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Governo Kiko
perde duas escolas

Mais um
jovem morre

afogado 
na Estância

O prefeito de Ribeirão
Pires, Kiko Teixeira (PSB),
deixou de construir duas
creches/pré-escolas na
cidade. O convênio firmado
em 2014 pelo ex-prefeito
Saulo Benevides (MDB)
venceu em novembro de
2018, sem que as unidades
fossem construídas. O
valor perdido foi de R$
3.277.899,01.
Segundo documentos do

Fundo Nacional de
Desenvolvimento da
Educação, ligado ao
Ministério da Educação, as
unidades de ensino deve-
riam ser construídas na rua
São Bernardo do Campo
(Parque Aliança) e Rua
Viçosa (Pouso Alegre).
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E d i t o r i a l d a F o l h a

Sobre Ribeirão Pires perder duas escolas
Quando você leitor se depara com uma

manchete dessa veiculada hoje por essa
Folha, de que a cidade de Ribeirão Pires
perdeu duas escolas municipais nesta ges-
tão, o que você pensa?
Será que você pensa nas famílias que

esperam por muito tempo para conseguir
matricular seu filho numa escola
municipal, seja ela infantil ou
fundamental?
Será que você pensa, ou

melhor acredita nas desculpas
dadas pelo Poder Público de que
não tem vaga por falta de mais unidades
escolares?
Será que você pensa naquelas crianças

que poderiam estar melhores instaladas se
houvessem mais escolas e por consequên-
cia mais vagas e por consequência menos
alunos em sala e por consequência mais

qualidade no ensino?
Será que você pensa nos pais, ou

melhor, na felicidade desses pais em saber
que seus filhos estão tendo mais escolas
para estudar e assim melhor ensino?
É difícil ficar só no pensamento. Mas a

manchete de hoje dessa Folha trata da
realidade concreta, nua e crua.
Ribeirão Pires perdeu duas esco-
las municipais que seriam cons-
truídas em dois bairros populo-
sos: Parque Aliança e Ouro Fino
Paulista.

Será que o prefeito Kiko Teixeira (PSB)
perdeu porque quis ou perdeu por incom-
petência? Vale ressaltar que tais escolas
foram conquistadas no Governo anterior,
do ex-prefeito Saulo Benevides. Pense
você leitor e tire suas próprias conclusões
deste triste episódio.

““SSeerráá  qquuee  oo
pprreeffeeiittoo  KKiikkoo
ppeerrddeeuu  ppoorrqquuee

qquuiiss??””

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO 

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

LUCAS  GOMES  DE  SOUSA, estado civil solteiro,
profissão atendente de farmácia, nascido em São
Bernardo do Campo, SP no dia seis de abril de mil
novecentos   e   noventa  e  quatro  (06/04/1994),
residente  e domiciliado  rua  Campinas,  38,  São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho  de BENIVALDO
ANTONIO DE SOUSA e de JOANA DARCK GOMES
BATISTA DE SOUSA. NATHALIA  MENDES  DE  SOUSA,
estado civil solteira, profissão copeira hospitalar,
nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  doze  de novembro
de mil novecentos e noventa e cinco (12/11/1995),
residente e domiciliada rua Campinas,  38,  São
Caetaninho,  Ribeirão  Pires, SP, filha de DAMIÃO
MENDES DE SOUSA e de SUELDA MARIA CLEMENTI-
NO MENDES.                  

FELIPE  BATISTA  DA  SILVA,  estado civil solteiro,
profissão ajudante operacional,  nascido em Mauá,
SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos
e noventa e seis (29/08/1996), residente e domicilia-
do Rua Guatapará,  58,  São  Caetaninho,  Ribeirão
Pires, SP, filho de LUCIO BATISTA DA SILVA e de MAR-
CIA SANTOS DE SOUZA SILVA. NICOLLE  VICTÓRIA
NORBERTO DA SILVA, estado civil solteira, profissão
do  lar, nascida em Mauá, SP no dia dezenove de
abril de dois mil e um (19/04/2001),   residente   e
domiciliada  Rua  Guatapará,  58,  São Caetaninho,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de JOSE RICARDO FERREI-
RA DA SILVA e de ELENICE RIBEIRO NORBERTO.                                  

WILLIAM  LOPES GONÇALVES, estado civil soltei-
ro, profissão açougueiro, nascido  em  Diadema,  SP
no  dia vinte e seis de janeiro de dois mil
(26/01/2000),  residente  e domiciliado Rua Primo
Bertoldo, 24, Jardim Caçula,  Ribeirão  Pires,  SP,
filho de MARCOS ROBERTO GONÇALVES e de MONI-
CA DA SILVA LOPES. CAMILA   DA   SILVA  FERNAN-
DES,  estado  civil  divorciada,  profissão operadora
de  produção,  nascida  em  Suzano,  SP  no dia qua-
torze de janeiro de mil novecentos e noventa e qua-
tro (14/01/1994), residente e domiciliada Rua Primo
Bertoldo, 24, Represa, Ribeirão Pires, SP, filha de
CARLOS FERNANDES e de ZILDA DA SILVA FERNAN-
DES.                    

ODAIR  ROBERTO  DA SILVEIRA, estado civil sol-
teiro, profissão policial civil,  nascido  em  Careaçu,
MG  no  dia  quinze  de dezembro de mil novecentos
e  setenta  e  cinco (15/12/1975), residente e domi-
ciliado Avenida Komoto Tadashi, 03, Km 4, Ribeirão
Pires, SP, filho de ANTÔNIO FLORIANO DA SILVEIRA e
de CATARINA SILVÉRIO DA SILVEIRA. MILENA DIAS
QUEIJO, estado civil divorciada, profissão do lar, nas-
cida em  Santo  André,  SP  no  dia vinte e um de
julho de mil novecentos e oitenta  e  cinco
(21/07/1985), residente e domiciliada Avenida
Komoto Tadashi,  03,  Km  4,  Ribeirão Pires, SP, filha
de MARCO ANTONIO DIAS QUEIJO e de SEBASTIANA
MARIA HONORATO QUEIJO.                         

PAULO  DE  OLIVEIRA,  estado  civil  divorciado,
profissão vigilante, nascido  em Marliéria, MG no

dia primeiro de julho de mil novecentos e cinquenta
e  nove (01/07/1959), residente e domiciliado Rua
Professor Antônio Nunes, 1143, Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOAQUIM FAUSTINO DE
OLIVEIRA e de GERALDA ZEFIRINA DE JESUS. APPA-
RECIDA MARQUES FELIZARDO, estado civil viúva,
profissão professora de  educação  infantil,  nascida
em  Luiz Antonio, SP no dia vinte de março  de  mil
novecentos e quarenta e seis (20/03/1946), residen-
te e domiciliada  Rua  Professor Antônio Nunes,
1143, Santa Luzia, Ribeirão Pires,  SP,  filha  de ILY-
DIO MARQUES DE OLIVEIRA e de GENY APPARECIDA
AMARAL.                                                               

THIAGO  SCALANTI  MATEOS,  estado civil divor-
ciado, profissão torneiro CNC,  nascido  em  São
Bernardo  do  Campo, SP no dia vinte e sete de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e seis
(27/02/1986), residente e domiciliado  Rua
Guimarães  Rosa,  218,  Represa, Ribeirão Pires, SP,
filho de JOSE SANTIAGO MATEOS e de APARECIDA
SCALANTI MATEOS. FERNANDA   DOS  SANTOS  VIEI-
RA,  estado  civil  divorciada,  profissão analista  de
atendimento, nascida em Santo André, SP no dia
dezessete de  julho de mil novecentos e oitenta e
dois (17/07/1982), residente e domiciliada  Rua
Guimarães  Rosa,  218,  Represa, Ribeirão Pires, SP,
filha de FERNANDO RAMOS VIEIRA e de ANGELA
MARIA DOS SANTOS.          

