, SP, filha de CICERO DA SILVA SOUZA e de
JOANINHA NOGUEIRA SOUZA.                             

NILTON  GABRIEL  DA  SILVA  JUNIOR,  estado  civil
solteiro, profissão auxiliar  de  produção,  nascido  em  Mauá,
SP no dia vinte e sete de setembro  de mil novecentos e
noventa e oito (27/09/1998), residente e domiciliado  Rua
Carlos  Gardel, 35, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho de
NILTON GABRIEL DA SILVA e de MARIA LUCIELMA DA
SILVA. MARÍLIA GABRIELA DOREA DOS SANTOS, esta-
do civil solteira, profissão do lar,  nascida  em Ribeirão Pires,
SP no dia vinte e oito de janeiro de dois  mil (28/01/2000),
residente e domiciliada Rua Carlos Gardel, 35, Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filha de VANESSA DOREA DOS SAN-
TOS.   

EDSON  MARTINS  FERNANDES,  estado  civil soltei-

ro, profissão ajudante geral,  nascido em Suzano, SP no dia
quinze de julho de mil novecentos e  oitenta  (15/07/1980),
residente e domiciliado Rua Constantinopla, 04,  Tanque
Caio,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de  VICENTE  MARTINS
FERNANDES e de BENEDITA PRADO FERNANDES.
ELIANE PEREIRA DE QUEIROGA, estado civil solteira, pro-
fissão operadora de  caixa,  nascida  em  Mauá,  SP  no dia
dezenove de setembro de mil novecentos   e  oitenta
(19/09/1980),  residente  e  domiciliada  Rua Constantinopla,
04,  Tanque  Caio,  Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ PEREI-
RA DE QUEIROGA e de ANITA DAS GRAÇAS LOPES
QUEIROGA.             

EDMILSON  DE  MENEZES SILVA, estado civil soltei-
ro, profissão ajudante geral,  nascido  em  Mauá,  SP  no dia
vinte e quatro de agosto de mil novecentos  e setenta e oito
(24/08/1978), residente e domiciliado Rua João  Lúcio  de
Moraes,  401,  Aliança,  Ribeirão Pires, SP, filho de JOA-
QUIM SANTOS SILVA e de MARIA ESTRELA DE MENE-
ZES.ÉRIKA   GONÇALVES  DE  ALCANTARA,  estado  civil
solteira,  profissão auxiliar  de  classe, nascida em Mauá, SP
no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta e um
(27/06/1981), residente e domiciliada Rua  João  Lúcio de
Moraes, 401, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de MALBER
DE ALCANTARA e de VALDITE GONÇALVES DE ALCAN-
TARA.              

HEVERTON  CORDEIRO GANDRA, estado civil soltei-
ro, profissão tesoureiro escolar,  nascido em São Bernardo
do Campo - 1º Subdistrito, SP no dia dezenove  de  janeiro
de mil novecentos e oitenta e seis (19/01/1986), residente  e
domiciliado  Avenida  Pau  Brasil,  123, Parque Aliança,
Ribeirão  Pires,  SP, filho de ROMEU GANDRA ARRUDA e
de IVANI CORDEIRO DE ARRUDA GANDRA. JULIANA
LACERDA CAVALCANTI, estado civil solteira, profissão
auxiliar de  classe,  nascida  em Ribeirão Pires, SP no dia
dezoito de julho de dois  mil  (18/07/2000),  residente  e domi-
ciliada Avenida Pau Brasil, 123,  Parque Aliança, Ribeirão
Pires, SP, filha de EVALDO CAVALCANTI e de SAMARA
ROCHA LACERDA.                                              

MESSIAS  DE  OLIVEIRA,  estado civil divorciado, pro-
fissão operador de processos, nascido em São Paulo, SP no
dia vinte e sete de maio de mil novecentos e sessenta e seis
(27/05/1966), residente e domiciliado Rua dos  Estudantes,
55,  Pastoril, Ribeirão Pires, SP, filho de ORIEL DE OLIVEI-
RA e de ERCI DE SOUZA OLIVEIRA.  IVANILDA  MARIA
DA  SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida
em  São Caetano do Sul, SP no dia vinte e sete de dezem-

bro de mil   novecentos   e   sessenta  e  cinco  (27/12/1965),
residente  e domiciliada  Rua  dos  Estudantes,  55,  Pastoril,
Ribeirão Pires, SP, filha de VICENTE PEDRO DA SILVA e
de DIVA DOS SANTOS SILVA.           

ROBSON  RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão
acessor comercial, nascido  em  Suzano,  SP  no  dia pri-
meiro de maio de mil novecentos e oitenta  e  quatro
(01/05/1984), residente e domiciliado Rua Pedro de Toledo,
12,  Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ RODRIGUES
e de VERA LUCIA BARBOSA RODRIGUES. BRYZZA
RAELLY  SILVA  DE  SOUZA,  estado  civil  solteira,  profis-
são assistente administrativo, nascida em Tuparetama, PE
no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e
nove (21/09/1989), residente e  domiciliada  Rua  Pedro  de
Toledo, 12, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ
OSMAR DE SOUZA e de JOSEFA VIRGÍNIA SILVA DE
SOUZA.     