GUSTAVO  RODRIGUES  MARTINS, estado civil
solteiro, profissão ajudante geral,  nascido  em
Santo  André,  SP  no dia dezenove de maio de mil
novecentos  e noventa e nove (19/05/1999), residen-
te e domiciliado Rua Campinas,  339,  casa  1, São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de ADAILTON
APARECIDO MARTINS e de SOLANGE RODRIGUES DA
SILVA MARTINS.ISABELLI  BEATRIZ  LUDOVICO,  esta-
do civil solteira, profissão do lar, nascida  em  Mauá,
SP  no  dia dezesseis de junho de mil novecentos e
noventa  e  nove  (16/06/1999),  residente e domici-
liada Rua Campinas, 339,  casa  1,  São  Caetaninho,
Ribeirão  Pires,  SP, filha de PAULO LUDOVICO e de
LUANA DA SILVA RODRIGUES.                               

ALEXANDRE SANTANA DE LIMA DOS PASSOS,
estado civil solteiro, profissão analista  de  sistemas,
nascido  em Ribeirão Pires, SP no dia oito de janeiro
de  mil novecentos e oitenta e sete (08/01/1987),
residente e domiciliado  Rua  Antonieta  Colalilo
Cordeiro,  80, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho de
OSVALDIR DE LIMA DOS PASSOS e de CICERA SANTA-
NA DE LIMA DOS PASSOS. EDILENE  FERREIRA
KENZE,  estado  civil  viúva,  profissão cuidadora,
nascida  em  Recife,  PE  no  dia seis de novembro de
mil novecentos e oitenta  e  cinco  (06/11/1985),
residente e domiciliada Rua Antonieta Colalilo
Cordeiro,  80, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filha de
SEVERINO ALBERTO DE AGUIAR e de EDJANE FER-
REIRA DE ALCANTARA.                  

MULLER  SANTOS DE SANTANA, estado civil sol-
teiro, profissão motorista, nascido em Mauá, SP no
dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e
dois  (30/04/1992),  residente  e domiciliado Rua
Professor Antônio Nunes, 1169, Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filho de RINALDO JOAQUIM DE
SANTANA e de CLAUDIA MARIA DOS SANTOS. CARO-

LINE  CARLOS  DA COSTA, estado civil solteira, pro-
fissão operadora de  caixa,  nascida  em  Mauá,  SP
no  dia  dezenove  de março de mil novecentos  e
noventa e nove (19/03/1999), residente e domicilia-
da Rua Professor  Antônio  Nunes, 575, Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filha de DAISE CARLOS DA COSTA.                                             

JOSÉ  FAGNER  MARINHO,  estado  civil  solteiro,
profissão  vigilante patrimonial,  nascido  em  Mauá,
SP  no  dia dezenove de abril de mil novecentos  e
oitenta  (19/04/1980), residente e domiciliado Rua
Poá, 90,  Suíssa,  Ribeirão  Pires, SP, filho de JOSÉ DO
EGITO MARINHO e de MARIA APARECIDA DE SOUZA.
THAMIRIS   RODRIGUES   DA  SILVA,  estado  civil  sol-
teira,  profissão fotógrafa,  nascida  em  Mauá,  SP
no dia quatorze de novembro de mil novecentos  e
oitenta e sete (14/11/1987), residente e domiciliada
Rua Poá, 90, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de
ANTONIA LOPES DA SILVA. 

LUCAS  EDUARDO  PAIXÃO  NASCIMENTO,  esta-
do  civil solteiro, profissão autônomo,  nascido em
Mauá, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil
novecentos  e oitenta e sete (28/02/1987), residente
e domiciliado Rua Eugênio  Roncon,  1281,  Roncon,
Ribeirão Pires, SP, filho de MARIANO ROSARIO NAS-
CIMENTO e de LOURDES VILANI PAIXÃO NASCIMEN-
TO.             TAMIRYS MARIANO DE OLIVEIRA, estado
civil solteira, profissão analista jurídica,  nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia vinte e três de agosto de
mil  novecentos  e  noventa  (23/08/1990), residente
e domiciliada Avenida  Ribeirão  Pires,  897,  Suíssa,
Ribeirão Pires, SP, filha de CARLOS ALBERTO DE OLI-
VEIRA e de WILMA ALVES MARIANO DE OLIVEIRA.      

LEANDRO  PEREIRA,  estado civil solteiro, profis-
são professor, nascido em  São  Bernardo  do
Campo,  SP  no  dia  quatro  de  outubro de mil nove-
centos  e  oitenta  e  nove  (04/10/1989), residente e
domiciliado Travessa Aldeíza, 154, Centro Alto,
Ribeirão Pires, SP, filho de ODAIR PEREIRA e de MER-
CEDES DE MORIS PEREIRA.RENATA  FERREIRA  DOS
SANTOS,  estado  civil  , profissão professora, nasci-
da  em  Ribeirão Pires, SP no dia vinte e três de
setembro de mil novecentos   e  noventa
(23/09/1990),  residente  e  domiciliada  Rua
Quintino  Bocaiúva,  384,  Centro  Alto,  Ribeirão
Pires, SP, filha de ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS
e de RAQUEL SOUSA DOS SANTOS.            

FELIPE   CESAR  MENDES  IGLESIAS,  estado  civil
solteiro,  profissão químico,  nascido  em  Ribeirão
Pires, SP no dia cinco de abril de mil novecentos  e
noventa e três (05/04/1993), residente e domiciliado
Rua Major  Cardim,  2202,  Suíssa,  Ribeirão  Pires,
SP,  filho  de PAULO IGLESIAS e de CLAUDETE MEN-
DES DA SILVA IGLESIAS. BRENDA MARTINS, estado
civil solteira, profissão estudante, nascida em Mauá,
SP  no  dia  treze  de março de mil novecentos e
noventa e sete (13/03/1997),  residente  e  domici-
liada Rua Campos Sales, 169, Centro Alto,  Ribeirão
Pires,  SP, filha de GERALDO DE OLIVEIRA MARTINS e
de SOLANGE DA SILVA CANDIDO.                                             

CARLOS  AUGUSTO  SANTOS  DE OLIVEIRA, esta-
do civil solteiro, profissão operador  de produção,
nascido em São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio
de  mil  novecentos  e  setenta e oito (26/05/1978),
residente e domiciliado  Rua  Amazonas, 30, Santa

Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de RAIMUNDO GOMES
DE OLIVEIRA e de MARIA IRALDINA DOS SANTOS.
CLEONICE  ALVES,  estado civil divorciada, profissão
autônoma, nascida em  São  Sebastião, AL no dia
quatorze de setembro de mil novecentos e setenta
e  quatro (14/09/1974), residente e domiciliada Rua
Amazonas, 30,  Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha
de JOSÉ ESTEVAM ALVES e de ANGELITA ALVES DOS
SANTOS.                                            

JEAN GOMES DA SILVA, estado civil solteiro,
profissão fresador de CNC, nascido  em  Mauá,  SP
no  dia  seis  de setembro de mil novecentos e
noventa   e  um  (06/09/1991),  residente  e  domici-
liado  Rua  Manoel Monteiro,  622,  Parque  Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de VALDIR BESERRA DA SILVA
e de ROSANGELA CANDIDO GOMES DA SILVA. MIRIÃ
DOS  SANTOS MARTINS, estado civil divorciada, pro-
fissão do lar, nascida  em  Santo  André - 1º
Subdistrito, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de
mil novecentos e noventa e quatro (25/02/1994),
residente e  domiciliada  Rua  Manoel  Monteiro,
622,  Parque Aliança, Ribeirão Pires,  SP,  filha de
IVAIR RIBEIRO MARTINS e de ROSA MARIA DOS SAN-
TOS MARTINS.                                                              

PAULO  MIGUEL FERREIRA, estado civil divorcia-
do, profissão aposentado, nascido  em Santo André
(2º Subd.), SP no dia vinte e dois de novembro de
mil  novecentos  e  sessenta  e  quatro  (22/11/1964),
residente e domiciliado  Rua  Rio  Grande  da  Serra
(Jd  Alvorada), 54, apto 01, Centro,  Ribeirão  Pires,
SP, filho de JOSÉ AUGUSTO FERREIRA e de RITA
DALVA LEME FERREIRA. LEISA  CORRÊA  FRACCARI,
estado civil divorciada, profissão consultora de
mídia, nascida em São Caetano do Sul, SP no dia
dezenove de agosto de mil novecentos e setenta e
um (19/08/1971), residente e domiciliada Rua  Rio
Grande da Serra (Jd Alvorada), 54, apto 01, Centro,
Ribeirão Pires,  SP,  filha  de  WANDERLEI  FRACCARI
e  de  MARIA ELISA CORRÊA FRACCARI.                                                             

GABRIEL  DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro,
profissão estoquista, nascido em Mauá, SP no dia
vinte de maio de mil novecentos e noventa e cinco
(20/05/1995),  residente  e  domiciliado  Rua das
Pitangas, 13, Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho
de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e de SUZANA
JOSE DA SILVA. LUANA LARISSA SILVA DE SOUSA,
estado civil solteira, profissão do lar, nascida  em
São  Caetano  do  Sul,  SP  no  dia cinco de julho de
mil novecentos  e noventa e seis (05/07/1996), resi-
dente e domiciliada Rua das  Pitangas,  13,  Parque
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de JOÃO ANISIO DE
SOUSA e de MARIA AMELIA DA SILVA.                           

JHONNY  LOPES  DA  SILVA,  estado  civil soltei-
ro, profissão autônomo, nascido  em  São  Paulo,  SP
no  dia  vinte  e  cinco de abril de mil novecentos e
noventa e cinco (25/04/1995), residente e domicilia-
do Rua Caiçara,  98,  São  Caetaninho,  Ribeirão
Pires,  SP,  filho de MARCO ANTONIO FREITAS DA
SILVA e de SIMONE LOPES FREITAS DA SILVA. DALILA
MARIA  VIEIRA  DE QUEIROZ, estado civil solteira,
profissão do lar,  nascida em Palmeira dos Índios, AL
no dia vinte e nove de agosto de   mil  novecentos  e
noventa  e  seis  (29/08/1996),  residente  e domici-
liada Rua Caiçara, 98, São Caetaninho, Ribeirão

Pires, SP, filha de DIMAS VIEIRA DE QUEIROZ e de
GILDA MONTEIRO QUEIROZ.               

RODRIGO  BORATO  RIBEIRO, estado civil soltei-
ro, profissão empresário, nascido em São Paulo, SP
no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e seten-
ta  e  oito (20/02/1978), residente e domiciliado Rua
Olavo Bilac (Jd  Colonial), 01, Colônia, Ribeirão Pires,
SP, filho de JAIR RIBEIRO e de MARIA HELENA BORA-
TO.                                             DANIELA  FELIX  DA
SILVA,  estado  civil  solteira,  profissão caixa, nasci-
da  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  cinco  de  setem-
bro de mil novecentos  e  oitenta  e quatro
(05/09/1984), residente e domiciliada Rua  Olavo
Bilac (Jd Colonial), 01, Colônia, Ribeirão Pires, SP,
filha de RAUL DIAS DA SILVA e de ZELITA DOS SAN-
TOS FELIX DA SILVA.          

MATEUS  BRUNO  DE CARVALHO, estado civil
solteiro, profissão mecânico, nascido em Mauá, SP
no dia doze de junho de mil novecentos e noventa e
oito  (12/06/1998),  residente  e  domiciliado  Rua
Guatapará, 98, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP,
filho de SANDRO SOUZA DE CARVALHO e de
PATRÍCIA FEITOZA BRUNO CARVALHO. SARA
VITÓRIA  DE  CARVALHO, estado civil solteira, profis-
são auxiliar administrativa,  nascida em Mauá, SP no
dia treze de abril de dois mil e  um  (13/04/2001),
residente  e  domiciliada Rua Guatapará, 98, São
Caetaninho,  Ribeirão Pires, SP, filha de IVAN ROB-
SON DE CARVALHO e de ROSENEIDE APARECIDA
PEREIRA DE CARVALHO.                              

DIEGO  DA  SILVA  FRANCA,  estado  civil soltei-
ro, profissão autônomo, nascido em Mauá, SP no dia
dez de setembro de mil novecentos e noventa e  um
(10/09/1991), residente e domiciliado Rua Luz, 142,
Santa Luzia, Ribeirão  Pires, SP, filho de OSVALDO
EVANGELISTA DA FRANCA e de MARIA DO SOCORRO
DA SILVA FRANCA. THAMIRES DE SOUZA SILVA, esta-
do civil solteira, profissão supervisora, nascida  em
Mauá,  SP  no  dia  sete  de setembro de mil nove-
centos e noventa  e  três  (07/09/1993),  residente e
domiciliada Rua Luz, 142, Santa Luzia, Ribeirão
Pires, SP, filha de JOSÉ IVONALDO GOMES DA SILVA
e de VERA LUCIA DE SOUZA.   

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DO DISTRITO DE OURO FINO PAULISTA

MUNICIPÍO DE RIBEIRÃO PIRES - SP 
OFICIAL ANDRÉ MACHADO DE SOUZA    

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

SIVALDO  AGUIAR DOS SANTOS, estado civil sol-
teiro, profissão vigilante, nascido  em  Registro, SP
no dia quatorze de julho de mil novecentos e ses-
senta  e  nove  (14/07/1969),  residente  e domicilia-
do Rua Tóquio, 1600,  Itrapoá, Ribeirão Pires, SP,
filho de MANOEL ROCHA DOS SANTOS e de NOEMI
AGUIAR DOS SANTOS. MARIA  ALBINO,  estado  civil
divorciada, profissão do lar, nascida em Magda,  SP
no  dia  dezesseis de abril de mil novecentos e qua-
renta e seis  (16/04/1946), residente e domiciliada
Rua Tóquio, 1600, Itrapoá, Ribeirão  Pires,  SP, filha
de APARECIDO ALBINO e de MARIA VIRGINIA DA
ROCHA.     

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  
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Que o caso do Tomógrafo
encontrado na UPA preso entre
quatro paredes está gerando uma
tremenda discórdia entre políticos
de Ribeirão Pires.

***

Que o vereador Amigão Dorto
(PTC), pré-candidato a prefeito em
2020 foi o primeiro a denunciar o
encontro do Tomógrafo e por isso
virou alvo do prefeito Kiko Teixeira
(PSB).

***

Que Kiko declarou que o verea-
dor quer “faturamento político”

com a repersussão do caso.
***

Que outro alvo de Kiko foi o ex-
prefeito Clóvis Volpi, que foi cha-
mado de “hipócrita” pelo fato de
ter declardo que o prefeito Kiko
deveria colocar para funcionar o
Tomógrafo localizado “enclausura-
do” na UPA.

***

Que Ribeirão Pires pode ganhar
mais um candidato a prefeito em
2020. Jefferson Torres se prepara
para ser candidato pelo PMB.

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

Apenas cinco parlamentares foram contrários a proposta do Executivo

A Câmara de Vereadores de
Ribeirão Pires aprovou na tarde
de ontem (28), a peça orçamentá-
ria de 2020, apresentada pelo
prefeito Kiko Teixeira (PSB).
Nenhuma emenda foi apresenta-
da e o texto foi abonado por 12
dos 17 vereadores da Estância.
Pela mensagem enviada pelo pre-
feito Kiko, o valor está estimado

em R$ 372.751.000,00.
“Com esse aval, ele (Kiko) vai

deixar uma dívida maior da qual
recebeu. Eu não serei connivente
com essa dívida”, declarou o
vereador Anselmo Martins (PL),
ao indicar que a proposta estava
superestimada.

“Se continuar assim , em 2021
não teremos dinheiro para arcar

com verbas para os idosos, para a
Saúde, para a compra de unifor-
mes das nossas crianças”, proje-
tou Rubens Fernandes, o Rubão
(PSD).

Amigão D’Orto (PTC) chegou a
pedir o adiamento da votação,
mas foi vencido.

“Votar a favor é ser conivente
com o Executivo. Se não temos
certeza (do voto), é melhor não
votarmos. Peço o adiamento por
uma sessão”, solicitou.

Presidente da Comissão que
analisou a proposta do prefeito
Kiko Teixeira, Edson Savietto, o
Banha (Cidadania), não viu qual-
quer problema com os números
apresentados pelo prefeito, e
pediu a aprovação do Orçamento.