DIEGO  MARTINS  PINTO, estado civil solteiro, profis-
são controlador de acesso, nascido em São Caetano do Sul,
SP no dia trinta de dezembro de mil  novecentos e noventa
e oito (30/12/1998), residente e domiciliado Travessa
Aldeíza,  154,  Centro  Alto,  Ribeirão  Pires, SP, filho de
SÉRGIO GONÇALVES PINTO e de ANA MARIA MARTINS
PINTO. YASMIN   LIMA  ROSA,  estado  civil  solteira,  pro-
fissão  técnica  de enfermagem,  nascida em Ribeirão Pires,
SP no dia dezessete de outubro de   mil  novecentos  e
noventa  e  nove  (17/10/1999),  residente  e domiciliada
Travessa  Aldeíza,  154, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filha
de ROBSON ROSA e de MARIA CICERA LIMA BEZERA
ROSA.              

AIRTON  ALBERTO  LEAL,  estado  civil solteiro, pro-
fissão metalúrgico, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia
dezenove de dezembro de mil novecentos  e oitenta e seis
(19/12/1986), residente e domiciliado Rua Vereador
Fortunato Pandolfi Arnoni, 383, Represa, Ribeirão Pires, SP,
filho de ALBERTO BORGES LEAL e de TEREZINHA ROSA
LEAL. LETÍCIA  DA  SILVA  SANTOS,  estado civil solteira,
profissão auxiliar administrativo,  nascida em Ribeirão Pires,
SP no dia onze de abril de mil novecentos e noventa e cinco
(11/04/1995), residente e domiciliada Rua  Cassiano
Ricardo,  182,  Represa,  Ribeirão  Pires, SP, filha de ANTO-
NIO PEDRO DA SILVA e de EDINALVA ANTONIA DOS
SANTOS SILVA.        

CRISTIAN APARECIDO DE SOUZA, estado civil sol-
teiro, profissão ajudante geral,  nascido  em  Santo  André,
SP  no  dia  seis  de março de mil novecentos   e  noventa

(06/03/1990),  residente  e  domiciliado  Rua Rondônia  (Vl
Monteiro),  18,  Aliança,  Ribeirão Pires, SP, filho de ROBER-
TO  DONIZETE  DE  SOUZA  e  de  MARIA APARECIDA
LOPES DA SILVA DE SOUZA.  POLYANA  ROBERTA
MARTINS, estado civil solteira, profissão auxiliar de farmá-
cia,  nascida  em  Três Pontas, MG no dia cinco de janeiro
de mil novecentos  e oitenta e nove (05/01/1989), residente
e domiciliada Rua Rondônia  (Vl  Monteiro),  18,  Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filha de CARLOS AFONSO MARTINS e
de JUSSEA JORGINA DE PAULA MARTINS.           

GUILHERME  NERES RODRIGUES, estado civil sol-
teiro, profissão expert em interação,  nascido  em  Mauá,  SP
no  dia  quatorze  de  maio de mil novecentos  e noventa e
sete (14/05/1997), residente e domiciliado Rua Palmital,  31,
Quarta  Divisão,  Ribeirão Pires, SP, filho de EDILSON
RODRIGUES e de SELVINA DE JESUS NERES. FABRICIA
DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão assisten-
te comercial,  nascida  em  Santo  André, SP no dia dezes-
seis de junho de dois  mil  (16/06/2000),  residente e domici-
liada Rua Arthur Arruda de Oliveira  Cabral,  75,  Tanque
Caio, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSE LUIZ DOS SANTOS
JUNIOR e de MARIA JSOE DA SILVA LIMA.                 

LUCAS GUEDES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro,
profissão ajudante de padeiro,  nascido  em  Mauá,  SP no
dia vinte e quatro de março de mil novecentos  e noventa e
nove (24/03/1999), residente e domiciliado Rua das
Pitangas , 13, Aliança   , Ribeirão Pires, SP, filho de JOÃO
JOSÉ DE OLIVEIRA e de FLAVIA REGINA GUEDES DE
OLIVEIRA.                    SUZANE  CRISTINA  DOS  SAN-
TOS  MELLO, estado civil solteira, profissão estudante, nas-
cida em São Sebastião, SP no dia quatro de abril de dois mil
e quatro (04/04/2004), residente e domiciliada Rua das
Pitangas,  13, Aliança     , Ribeirão Pires, SP, filha de ODAIR
SOARES DE MELLO e de  FERNANDA CRISTINA DOS
SANTOS MELLO.                                   