“Analisamos e está tudo den-
tro do previsto, a partir do ano
que vem, temos que fiscalizar
como estará sendo usado os
investimentos”, ponderou Banha.

Ao final da discussão, foram
contrários a proposta os legisla-
dores: Anselmo Martins (PL),
Amigão D’Orto (PTC), Rubão
(PSD), Danilo da Casa da Sopa
(PSB) e Paulo César, o PC (MDB).

Câmara de Ribeirão Pires votou o Orçamento Municipal na sessão de ontem

Foto: Divulgação 

Vereadores de RP aprovam
Orçamento inflacionado

Foi retirado da pauta de votação
da Casa Legislativa de Ribeirão
Pires, o veto do prefeito Kiko
Teixeira (PSB) ao projeto do parla-
mentar Anselmo Martins (PL) que
que obriga a Prefeitura a divulgar
no Portal da Administração os ser-
viços realizados mensalmente
pelas secretarias de Serviços

Urbanos e Desenvolvimento de
Ouro Fino Paulista.

A medida foi tomada pelo
Executivo após sinalizar que pro-
moveria a promulgação da matéria
que tem o intuito de dar acesso,
com clareza, às informações sobre
o cronograma de trabalho das
secretarias. 

“É sabido que um dos maiores
problemas da nossa cidade é a
manutenção da limpeza, pavimen-
tação e capinação das vias públicas,
portanto, informar onde estão
sendo realizados os trabalhos traria
transparência ao cronograma de
atividades”, justificou o vereador
Anselmo.

Kiko muda de ideia e retira veto
ao projeto de Anselmo Martins

O Partido dos Trabalhores de
Rio Grande da Serra promove
amanhã (30) a posse da nova
Direção Municipal, tendo a frente
o presidente André Nascimento.
No mesmo evento será anunciada
oficialmente a pré-candidatura a
prefeito de Érick de Paula.

Militantes e convidados se reú-
nem a partir das 19 horas no salão
social da Padaria Rio Grande, loca-
lizada na avenida Jean Lieutaud.

No mesmo dia, o Avante apre-
senta o seu novo presidente, Pedro
Wilson Estanqueira, o Bacalhau. O
ato de filiação está marcado para
as 19 horas, no Restaurante Village
Fumagalli, na Vila Lopes.

Legendas fazem atos partidários
em Rio Grande da Serra

Érick de Paula, candidato do PT

Foto: Divulgação 

Bacalhau, presidente do Avante 

Foto: Divulgação 
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Maior prazo para o
cadastro biométrico 

O vereador Benedito Araújo (PT) solicitou ao Juiz Eleitoral
da 382ª Zona Eleitoral da Comarca de Ribeirão Pires, infor-
mações quanto à viabilidade de elaborar estudos junto ao
Tribunal Regional Eleitoral visando estender o prazo do
cadastramento  biométrico em Rio Grande da Serra.

“Justifica-se plenamente a apresentação da atual proposi-
tura, tendo em vista que falta cerca de 12.000 mil eleitores à
cadastrar a biometria, que se encerra no dia 19 de dezembro.
Razões pelas quais solicitamos a prorrogação do prazo para
que o eleitor faça o recadastramento biométrico”, destacou o
vereador.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, se o
cadastramento biométrico for obrigatório na cidade e o elei-
tor perder o prazo, seu título poderá ser cancelado. Sem o
título de eleitor, não consegue emitir passaporte nem cartei-
ra de identidade. Se tiver função ou emprego público, fica
sem receber o salário. Empréstimos em bancos públicos tam-
bém não são possíveis.

Manutenção na Carlos
de Nóbrega Teixeira

Vereador Antonio Botelho Guimarães, o Toninho
Correa (PSD), solicita ao Prefeito Municipal, através da
Secretaria de Serviços Urbanos, informações quanto à
possibilidade de proceder à manutenção com passagem
de máquina patrol e posterior colocação de pedra de bica
corrida em toda extensão da rua Carlos de Nóbrega
Teixeira, bairro Parque América, em Rio Grande.

“O requerido se justifica, considerando que a rua Carlos
de Nóbrega Teixeira é uma via totalmente povoada e com
tráfego constante de veículos. É importante, portanto, que
a Administração ofereça as mínimas condições para que a
população possa trafegar pela via sem passar pelos trans-
tornos enfrentados atualmente, especialmente em dias
posteriores a chuva, quando fica ainda mais difícil para os
veículos adentrarem a via ora mencionada. Por sermos
conhecedores desses fatos é que apresentamos referida
propositura, visando minimizar os problemas enfrentados
pelos moradores quanto à ausência de referidos serviços”.

Implantação do CEP 
em Rio Grande da Serra

Vereador de Rio Grande da Serra, José Rodrigues
de Oliveira, o Zezinho da Lavínia(PSB), solicita através
do setor competente, informações sobre andamento
do processo referente ao CEP´S em Rio Grande da
Serra.

“Considerando que em reunião realizada com o
Presidente dos Correios a respeito do Código de
Endereçamento Postal - CEP de nossa cidade ficou
acertado que a liberação do cepeamento por ruas
seria liberada, contudo, tal serviço está moroso, e há
anos a população aguarda pela referida benfeitoria,
em virtude dos transtornos e dificuldades para marcar
um simples agendamento via online, questiono como
se encontra o andamento desse serviço. Espero que
em breve consiga a resposta”, destaca o parlamentar.

“Em diversas cidades o CEP é por rua e em nosso
município é geral, fator que dificulta a entrega de cor-
respondência e mercadorias”, finaliza.

Reparos nas ruas 
de paralelepípedos

Sílvio Menezes, vereador de Rio Grande da Serra,
solicita ao Prefeito Municipal, através da Secretaria de
Obras e Planejamento, informações referentes à possi-
bilidade de melhorias nos paralelepípedos das ruas da
cidade, e após passagem do rolo compressor nas mes-
mas.

“Justifica-se plenamente o ora solicitado, tendo
como objetivo melhorar as condições de tráfego no
local, uma vez que os paralelos das ruas encontram-se
afundados e formando buracos, podendo causar pre-
juízo materiais aos proprietários de veículos”, destaca
Sílvio. 

Entre os questionamentos do parlamentar estão se
existe algum estudo em andamento quanto a questão,
e em caso afirmativo, quando ocorrerá a manutenção
dos mesmos. Em caso negativo, pede o parlamentar, a
adoção de providências com a maior brevidade possí-
vel.

Manutenção na
Travessa Brasilino

Vereador José Carlos Pereira dos Anjos, o Zé Carlos
(PL), sugiru   ao  Prefeito Municipal Gabriel Maranhão
(Cidadania) determinar ao setor competente a realiza-
ção de manutenção no Guarda Corpo das pontes exis-
tentes na Travessa Brasilino de Lima Pinto, que liga o
Centro ao bairro da Vila conde, em Rio Grande da
Serra.

“A minha solicitação justifica-se plenamente, haja
vista proporcionar maior segurança aos munícipes
que trafegam por citada localidade, já que as pontes
encontram com seus corrimãos danificados, propor-
cionando insegurança ao passar pelas pontes. Pelo
exposto é que consideramos de suma importância a
realização do ora sugerido, proporcionando a segu-
rança de todos”, destaca o vereador.

“É papel do vereador atuar de forma a dar melho-
res condições de segurança para a nossa população,
por isso faço esse pedido”, finaliza.

Inauguração da Galeria
dos Presidentes

O presidente da Câmara de Rio Grande da Serra,
Claudinho Monteiro (PSB), anunciou para o próximo dia 4 de
dezembro a inauguração da Galeria dos Presidentes na nova
sede do Legislativo. Atualmente, a Casa conta com uma gale-
ria dos anos legislativos, mas passará a contar a partir de
agora, com as fotos dos presidentes.

“Temos que resgatar a história do Legislativo de Rio
Grande da Serra, por isso, junto com os demais veradores,
propomos o lançamento da Galeria dos Presidentes, políti-
cos que contribuíram para o desenvolvimento da nossa Rio
Grande da Serra”, enfatizou o presidente.

A solenidade de lançamento está marcada para às 20
horas, logo após o encerramento da última sessão legislativa
do ano.

“Sem dúvida fecharemos o ano com chave de ouro, trans-
ferimos a Câmara para uma sede própria, devolvemos
dinheiro para a Prefeitura e homenagearemos os presiden-
tes que passaram pelo Legislativo”, finalizou Monteiro.
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Além de perder duas esco-
las, o prefeito Kiko Teixeira
(PSB) também enfrenta proble-
mas para justificar gastos com a
cobertura de quadras polies-
portivas em escolas municipais. 

Os investimentos foram con-
quistados pelo ex-prefeito
Saulo Benevides (PMB), todos
datados de 2014.

O Termo de Compromisso
Pac2 10621/2014 detalha a exe-
cução de cobertura e vestiário
na unidade E.M. Yoshihiko
Narita, localizada na rua
Giacomo Amadeo Scomparim,
bairro Santa Rosa, no valor de
R$ 509.351,19. No mesmo
termo, obras de cobertura com
vestiário na escola Sebastiao

Vayego de Carvalho, localizada
na avenida Vereador Rubens
Maziero, Ouro Fino Paulista, no
valor de R$ 509.352,39.

Segundo relatório do Fundo
Nacional de Desenvolvimento
da Educação, para as obras foi
empenhado R$ 1.018.703,57,
deste total ocorreu pagamento
de R$ 203.740,72, o restante
está paralisado por falta de
prestação de contas referente
ao andamento e gastos nas
obras. O termo de vigência do
convênio venceu em agosto de
2019.

Outro problema de presta-
ção de contas referente a obra
está no Termo de Compromisso
PAC2 10622/2014 referente a

cobertura de quadra escolar na
Escola Municipal de Educação
Infantil João Midolla, localizada
na rua Roseira. Pelo termo fir-
mado junto ao Governo
Federal, seriam gastos na
cobertura R$ 184.326,60, todo
o montante foi empenhado,
mas somente R$ 36.326,60 foi
efetivamente pago, o restante
aguarda prestação de contas
dos serviços realizados. O con-
vênio venceu em agosto de
2019.

Procurada pela reportagem,
a Prefeitura de Ribeirão Pires
não se pronunciou sobre os
problemas na prestação de
contas das coberturas das qua-
dras.

Ribeirão também tem problemas
na cobertura de quadras

Kiko Teixeira perde duas escolas no valor 
de R$ 3 milhões conquistadas por Saulo 
Convênio com o Governo Federal foi firmado em 2014, e o contrato venceu em 2018, sem que as creches/escolas fossem construídas

O prefeito de Ribeirão Pires,
Kiko Teixeira (PSB), deixou de
construir duas creches/pré-
escolas na cidade. O convênio
firmado em 2014 pelo ex-pre-
feito Saulo Benevides (MDB)
venceu em novembro de 2018,
sem que as unidades fossem
construídas. O valor perdido foi
de R$ 3.277.899,01.

Segundo documentos do
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação,
ligado ao Ministério da
Educação, as unidades de ensi-
no deveriam ser construídas na
rua São Bernardo do Campo
(Parque Aliança) e Rua Viçosa
(Pouso Alegre).

Dados do Fundo Nacional
mostram que parte do valor
chegou a ser empenhado para
a construção das escolas. Do

total previsto, R$ 2.046.967,85
foram destinados para o inves-
timento em Ribeirão Pires.

Procurada pela reportagem,
a Prefeitura de Ribeirão Pires

não se pronunciou sobre os
motivos da perda do convênio
com o Governo Federal ou
sobre eventual troca de finali-
dade do processo.

Kiko perdeu o convênio conquistado pelo ex-prefeito Saulo Benevides 
Foto: Divulgação

Rua São Bernardo do Campo onde deveria ter uma creche/pré-escola 
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AEARP fica sem resposta
da Prefeitura sobre obras
no Centro de Ribeirão Pires

Associação dos Engenheiros e Arquitetos tenta diálogo desde abril de 2018

Que as obras do Centro Novo
de Ribeirão Pires, conhecido como
Boulevard Gastronômico estão tra-
zendo transtornos para comer-
ciantes, transeuntes e motoristas
não é novidade para ninguém.
Agora, que a Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de
Ribeirão Pires (AEARP) notificou a
Prefeitura para uma reunião para
colaborar na solução de proble-
mas e na execução da obra e não
foi atendida, isso quase ninguém
sabe. Ou melhor sabia!

Pois é. Desde abril de 2018 a

AEARP vem tentando audiência
com a Secretaria de Obras e não
consegue. “Nossa intenção é con-
tribuir de forma técnica com a
Prefeitura e principalmente com
os munícipes”, diz um dos ofícios
assinado pelo presidente da enti-
dade, engenheiro Sérgio Poloni
dos Reis.

Entretanto, o que mais incomo-
da a entidade e os comerciantes é
a demora na conclusão dos servi-
ços. “Por que tanta demora em se
concluir uma etapa”, diz o enge-
nheiro Sérgio.

Segundo a entidade, desde
abril de 2018 foram pelo menos
quatro ofícios encaminhados para
a Secretaria de Obras para audiên-
cia e somente em um deles rece-
beu “respostas vazias”. O último,
encaminhado em 18 de novembro
último nem resposta teve. “Para
este último ofício demos um prazo
de cinco dias e não obtivemos res-
posta, mostrando desprezo com
essa entidade”, contou a AEARP.

Assim, finaliza a entidade: “só

nos resta tornar público tais irregu-
laridades e mostrar para a socieda-
de civil que a AEARP está compro-
metida na fiscalização de obras
públicas e particulares, que é a
meta de atual gestão do CREA-SP”.

Presidente Sérgio Poloni

Rachadura já aparece na obra
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Polícia segue investigando
autoria de roubo em loja

O representante realizou o registro da ocorrência na última terça-feira (26) 

A Polícia Civil de Ribeirão
Pires segue trabalhando no
caso do roubo de 18 aparelhos
de celulares em uma loja de
varejo, localizada na região
central de Ribeirão Pires.

Segundo informações apuradas
pela Folha junto ao delegado
titular de Ribeirão Pires, dou-
tor Wagner Milhardo, as inves-
tigações resultaram em alguns
indícios que podem colaborar

com a identificação dos dois
indivíduos. A hipótese de parti-
cipação de terceiros não foi
descartada. 

Na última terça-feira (26), o
representante da unidade
varejista compareceu ao
Distrito Policial de Ribeirão
Pires para registrar o crime
ocorrido no último dia 14.
Segundo o boletim, os crimino-
sos  se dirigiram diretamente
ao quiosque de aparelhos ele-
trônicos e abordaram os qua-
tro funcionários do setor. As
vítimas foram obrigadas a
entregar os smartphones à
dupla. 

O gerente da loja afirmou
que não presenciou o assalto.
No entanto, enquanto retorna-
va, chegou a ver os criminosos
fugindo do estabelecimento
comercial. 

A ação criminosa foi regis-
trada pelas câmeras do circuito
interno de segurança da loja,
que poderá contribuir com as
investigações.

A loja fica na Rua do Comércio, região central da Estância

Policiais militares do 6º Baep
(Batalhão de Ações Especiais de
Polícia), de São Bernardo do
Campo, recuperaram na manhã  da
última quarta-feira (27) uma carga
alimentícia que havia sido roubada
no município de Mauá.

A equipe foi notificada pelo
Copom de que a carga pertencente
a uma fabricante do ramo alimen-
tício havia sido roubada no bairro
Jardim Miranda D’aviz, em Mauá.

Os policiais diligenciaram em
busca do automóvel e da carga e
os localizaram na Avenida
Guilherme Polidoro, no Jardim
Zaira. Quatro indivíduos foram fla-
grados pela equipe manuseando a

carga existente no veículo em
Mauá, onde a ocorrência foi regis-
tarada. 

No 4º DP de Mauá, porém,
nenhum dos indivíduos foi reco-
nhecido pela vítima, o motorista da
fabricante de alimentos, como
autor do roubo. O quarteto foi indi-
ciado por receptação.

Todo o material subtraído foi
recuperado pela Polícia Militar. Ao
todo, 2,8 mil pacotes de comestí-
veis e 54 unidades de laticínios. Os
alimentos e o automóvel foram
restituídos à empresa proprietária.
As investigações ocorrerão com o
intuito de identificar, e localizar, os
autores do roubo.