WYLLYAN   JAMMES  SOUZA  BARBOSA,  estado
civil  solteiro,  profissão operador  de  caixa,  nascido  em
Iracema, CE no dia vinte e cinco de março  de  mil  nove-
centos  e noventa e sete (25/03/1997), residente e domicilia-
do   Rua  Laudelina  Rodrigues  (Jd  Caçula),  737,  Represa,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ JOZIMAR BARBOZA e de
ANTONIA AGENEDE SOUSA BARBOSA.MAIRA  FONSE-
CA  DA  SILVA,  estado  civil  solteira, profissão do lar, nas-
cida  em  Ribeirão  Pires,  SP  no dia vinte e sete de julho de
mil novecentos  e noventa e oito (27/07/1998), residente e
domiciliada Rua Laudelina  Rodrigues  (Jd  Caçula),  737,

Represa, Ribeirão Pires, SP, filha de FRANCINILDO
PINHEIRO DA SILVA e de MARIA JOSINEIDE DA FONSE-
CA SILVA.                                                                

ROBERTO GONÇALVES, estado civil solteiro, profis-
são segurança, nascido em  Mauá,  SP  no  dia oito de
dezembro de mil novecentos e sessenta e nove
(08/12/1969), residente e domiciliado Rua Frederico
Maziero, 358, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de CENITA
GONÇALVES CLARA. MARIA  APARECIDA  CANDIDO,
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Mauá,
SP no dia doze de julho de mil novecentos e setenta e três
(12/07/1973), residente e domiciliada Rua Frederico
Maziero, 358, Aliança,  Ribeirão  Pires, SP, filha de PEDRO
DANIEL CANDIDO e de RITA DOROTÉIA GONÇALVES
CANDIDO.                                           

EDITAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP
GREGORY EDUARDO ALEIXO DE SOUZA SILVA, de

nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão ana-
lista financeiro, natural de Mauá-SP, nascido no dia quatorze
de agosto de mil novecentos e noventa e sete, residente e
domiciliado na Rua Antonio Roncon, nº 468, Roncon,
Ribeirão Pires-SP, filho de ANDRE DE SOUZA SILVA e de
ROSEMEIRE  APARECIDA ALEIXO e BARBARA CAROLI-
NE TIBÚRCIO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira,
estado civil solteira, profissão auxiliar contábil, natural de
Mauá-SP, nascida no dia vinte e cinco de dezembro de mil
novecentos e noventa e três, residente e domiciliada na Rua
Luis Banasso, nº 636, Jardim Haydee,  em Mauá-SP, filha
IVONILDO DA SILVA RODRIGUES e de GILMARA TIBUR-
CIO RODRIGUES. 

EDITAL DO DISTRITO DE SAPOPEMBA – COMAR-
CA DE SÃO PAULO-SP

LUIS FELIPE SEQUALINI FATTORI, de nacionalidade
brasileira, estado civil solteiro, profissão empresário,  nasci-
do em São Paulo-SP, no dia onze de agosto de mil nove-
centos e noventa e três (11/08/1993), residente e domicilia-
do na Avenida Egídio Martins, nº 505, Vila Primavera,
Sapopemba, São Paulo-SP, filho de OSWALDO FATTORI e
de ROSEMEIRE SEQUALINI FATTORI e HELEN CRISTI-
NA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, estado
civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascido em
Mauá-SP, no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos
e noventa (16/12/1990), residente e domiciliado na Rua
Humberto Silvério, nº 260, Pilar Velho, em Ribeirão Pires-SP,
filho de JOSÉ CICERO DOS SANTOS e de EDILEUZA
BERNARDINO DA SILVA SANTOS. 

EEddiittaall  ddee  PPrrooccllaammaass

LEI MUNICIPAL N.º 2.371, DE 03 DE SETEMBRO DE
2020
“Institui no calendário do Município, o Dia 12 de Maio,
como Dia de Conscientização e Enfrentamento à
Fibromialgia”.
Vereador Ebio Viana de Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelos §§ 1º, 3º e 7º do arti-
go 44 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte
Lei, cujo Projeto é de autoria do Vereador Ricardo Akira
Ono Auriani.
Artigo 1º - Fica instituído no Município e incluído no calen-
dário oficial de eventos, o Dia de Conscientização e
Enfrentamento à Fibromialgia, no dia 12 de Maio.
Artigo 2º - Nesta data serão realizadas palestras, deba-
tes e ações correlatas com profissionais da área sobre a
conscientização e orientação da doença.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 03 de setem-

bro de 2020 – 56º Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Vereador Ebio Viana de Oliveira
Presidente 
LEI MUNICIPAL N.º 2.372, DE 03 DE SETEMBRO DE
2020
“Dispõe sobre a criação da Semana de Combate ao pre-
conceito ao Público LGBTQIA no âmbito do Município de
Rio Grande da Serra.”
Vereador Ebio Viana de Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelos §§ 1º, 3º e 7º do arti-
go 44 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte
Lei, cujo Projeto é de autoria do Vereador Cláudio Xavier
Monteiro.
Art. 1º - Toda última semana do mês de maio será reali-
zada a semana de combate ao preconceito ao público
LGBTQIA.
Art. 2º - O Poder Público deverá nessa semana realizar
atividades e palestras educativas, destacando o fim de

qualquer tipo de preconceito contra os grupos LGBTQIA.
Art.  3º - As palestras serão realizadas em repartições
públicas do Município de Rio Grande da Serra.
Art.  4º - A semana de Combate ao preconceito
LGBRQIA deverá ser realizada em conjunto pelas secre-
tarias de Educação e Cultura e Ação Social e Cidadania.
Art. 5º - A Semana de Combate ao preconceito
LGBTQIA fará parte do calendário oficial da cidade de
Rio Grande da Serra. 
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 03 de setem-
bro de 2020 – 56º Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Vereador Ebio Viana de Oliveira
Presidente 
LEI MUNICIPAL N.º 2.373, DE 03 DE SETEMBRO DE
2020
“Institui a “Semana Municipal de Educação no Trânsito”
e dá outas providências”.
Vereador Ebio Viana de Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelos §§ 1º, 3º e 7º do arti-
go 44 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a

Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte
Lei, cujo Projeto é de autoria do Vereador Sílvio
Meneses.
Art. 1º - Fica instituída, no calendário oficial do Município
de Rio Grande da Serra, a “Semana Municipal de
Educação no Trânsito”, a ser comemorada, anualmente,
entre os dias 18 a 25 de setembro.
Art. 2º - A Semana Municipal do Trânsito, instituída pelo
art. 1º desta Lei, que englobará atividades previstas na
Semana Nacional do Trânsito, orientará suas ações e
atividades com os seguintes princípios e finalidades.
I - melhorar as condições no trânsito do Município de Rio
Grande da Serra através de atividades de orientação e
conscientização da população;
II - realizar simpósios, conferências, palestras, exposi-
ções e atividades que chamem a atenção da comunida-
de quanto à necessidade de segurança, ética e cidada-
nia no trânsito; 
III - conscientizar a comunidade sobre os problemas do
tráfego e sobre sua responsabilidade para melhoria da
segurança do sistema;
IV - estabelecer campanhas esclarecendo condutas a
serem seguidas nos primeiros socorros em caso de aci-
dentes de trânsito;

V - orientar a comunidade escolar, fornecendo-lhe
conhecimentos básicos sobre a sinalização, circulação
de veículos e movimentações de pedestres.
Art. 3º - Para a execução da presente Lei, será constituí-
da, anualmente, uma Comissão Organizadora, formada
por representantes do Poder Executivo Municipal, do
Conselho de Segurança Pública, de Órgãos Não-
Governamentais e de entidades que articulem ações
relativas à conscientização para o trânsito.
Art. 4º - A presente Lei poderá ser regulamentada pelo
Poder Executivo, no que couber. 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 03 de setem-
bro de 2020 – 56º Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Vereador Ebio Viana de Oliveira
Presidente 
PORTARIA Nº 032.09.2020 – EXONERAR a pedido o
senhor REINALDO CARVALHO DUARTE, do Cargo de
Assessor de Coordenação e Articulação Política, provi-
mento em comissão, a partir de 02 de setembro de 2020. 
Vereador EBIO VIANA DE OLIVEIRA
Presidente

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
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LEI MUNICIPAL Nº. 2.370, DE 03 DE SETEMBRO DE 2.020
“Dá a denominação de “TRAVESSA CARLOS ALBERTO
SILVA” à Viela 12, localizada entre a Rua Jade e Av. dos
Autonomistas, Bairro Vila Figueiredo e dá outras providências.”
Autoria: Presidência da Câmara Municipal 
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do Município de
Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou
e eu sanciono e promulgo a seguinte
LEI
Art. 1º. - Passa a denominar-se “TRAVESSA CARLOS
ALBERTO SILVA” a Viela 12, localizada entre a Rua Jade e
Av. dos Autonomistas, Bairro Vila Figueiredo.
Art. 2º. - As despesas com a execução da presente lei corre-
rão por conta de verbas próprias do orçamento vigente.
Art. 3º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 03 de setembro
de 2.020 - 56º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.729, DE 26 DE AGOSTO DE
2.020
“Dispõe sobre a prorrogação da suspensão das atividades
escolares no Município de Rio Grande da Serra, em razão da
pandemia decorrente do Coronavírus.”
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei e 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 64.994, de 28 de
maio de 2020, que dispõe sobre a medida de quarentena de
que trata o Decreto nº. 64.881, de 22 de março de 2020 e ins-
titui o Plano São Paulo; 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 65.140, de 19 de
agosto de 2020, que altera a redação do Decreto Estadual nº.
65.061, de 13 de julho de 2020, que dispõe sobre a retomada
das aulas e atividades presenciais, no contexto da pandemia
de COVID-19;
CONSIDERANDO o balanço semanal do Plano São Paulo,
apresentado na data de 07 de agosto de 2020, que dispõe
sobre o retorno opcional regionalizado para redes de ensino
públicas e privadas; 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 2.682, de 16 de
março de 2020, que dispõe sobre os procedimentos a serem
adotados para a prevenção do Coronavírus no Município de
Rio Grande da Serra;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 2.684, de 18 de
março de 2.020, que declara Estado de Emergência em todo
o Município de Rio Grande da Serra, para fins de prevenção e
enfrentamento do Coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 2.689, de 24 de
março de 2020, que declara estado de calamidade pública no
Município de Rio Grande da Serra, em razão da grave crise de
saúde pública decorrente da pandemia de Coronavírus;
DECRETA
Art. 1º. - Este decreto dispõe sobre a prorrogação da suspen-
são das atividades escolares no Município de Rio Grande da
Serra, em razão da pandemia decorrente do Coronavírus. 
Art. 2º. - Permanecem suspensas as atividades escolares, em
toda a rede de ensino municipal, estadual e privada do
Município, até a data de 07 de outubro de 2020, ficando veda-
da a realização de aulas de reforço presenciais. 
Parágrafo único. O retorno das aulas se dará mediante con-
sulta à comunidade escolar, avaliação dos critérios e condi-
ções epidemiológicas do Município de Rio Grande da Serra e
expedição de novo decreto. 
Art. 3º. - Este decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário 
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 26 de agosto de
2.020 - 56º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira 
Prefeito
EXTRATO DE PORTARIAS
Portaria nº 248/2020 NOMEAR o Sr. ALEX ARAUJO DA
SILVA, portador da cédula de identidade nº.52.639.025-6, no
cargo de Auxiliar de Farmácia, lotado na Secretaria de Saúde
- SS, provimento efetivo, a partir de 31 de agosto de 2020.
Portaria nº 249/ 2020-NOMEAR a Sra. JULIANA CRUZ, por-
tadora da cédula de identidade nº.43.990.902-8, no cargo de
Assistente Social, lotada na Secretaria de Cidadania e Inclusão
Social -SCIS, provimento efetivo, a partir de 31 de agosto de
2020. Portaria nº 209/2020 - CONCEDER ao Sr. SAULO
PEZZO, portador da cédula de identidade nº. 41.955.689-8, no
cargo de Professor de Educação Básica II - Fundamental, lota-
do na Secretaria de Educação e Cultura, provimento efetivo,
licença para concorrer ao cargo de Vereador, na Eleição
Municipal do ano de 2020, conforme pedido protocolado junto
ao processo nº 964/2020 e Lei Eleitoral vigente, a partir de 15
de agosto de 2020. Portaria nº 250/2020-EXONERAR o Sr.
JORGE FERREIRA MARQUES, portador da cédula de iden-
tidade n°.9.703.029-6, do cargo de Coordenador Médico
Diarista, lotado na Secretaria de Saúde, provimento comissio-
nado, a partir de 31 de agosto  de 2020. Portaria nº 212/2020
- CONCEDER a Srª. MONICA MARA RODRIGUES, porta-