BAEP recupera carga
alimentícia em Mauá

Na noite último domingo (24),
os homens foram presos em fla-
grante após assaltarem três jovens
na Rua Professor Antônio Nunes,
no Santa Luzia. 

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, a dupla foi loca-
lizada após as vítimas informarem
a direção em que os homens

haviam fugido. Os homens foram
localizados com três aparelhos
celulares, uma nota de R$5 e uma
faca, utilizada durante o assalto. 

Ambos foram encaminhados ao
Distrito Policial de Ribeirão Pires,
onde o delegado de plantão repre-
sentou pela prisão preventiva dos
acusados. 

Dupla de assaltantes 
é presa no Santa Luzia

Foto: Reprodução/ Google M
aps
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Na tarde do último sábado (23)
um jovem se afogou em uma
represa situada na Estrada Velha
do Mar, região do bairro Represa,
em Ribeirão Pires. M.R.A.J. tinha
24 anos e era morador do municí-
pio de Mauá. 

A vítima estava acompanhada

por amigos quando ficou submer-
so e não conseguiu retornar mais
a superfície. De acordo com  rela-
tos divulgados nas redes sociais,
os companheiros do jovem chega-
ram a fazer buscas pelo local. No
entanto, o corpo do jovem só foi
encontrado por equipes de salva-

mento. As causas do afogamento
não foram reveladas. 

Amigos e familiares lamenta-
ram o ocorrido e prestaram inú-
meras homenagens a M.R.A.J. em
sua página nas redes sociais

O afogamento do jovem foi o
segundo registrado na represa
próximo a Ponte da Light dentro
de dois meses. No dia 16 de outu-
bro, o corpo do borracheiro L.R.L.
de 34 anos foi encontrado no local
(foto) após três dias de desapare-
cimento. Equipes de buscas traba-
lharam por mais de um dia até
localizarem a vítima submersa
próximo a ponte. 

Segundo relatos, o homem
possuía o hábito de nadar na
represa. A principal suspeita é que
ele tenha passado mal antes de se
afogar. Familiares relataram que,
momentos antes de sair de casa, o
homem havia se queixado de
dores do peito . O corpo de L.R.L.
não apresentava sinais de violên-
cia. 

Ambos os afogamentos foram
registrados na Delegacia de
Ribeirão Pires.

Jovem morre afogado 
em represa na Estância 

Corpo de Bombeiros durante buscas pelo corpo de L.R.L.

O afogamento foi o segundo registrado no local dentro de dois meses

Foto: Divulgação/STT

A Polícia Militar prendeu, no
último sábado (23), dois homens
acusados de praticar a venda ile-
gal de entorpecentes, na região
do Parque América, em Rio
Grande da Serra. A dupla  foi deti-
da em flagrante após denúncia
feita por populares. 

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, B.N.M, de 28
anos, e L.S.M., de 21 anos, tenta-
ram fugir da abordagem policial,
mas acabaram detidos. Com eles
foram localizados uma pochete, a

quantia de R$104,00 e anotações
de controle de vendas.  

Ao ser indagada, a dupla con-
fessou informalmente que estava
comercializando drogas pelo bair-
ro. Ambos foram encaminhados
ao Distrito Policial de Ribeirão
Pires, onde a ocorrência foi regis-
trada.  

Ainda de acordo com o registro
do caso, B.N.M. apresentava
alguns hematomas nas costas.
Segundo o indiciado, as marcas
são decorrentes do hábito de ficar

escondido na mata durante as
vendas do tráfico.  

Foram apreendidos 41 embala-
gens plásticas com cocaína, 73
unidades e 17 pinos ambos com
crack, 39 porções de maconha. As
substâncias foram encaminhadas
para a Perícia.  

O delegado de plantão ainda
representou pela prisão preventi-
va dos acusados, visto que ambos
possuem passagens por outros
crimes, incluindo associação ao
tráfico de drogas.

Polícia Militar de RGS prende dupla
de traficantes no Parque América

Idoso é vítima de golpe
e perde R$ 22 mil em RP

Um homem de 76 anos foi víti-
ma de um golpe dentro de uma
agência bancária, situada na rua
Miguel Prisco. O caso aconteceu
no último dia 23 após dois homens
se aproximarem do terminal de
atendimento em que o idoso havia
feito uma operação de saque.

Segundo o boletim de ocorrên-
cia, a vítima foi notificada por um
homem desconhecido de que o
terminal de atendimento que esta-
va usando havia expedido um
comprovante. 

A vítima retornou ao local,
entrou em sua conta por meio da
biometria e solicitou a saída de sua
conta. Em dado momento, o ter-
minal expediu outro comprovante,
obrigando a vítima a retornar com
a biometria.

Após alguns instantes, a vítima
constatou uma transferência inde-
vida em sua conta corrente no
valor de R$ 22 mil reais, sendo a
ação realizada pelo suspeito des-
conhecido.

O caso foi encaminhado à
Delegacia de Polícia de Ribeirão
Pires, que irá seguir com as investi-
gações sobre o suspeito pelo crime
de estelionato.

Dois veículos colidem 
na Francisco Tometich 

Um homem de 25 anos provo-
cou um acidente de trânsito ao
colidir contra um carro na Rua
Francisco Tometich. O caso acon-
teceu na noite do último sábado.

Segundo boletim de ocorrência,
o motorista circulava pela via por
volta das 23h, sentindo inverso da
via, contramão, quando acabou
por colidir frontalmente contra um
Citroen C4.

O condutor, identificado como
F.S.O, abandonou o veículo após a
colisão. Ninguém ficou ferido.

A vítima, uma mulher de 26
anos que conduzia o Citroen, acio-
nou a Guarda Cívil e informou
sobre o ocorrido. 

Bandidos invadem casa
na  Vila Santa Isabel

Na tarde da última sexta-feira
(22) bandidos invadiram a casa de
uma moradora da Vila Santa
Isabel. 

Segundo o boletim, os bandi-
dos se aproveitaram da ausência
da moradora para adentrar à resi-
dência, subtraindo os pertences
pessoais da mesma.

A Polícia irá investigar o caso
com o auxílio da câmera de vigilân-
cia.
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Adriana
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Salão Solange Cabeleireira
reinaugura no dia 7 em RP

Solange Cabeleireira está há 37 anos em Ribeirão Pires

Há 37 anos em Ribeirão
Pires, o salão de beleza Solange
Cabeleireira reinaugura no pró-
ximo sábado (7), suas instala-
ções. Com mais espaço e como-

didade aos seus clientes.
Solange Claudino Felippazzi
prepara mais novidades para
essa nova fase.

O novo salão está localizado

na Avenida Fortuna, 165 –
Centro de Ribeirão Pires. A rei-
nauguração está marcada para
as 16h.

Entre as novidades está a
criação de um espaço moderno
especialmente para maquia-
gem profissional. 

Além dos serviços tradicio-
nais, como manicure, pedicure,
depilação, maquiagem, corte,
tratamento capilar, escova e
penteado.

Com uma equipe treinada
para prestar atendimento per-
sonalizado e de qualidade no
ramo de cabelos, os profissio-
nais analisam os tipos de cabe-
los das clientes e indicam os
produtos mais adequados para
cada consumidora. 

O espaço conta com equipe
especializada em Dia da Noiva.
O pacote contempla procedi-
mentos de cabelo, maquiagem,
unhas, design de sobrancelha.
Além de assessoria para a noiva
e as madrinhas. 

A paixão pelo que faz e o
constante aprimoramento tor-
naram o salão referência na
região.

A equipe da Solange
Cabeleireira espera você no
próximo sábado (7) para a
grande festa de reinauguração. 

Aproveite e agende o seu
horário. Ligue: 4828-7393 ou
96842-3808.

Foto: Divulgação

O espaço conta com equipe especializada em Dia da Noiva

É possível agendar sessão de maquiagem profissional
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Facilite sua vida com
as ferramentas certas
Na LA Ferramentas você encontra todos os equipamentos para construção civil

A maioria das pessoas sonha
com uma casa confortável para
morar, mas para este sonho tor-
nar-se realidade é preciso que a
ferramenta utilizada seja correta
e de qualidade. A construção
civil está ligada diretamente a
duas coisas básicas: mão de obra
qualificada e a ferramenta corre-
ta. 