dora da cédula de identidade nº. 25.721.193-7, no cargo de
Professor de Educação Básica I – Infantil, lotada na Secretaria
de Educação e Cultura, provimento efetivo, licença para con-
correr ao cargo de Vereador, na Eleição Municipal do ano de
2020, conforme pedido protocolado junto ao processo nº
971/2020 e Lei Eleitoral vigente, a partir de 15 de agosto de
2020.                             
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA - Prefeito
Municipal
O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei, com fundamento na Lei 1.678, de
30/10/07;
RESOLVE:
1 – Credenciar, no âmbito de suas respectivas competências,
as seguintes AUTORIDADES SANITÁRIAS, abaixo relacio-
nadas, as quais compõem a equipe de Vigilância em Saúde,
da Secretaria Municipal de Saúde – SMS/PMRGS, no perío-
do de 01/08/2020 a 01/02/2021.
II – Publique-se:
Sueli da Penha Clemente Campioto
CPF 185.014.458-35
Giovana Garcia
CPF 433.245.968-74
Renata Cassimiro dos Reis
CPF 411.978.028-78
Ana Paula de Matos Merlos Pompeo
CPF 245.657.608-00
Débora Games dos Santos
CPF 420.245.978-40
Atenciosamente;
Raquel dos Santos Costa
Secretária Municipal da Saúde
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria Municipal de Saúde realizará no dia 30 de
Setembro de 2020, às 17h30, Audiência Pública de Prestação
de contas do 2º quadrimestre de 2020. Em virtude das medi-
das de enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19, a
apresentação acontecerá online, ou seja, de forma não pre-
sencial, e será transmitida ao vivo pelo Facebook, na página
da Prefeitura de Rio Grande da Serra.
”RESUMO:
PROCESSO 2252/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
27/2020 - OBJETO: Registro de preços de equipamentos para
copa e cozinha para as unidades escolares da rede municipal
de ensino: Creche e Pré-Escola.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o objeto da licita-
ção em epígrafe, com amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal
10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/2006, de acordo com o
Despacho da Pregoeira:
DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da licita-
ção em epígrafe, conforme segue: 
Empresa: Distribuidora Go Buy Eireli - EPP
Item 1, Qtd. 4 unid., Valor Unitário R$ 2.000,00, Valor Total R$
8.000,00; Item 2, Qtd. 4 unid., Valor Unitário R$ 550,00, Valor
Total R$ 2.200,00; Item 3, Qtd. 4 unid., Valor Unitário R$
400,00, Valor Total R$ 1.600,00; Item 4, Qtd. 4 unid., Valor
Unitário R$ 550,00, Valor Total R$ 2.200,00. 
Valor Total da Empresa: R$ 14.000,00
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira – 03/09/2020”
Pregão Presencial n° 29/20 - PROCESSO 623/2020 - OBJE-
TO: Registro de preços para o fornecimento de material de
enfermagem e hospitalar, destinados à Secretaria de Saúde
deste Município.
DATA DE ABERTURA: 24 de setembro 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.riograndeda-
serra.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 –
09/09/2020.
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO – CONTRATO nº
06/2019  - Proc. nº 1974/2018 – CONTRATADA: CEP –
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP - Objeto:
Contratação remanescente de empresa para construção do
Parque Ecológico – 2ª Etapa, situado na Av. Jean Lieutaud,
neste município. – Período: 90 (noventa) dias. - Data
Assinatura: 01/09/2020. Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 01/09/2020.
RESUMO DO CONTRATO nº 07/2020 - Proc. nº 2422/2019
– Contratada: BANCO DO BRASIL S.A. – CNPJ:
00.000.000/0001-91 – Objeto: Acordo de cooperação técnica
para utilização de sistema eletrônico de licitações - pregão ele-
trônico – Vigência: 12 (doze) meses - Valor Estimado: R$
6.675,30. Data Assinatura: 10/07/2020. Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 10/07/2020.
EXTRATO DE PORTARIAS
Portaria nº 254/2020-EXONERAR o Sr. FERNANDO ANTO-
NIO BORGES MATIOLI, portador da cédula de identidade
n°.25.132.663-9, do cargo de Coordenador Médico, lotado na
Secretaria de Saúde, provimento comissionado, a partir 08 de
setembro agosto  de 2020.Portaria nº 255/ 2020- EXONERAR
o Sr. JUSCELINO GOTO, portador da cédula de identidade
n°.29.560.031-7, do cargo de Coordenador Médico, lotado na

Secretaria de Saúde, provimento comissionado, a partir 08 de
setembro agosto  de 2020.Portaria nº 256/2020-EXONERAR
a Sra. DALILA EVARISTO BORGES LUCIANO, portadora da
cédula de identidade n°. 22.789.964-7, do cargo de Chefe de
Serviços, lotada na Secretaria de Saúde, provimento comis-
sionado, a partir 08 de setembro agosto  de 2020.Portaria nº
257/2020 - EXONERAR a Sra. FRANCISCA ELIZETE DE
LIMA, portadora da cédula de identidade n°.27.974.125-X, do
cargo de Assessor Técnico A, lotada na Secretaria de Saúde,
provimento comissionado, a partir 08 de setembro agosto  de
2020.
Portaria nº 253/2020- EXONERAR a PEDIDO o Sr. ANDRE
LUIZ CICCONE, portador da cédula de identidade
n°.15.111.269-1, do cargo de Coordenador Médico, lotado na
Secretaria de Saúde, provimento comissionado, a partir 04 de
setembro agosto  de 2020.Portaria nº 252/2020- EXONERAR
a PEDIDO a Sra. SILVANDIRA MONTEIRO DE PAULA, por-
tadora da cédula de identidade n°.38.034.265-0, do cargo de
Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - SS,
provimento efetivo, a partir de 03 de setembro  de
2020.Portaria nº 251/2020-EXONERAR a Sra. JULIANA
RODRIGUES FERREIRA, portadora da cédula de identidade
n°.34.884.530-3, do cargo de Gestor, lotada na Secretaria do
Verde e Meio Ambiente, provimento comissionado, a contar de
28 de agosto  de 2020.
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA - Prefeito
Municipal
LEI MUNICIPAL Nº. 2.374, DE 10 DE SETEMBRO DE 2.020
“Dispõe sobre a suspensão da contribuição previdenciária
patronal e da alíquota adicional para cobertura do Déficit
Técnico Atuarial junto ao Regime Próprio de Previdência do
Município de Rio Grande da Serra, nos termos da Lei
Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, bem
como autoriza a celebração de termo de acordo de parcela-
mento junto ao Fundo de Previdência Municipal dos
Servidores Públicos de Rio Grande da Serra – FUNPREV, e
dá outras providências.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira Prefeito Municipal de Rio
Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atri-
buições 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 sus-
pender ao seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS,
através do Fundo de Previdência Municipal dos Servidores
Públicos de Rio Grande da Serra – FUNPREV, nos termos da
Lei Complementar Federal nº. 173, de 28 de maio de 2020, e
Portaria nº 14.816, de 19 de junho de 2020, do Ministério da
Economia/ Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, os
valores correspondentes a:
I - Contribuições patronais, para cobertura dos custos normal,
à alíquota de 10,26% (dez inteiros e vinte e seis centésimos
por cento), correspondentes às competências dos meses de
julho a dezembro de 2020;
II – Contribuições correspondentes a alíquota complementar
para cobertura do Déficit Técnico Atuarial, no importe de
29,80% (vinte e nove inteiros e oitenta décimos percentuais)
correspondentes às competências dos meses de julho a
dezembro de 2020;
§ 1º. - A autorização para a suspensão de que trata este arti-
go não afasta a responsabilidade do Município pela cobertura
de eventuais insuficiências financeiras do respectivo Fundo de
Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Rio Grande
da Serra, decorrentes do pagamento de benefícios previden-
ciários, nos termos do §. 1º do art. 2º. da Lei nº 9.717, de 1998. 
§ 2º. - Fica mantido pelo Município o repasse da taxa de admi-
nistração ou de aportes financeiros.
Art. 2º. – O montante devido, decorrente da suspensão de que
trata o artigo 1º. desta Lei, poderá ser parcelado em até 60
(sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, e será obje-
to de termo de acordo de parcelamento.
§ 1º. - O termo de acordo de parcelamento será formalizado
até 31 de janeiro de 2021, e o vencimento de sua primeira
prestação, se dará até 30 (trinta) dias da data de sua assina-
tura.
§ 2º. - As contribuições previdenciárias patronais e as contri-
buições da alíquota complementar para cobertura do Déficit
Técnico Atuarial suspensas, de acordo com os incisos I e II do
art. 1º., deverão ser pagas pelo Município ao Fundo de
Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Rio Grande
da Serra, com a aplicação do índice oficial de atualização
monetária e da taxa de juros previstos na legislação municipal
para os casos de inadimplemento da obrigação de repasse,
respeitando-se como limite mínimo a meta atuarial, dispensa-
da a multa, até o dia 31 de janeiro de 2021.
Art. 3º. – As contribuições previdenciárias patronais e parcelas
de acordos suspensas, não impedirão a emissão do
Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) ao
Município, até 31 de janeiro de 2021.
Art. 4º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a cele-
brar Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de
Débitos Previdenciários com o Fundo de Previdência
Municipal dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra –
FUNPREV, relativos a aportes estabelecidos em plano de
amortização de déficit atuarial, das competências de agosto à
novembro de 2019, no valor total de R$ 1.878.824,56 (Um