A LA Ferramentas atua há
cinco anos na área de construção
civil, com o fornecimento de fer-
ramentas residenciais – linha
hobby – e profissionais. 

Natan Alves, vendedor da LA
Ferramentas explica que a linha
hobby inclui furadeiras e kits de
ferramentas (alicates, martelos,
chaves de fenda e outros), já a
linha profissional inclui compac-
tadores, placas vibratórias e
betoneiras.

Ana Lúcia, proprietária da loja
LA Ferramentas comenta sobre a
melhor forma de armazenar e
aumentar a durabilidade dos
produtos. "Após o uso é necessá-
rio a limpeza da ferramenta com
sabão neutro ou detergente e
secar com um pano, guardá-la na
caixa e se possível colocar peda-
ços de giz dentro da caixa para
ajuda a absorver toda a umida-
de”, finaliza Ana Lucia.

A empresa realiza o aluguel de
roçadeiras e motosserras. Além
de prestar serviço de conserto de
máquinas elétricas e à gasolina. 

Natan Alves, vendedor da LA Ferramentas 

A empresa fornece equipamentos residenciais e profissionais
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Desainer Vidros Vidraçaria
completa 28 anos em RP

Antônio Carlos dos Santos, proprietário da Desainer Vidros

O carro chefe da empresa é a confecção de box de vidro e guarda corpo

A empresa Desainer Vidros
Vidraçaria completou 28 anos de
atividades neste mês de novem-
bro. A empresa foi fundada em
Ribeirão pires por Antônio Carlos
dos Santos, conhecido como
“Toninho Desainer”.  

Situada na Avenida Francisco
Monteiro, 1804 – Bosque
Santana, a empresa permanece
com a sede até hoje. 

O sucesso da empresa foi pos-
sível graças ao empenho e a
experiência do fundador.

Antônio Carlos relata que o
contato com a produção de
vidros surgiu aos quatorze anos,
quando morava com seus pais no
estado do Paraná. 

O carro chefe da empresa é a

confecção de box de vidro e
guarda corpo de vidro.  

O box de vidro é composto
por quatro cores específicas,
sendo o verde, bronze, fumê ou
incolor. 

A entrega e a instalação do
box na residência do cliente
variam de 3 a 15 dias úteis,
dependendo da demanda de
produção. O material recebe dois
anos de garantia.  

Já o guarda corpo de vidro
requer mais detalhes de instala-
ção, podendo variar no prazo e
conclusão da obra. 

A compra pode ser realizada
por cartão de crédito em até seis
vezes sem juros. 

Antônio Carlos ressalta que o

sucesso da empresa foi possível
graças a confiança de seus clien-
tes e as amizades conquistadas
ao longo dos 28 anos de trabalho
no município. 

Além do apoio da equipe, for-
mada por Antônia Lúcia e Evelyn
Cristiane, conta também com a
colaboração da equipe de produ-
ção, profissionais experientes no
ramo de vidraçaria. Antônia Lúcia e Evelyn Cristiane,  funcionárias da Desainer Vidros



1177SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  2299  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22001199 PPuubblliicciiddaaddee FFoollhhaa  



SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  2299  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22001199AAttooss  OOffiicciiaaiissFFoollhhaa  1188

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA AS FUNÇÕES DE SUPERVISOR
TÉCNICO E VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
1759/2019.
O Município de Rio Grande da Serra, através da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social – SCIS, torna publi-
co o resultado do Processo Seletivo Simplificado para as funções de supervisor Técnico e Visitador Social do
Programa Criança Feliz, conforme tabela abaixo:
Função: Supervisor Técnico

Função: Visitador Social do Programa Criança Feliz

Resultado Recurso

Rio Grande da Serra, 21 de novembro de 2019.
Eliza Aparecida Camine Almeida - Presidente da Comissão de Seleção do Programa Criança Feliz
Fernanda Stachowski Martins  - Membro
Adriana Alves da Silva Carvalho - Membro 
ISRAEL MEDONÇA DA CUNHA - Secretário de Cidadania e Ação Social
LUIZ GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA - Prefeito

DECRETO LEGISLATIVO N.º 010.11.2019
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
RIO GRANDE DA SERRA, ESTADO DE SÃO
PAULO, APROVOU E EU PROMULGO O
SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO, DE
AUTORIA DESTA PRESIDÊNCIA:
Concede Título de Cidadão Honorário ao
Excelentíssimo Deputado Estadual THIAGO
AURICCHIO, pelos relevantes serviços presta-
dos ao nosso município.
Artigo 1º - Fica concedido ao Excelentíssimo
Deputado Estadual THIAGO AURICCHIO, o
Título de “Cidadão Riograndense da Serra”,
pelos relevantes serviços prestados ao
Município.
Parágrafo único – A entrega do Título e home-
nagens dar-se-ão oportunamente em Sessão

Solene desta Casa, em data a ser fixada pela
Presidência.
Artigo 2º -
As despesas decorrentes do presente Decreto
Legislativo correrão por conta de verbas pró-
prias do orçamento vigente, suplementadas se
necessário.
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 07
de novembro de 2019 – 55º Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.
Vereador Cláudio Xavier Monteiro
Presidente
Publicado no Quadro de Editais da Câmara, na
mesma data.
Terezinha Madalena da Silva Dizela
Coordenador de Apoio Legislativo

CCââmmaarraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
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EXTRATO DE PORTARIAS
Por taria nº 473/2019- Nomeia Agente
Municipal  de Desenvolvimento do
Município de Rio Grande da Serra
para o Programa de Promoção do
Desenvolvimento Local com
Fundamento na Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa promovido pelo
SEBRAE/SP e dá outras providên-
cias.
R E S O L V E:
Ar t. 1º - NOMEAR os Srs. CELSO
PEREIRA DA SILVA, identidade RG
nº 18.391.524-0, CPF nº
028.865.878-77, SANDRO CARVA-
LHO FERREIRA identidade RG nº
19.114.882-9, CPF nº 131.616.578-
70, JOSE GILVAN MENDONÇA DA
CUNHA ident idade RG nº
20.476.797, CPF nº 097.139.898-48 e
as Sras. ROSELI APARECIDA DE
SOUZA identidade RG nº 28.317.908-
9 CPF nº 247.334.248-25, e ROZIL-
DA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA
identidade RG nº 27.527.460-3, CPF
nº 252.216.938-60, como Agentes
Municipais de Desenvolvimento do
Município de Rio Grande da Serra.
Ar t . 2º -  O Agente Municipal  de
Desenvolvimento é par te indispensá-
vel para a efetivação no município do
PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO LOCAL COM
FUNDAMENTO NA LEI GERAL DA
MICRO E PEQUENA EMPRESA.
Ar t. 3º - A presente Por taria entrará
em vigor na data de sua publicação.
Rio Grande da Serra, 12 de
Novembro de 2019.
Por tar ia nº 475/2019- NOMEAR a
Srª. SANDRA TEIXEIRA MALVESE,
por tadora da cédula de identidade nº
30.526.965-3 CAU nº.A56140-1,
como RESPONSÁVEL TÉCNICO, e o
Sr. DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA,
por tador da cédula de identidade nº.
14.888.648-6 C.R.C nº.
1SP193721/O-1, como GESTOR DO
CONVÊNIO para exercerem as fun-
ções objet ivando: “Obras de
Infraestrutura Urbana”, a par tir 13 de
novembro de 2019. Por tar ia nº
476/2019 - NOMEAR a Sr.ª CELIA
REGINA BARRETO presidente,
NADJA MARIA SANTOS SILVA e
ALINE SABRINE LIMA ESCRITORIO
membros,  JOANA FERNADES DE
ARAUJO CAVALCANTE suplente,
para comporem a comissão Especial
de Seleção para processo de CRE-
DENCIAMENTO de Pessoas
Jurídicas de Direito Privado, sem fins
lucrativos reconhecidas como organi-
zação social, cujas atividades sejam
dir igidas à área da Saúde, para qua-
lificação de Organizações  Sociais
de Saúde no Município de Rio
Grande da Serra e seleção de enti-
dade para Celebração de contrato de
gestão com a Administração Pública
Municipal para gestão compar tilhada
e Apoio no Gerenciamento ,
Operacionalização e Execução das
ações e serviços de Saúde, especifi-
camente nas ações da Estratégia da
Saúde da Família, sendo Pediatr ia e
Ginecologia nas Unidades Básicas
de Saúde no Município de Rio
Grande da Serra, a par t ir  19 de
novembro de 2019. Por tar ia nº
481/2019 - NOMEAR a Srª. SANDRA
TEIXEIRA MALVESE, por tadora da
cédula de identidade nº 30.526.965-
3 CAU nº.A56140-1, como
RESPONSÁVEL TÉCNICO, e o Sr.
DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, por-
tador da cédula de identidade nº.
14.888.648-6 C.R.C nº.
1SP193721/O-1, como GESTOR DO
CONVÊNIO em atendimento á
Secretar ia de Planejamento
Regional, para prestação de Contas
referente ao objeto “Lajotamento de
ruas – Pavimentação da Rua Avaré
com paralelepípedo” a par tir 12 de
novembro de 2019.                                                                                                                                                                
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SIL-
VEIRA - Prefeito Municipal.
Pregão Presencial n° 44/19 - PRO-

CESSO 2225/2019 -  OBJETO:
Registo de Preços para fornecimento
de t i ras reagentes/ lancetas para
determinação de glicose no sangue,
com fornecimento de aparelho para
auto monitoramento domici l iar em
comodato, destinados a Secretaria
Municipal de Saúde.
DATA DE ABERTURA: 11 de dezem-
bro de 2019, às 10 horas, no DEPAR-
TAMENTO DE LICITAÇÕES – SF,
situado na Avenida D. Pedro I, 10 –
Centro, Rio Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, demais informa-
ções e esclarecimentos, poderão ser
obt idos no endereço eletrônico
www. r i o g randedase r r a . s p . gov. b r,
sol ic i tados pelo e-mai l
rgs. l ic i tacoes@gmail .com ou no
Depar tamento de Licitações, e tele-
fones para contato: (11) 4820-3366.
Car los Eduardo Alves da Si lva,
Secretário de Finanças – 28/11/2019.
Pregão Presencial n° 45/19 - PRO-
CESSO 1881/2019 -  OBJETO:
Registo de Preços para fornecimento
de papel sulfi te, para atender as
Secretarias do Município.
DATA DE ABERTURA: 11 de dezem-
bro de 2019, às 14 horas, no DEPAR-
TAMENTO DE LICITAÇÕES – SF,
situado na Avenida D. Pedro I, 10 –
Centro, Rio Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, demais informa-
ções e esclarecimentos, poderão ser
obt idos no endereço eletrônico
www. r i o g randedase r r a . s p . gov. b r,
sol ic i tados pelo e-mai l
rgs. l ic i tacoes@gmail .com ou no
Depar tamento de Licitações, e tele-
fones para contato: (11) 4820-3366.
Car los Eduardo Alves da Si lva,
Secretário de Finanças – 28/11/2019.
RETIFICAÇÃO: PROCESSO
823/2019 - PREGÃO PRESENCIAL
Nº 41/2019 - OBJETO: Registro de
Preços para fornecimento de acessó-
r ios dest inado ao fardamento da
Guarda Civi l  Municipal  de Rio
Grande da Serra, conforme especifi-
cações e condições estabelecidas no
Anexo I, deste Edital.  Onde se lê:
Empresa: Comercial  Quasi  Tutto
Eireli EPP –  Leia-se: Empresa: O
Filizzola & Cia Ltda EPP. 
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.654, DE
11 DE NOVEMBRO DE 2.019
“Dispõe sobre nomeação dos mem-
bros do Conselho Municipal  de
Acompanhamento e Controle Social
do fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica de Valor ização dos
Profissionais da Educação –
Conselho  FUNDEB.”
LUIZ GABRIEL FERNANDES DA SIL-
VEIRA, Prefei to Municipal de Rio
Grande da Serra, usando das atr ibui-
ções que lhe são conferidas por Lei 
DECRETA
Art. 1°. - Ficam nomeados, nos ter-
mos da Lei Municipal n°. 1.646, de 15
de março de 2.007, com as altera-
ções dadas pela Lei n°. 1.768, de 22
de maio de 2.009, para compor o
Conselho Municipal  de
Acompanhamentos e Controle Social
do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valor ização dos
Profissionais da Educação –
Conselho do FUNDEB, os membros
abaixo relacionados:
I  – Representantes do Poder
Executivo Municipal: 
a)Ti tular : Let ic ia Pereira Blanco
Sampaio
b)Suplente: Vivian Barbosa Clemente
de Paula
II – Representantes dos Professores
de Educação Básica Publica:
a)Titular : Valeria Cristina Pezzo 
b)Suplente: Luzia Elizabeth Arcino
da Silva 
III – Representantes dos Servidores
Técnicos Administrativos das Escolas
Básicas Públicas: 
a)Ti tular : Al ine Si lva de Azevedo
C a r l o s

b) Suplente: Verônica Rodrigues da
Silva
IV – Representantes dos Estudantes
da Educação Básica Pública:
a) Titular : César Augusto Silva                                                              
b)  Suplente: Gabr iel le Rocha
Cavalcante
V – Representantes do Poder
Executivo Municipal – Secretaria de
Educação: 
a) Titular : Tamiris Cristina de Oliveira 
b)  Suplente: Alexandre Bueno Alves 
VI – Representantes do Conselho
Tutelar :
a)Ti tular : Margareth El is iar io
Candido
b)Suplente: Roseli Paula da Silva
VII – Representantes do Conselho
Municipal de Educação:
a) Ti tular : Rober to Henr ique de
Oliveira 
b) Suplente: Greyce Sueli de Miranda
Lima Paula
VIII – Representantes dos Diretores
das Escolas Básicas Públicas:
a)  Titular : Mar ta Janete Pir ilo Pires
b)  Suplente: Milton Rober to Augusto
IX- Representantes dos Estudantes
da Educação Básicas Públ ica –
Indicado pela Ent idade de
Estudantes Secundaristas: 
a)Titular : José Lourenço dos Santos
b) Suplente: Maria José Nunes da
Silva 
X – Representantes dos Pais de
Alunos da Educação Básica: 
a)Titular : Luciana Aparecida da Silva
Alves
b)Suplente: Andrea Sales de Jesus
Ferreira 
c)Titular : Mariá Aparecida de Lima
Cardoso
d)Suplente: José Aparecido Pereira
Lopes
Ar t. 2º. - Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrá-
r io.
Prefeitura Municipal de Rio Grande
da Serra, 11 de novembro de 2.019,
55°. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira  
Prefeito Municipal
LEI MUNICIPAL Nº. 2.339, DE 14 DE
NOVEMBRO DE 2.019
“Altera o § 3º do ar tigo 3º da Lei
Municipal 2.312, de 19 de junho de
2019”.
Autor ia: Ebio Viana de Oliveira e
demais Edis
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo, no uso
de suas atr ibuições legais,  faço
saber que a Câmara Municipal apro-
vou e eu sanciono e promulgo a
seguinte 
LEI
Ar t. 1º. - O § 3º., do ar tigo 3º., da Lei
Municipal nº. 2.312, de 19 de junho
de 2019, que autor iza o Poder
Executivo Municipal a outorgar con-
cessão para gestão, operação,
manutenção, exploração e expansão
dos serviços públicos funerários e de
cemitér io no âmbito do cemitér io
público municipal de Rio Grande da
Serra, passa a vigorar com a seguin-
te redação.
“Ar tigo 3º. – As empresas permissio-
nárias de serviços funerários munici-
pais poderão pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias prorrogáveis
por igual período, realizar velórios
nas suas dependências e/ou local
adequado mantido pelas mesmas,
até o final das obras de reformas
e/ou construção de um novo Velório
Municipal.” 
Ar t. 2º. - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Rio Grande
da Serra, 14 de novembro de 2.019 -
55º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município. 
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
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