milhão, oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e qua-
tro reais e cinquenta e seis centavos), na forma do disposto no
Termo em anexo, que faz parte integrante desta Lei.
Art. 5º. – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei cor-
rerão à conta das dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas se necessário.
Art. 6º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei
Municipal nº. 2.358, de 02 de julho de 2020.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 10 de setembro
de 2.020 - 56º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
Projeto de Lei nº. 14/2020 = PM
Autografo 19.09.2020 = CM
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS.
O Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida
D. Pedro I, n.º 10, Centro, Rio Grande da Serra, SP, CEP
09450-000, inscrito no CNPJ sob o n.º  46.522.975/0001-80,
doravante DEVEDOR, representada neste termo pelo Sr. Luis
Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito Municipal de Rio
Grande da Serra, portador do CPF n.º 147.294.068-77 e do
RG nº. 22.149.129-6 SSP/SP e o Fundo de Previdência
Municipal dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra –
Funprev, situado a Rua Prefeito Carlos José Carlson, n.º 226,
conjunto 2, Centro CEP 09450-000, inscrito no CNPJ sob n.º
03.463.463/0001-88, neste ato representado pelo Sr. Hilton
Fernandes Olivares, na qualidade de Presidente, portador do
CPF nº 124.707.718-70, e do RG nº 19.115.070 SS/SP, órgão
direto no âmbito da  Administração Municipal, instituído em 25
de abril de 1.991, pela Lei Municipal n.º 645, doravante deno-
minado CREDOR,  com fundamentos na Lei Municipal nº .....,
acordam  o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
O Fundo de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de
Rio Grande da Serra – Funprev é CREDOR, junto a Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra, da quantia R$ 1.878.824,56
(Um milhão, oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte
e quatro reais e cinquenta e seis centavos) correspondente às
aportes estabelecidos em plano de amortização de déficit atua-
rial devidos e não repassadas ao regime próprio de previdên-
cia social dos servidores públicos municipais, no que diz res-
peito à contribuição dos Entes Municipais sobre a alíquota adi-
cional para cobertura do déficit técnico correspondentes aos
meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2.019,
nos termos da Portaria MPS nº. 402, de 10/12/08 e prevista na
Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002 e suas
alterações subsequentes, discriminadas nas planilhas em
anexo, que fazem parte integrante deste acordo. 
Pelo presente instrumento o Devedor, confessa ser devedor
do montante citado e compromete quitar na forma aqui esta-
belecida.
O Devedor renuncia expressamente a qualquer contestação
quanto ao valor e procedência da dívida, assume integral res-
ponsabilidade pela exatidão do montante declarado e confes-
sado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do Credor de
apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias
devidas, não incluídas neste instrumento, ainda que relativas
ao mesmo período
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Pagamento
I- Fica estabelecido que o valor atualizado da
dívida assumida pelo Devedor com o Credor, referente à con-
tribuição para cobertura do Déficit Técnico correspondentes
aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de
2.019, conforme planilha em anexo, discriminando o valor ori-
ginário de cada competência, os índices de atualização aplica-
dos e o valor corrigido até a data do parcelamento.
II- O parcelamento, de acordo com o art. 5º. da
Portaria nº. 402, de 10 de dezembro de 2008, no montante R$
1.878.824,56 (Um milhão, oitocentos e setenta e oito mil, oito-
centos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos) em
60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$
31.313,74 (trinta e um mil, trezentos e treze reais e setenta e
quatro centavos) , conforme determina a Lei Municipal nº .... 
III- A primeira parcela, no valor R$ 31.313,74
(trinta e um mil, trezentos e treze reais e setenta quatro centa-
vos) será paga até 30 (trinta) dias da data da assinatura do
Termo de Acordo, e as demais parcelas, na mesma data dos
meses ulteriores, comprometendo-se  o DEVEDOR a pagar
as parcelas na data fixada, acrescidas dos juros e correção
monetária especificada na Clausula Terceira.
IV- Ocorrendo atraso no pagamento de quais-
quer das parcelas, incidirão juros de 1% ao mês e correção
monetária especificada na Clausula Terceira, desde a data do
vencimento até a data do pagamento.
V- O Devedor se obriga, também, a consignar
no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas neces-
sárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que
vencerem após esta data.
VI- A dívida, objeto do parcelamento constante
deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao
Credor a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos citados
índices até a data da inscrição em Dívida Ativa.

VII- Fica acordado que o Município e o Fundo de
Previdência prestarão ao MPS todas as informações referen-
tes ao presente acordo de parcelamento através dos docu-
mentos constantes nas normas que regem os RPPS.
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Correção
O valor de que trata a Cláusula Primeira deste Termo de
Acordo está atualizado monetariamente até a presente data,
sendo que as parcelas vincendas determinadas na Cláusula
2ª. serão atualizadas pelos índices especificada nesta clausu-
la, acrescida da mesma taxa de juros, visando manter o equi-
líbrio financeiro e atuarial.
CLÁUSULA QUARTA: Da Retenção 
O Devedor autoriza que seja efetuada automaticamente a
retenção no Fundo de Participação dos Municípios – FPM, e o
repasse ao Credor na Agência do Banco do Brasil S/A n.º
4695-7, conta 8082-9, do valor das parcelas estabelecidas na
Cláusula Segunda, acrescido dos juros e da correção mone-
tária especificada na Clausula Terceira, na data do seu venci-
mento, na hipótese do não cumprimento do acordo.
CLÁUSULA QUINTA - Da Rescisão: 
Constitui-se em motivos para rescisão deste acordo, que ocor-
rerá independentemente de qualquer intimação, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial:
a) a infração de qualquer das cláusulas deste
instrumento;
b) a falta de pagamento de duas parcelas con-
secutivas ou não, ou a falta de recolhimento de qualquer das
contribuições mensais correntes.
c) a falta de recolhimento de quaisquer contri-
buições correntes mensais, incidente sobre a remuneração
dos servidores efetivos.
A rescisão do presente acordo por descumprimento de quais-
quer das cláusulas, servirá para inscrição do débito em Dívida
Ativa, no todo ou em parte.
A rescisão deste acordo implicará na atualização monetária
sobre o saldo devedor, sujeitando-se o DEVEDOR à sua
cobrança judicial, acrescida dos juros de 1% (um por cento) ao
mês, a contar da data da última parcela paga, até a da inscri-
ção da dívida e honorários advocatícios.
CLÁUSULA SÉTIMA: Da Definitividade 
A assinatura do presente Termo pelo DEVEDOR importa em
confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso impli-
que em novação ou transação, configurando ainda, confissão
extrajudicial, nos temos dos art. 389 e 395, do Código de
Processo Civil.
CLÁUSULA OITVA: Da Publicidade
O presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de
Débitos Previdenciários entrará em vigor na data de sua publi-
cação, que será feita por extrato em jornal ou por Edital.
CLÁUSULA NONA: Do Foro
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir
no decorrer da execução do presente Termo, as partes de
comum acordo elegem o Foro Distrital de Rio Grande da Serra
em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, diante de 2 (duas) testemunhas.
Rio Grande da Serra, _____ de agosto de 2.020
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
Fundo de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de
Rio Grande da Serra - FUNPREV
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Torre Forte, conhecida loja de
produtos naturais de Ribeirão
Pires, foi repaginada, e agora conta
com linhas de suplementos ali-
mentares dedicadas àqueles que
querem ganhar massa muscular,
especialmente para praticantes de
atividades físicas de alta intensida-
de, e aos que buscam por melhora
na disposição física e reposição de
vitaminas na dieta. 

Como parte da estratégia de
expansão, os empresários Marco
Antônio da Silva e Maria Aparecida
Mendes da Silva, decidiram agre-
gar suplementos e produtos natu-
rais em um espaço só, unindo
bem-estar e vida saudável. 

Entre os suplementos desta-
cam-se as linhas Max Titanium e
integralmédica. 

A necessidade de complemen-
tar a dieta é apontada como a prin-
cipal razão por trás da compra pelo
consumidor, além de melhoria na
performance em treinos intensos. 

Por ser um negócio familiar,
Marco e Maria contam com o auxí-
lio de seus filhos, Mateus e Murilo,
para atender a demanda.

Segundo eles, a estratégia é
oferecer os melhores produtos aos
clientes.  A loja Torre Forte atende
de segunda a sábado das 8h30 às
19h30, domingo das 9h às 14h, na
rua Eugênio Roncon, 56 - Jardim
Ribeirão Pires.

Loja Torre Forte está situada
na rua Eugênio Roncon, 56

Max Titanium e Integralmédica são
destaque no setor de suplementos

Torre Forte expande atuação
com linha de suplementos



1144 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,    1111  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22002200CCuulliinnáárriiaa  &&  GGaassttrroonnoommiiaaFFoollhhaa  



1155CCuulliinnáárriiaa  &&  GGaassttrroonnoommiiaa FFoollhhaa  SSeexxttaa--ffeeiirraa,,    1111  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22002200



1166 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,    1111  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22002200PPuubblliicciiddaaddee


