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Tomógrafo: 
da parede para o lixo

Rio Grande 
consegue
verba para
construção

da Rodoviária

O destino do Tomógrafo
encontrado emparedado
na cidade de Ribeirão Pires
será a reciclagem. 
Segundo a Prefeitura da

Estância, o aparelho doado
em 2009 pela Prefeitura de
São Caetano do Sul não
poderá ser reativado.
A Prefeitura esclareceu

que segue em andamento
processo de Sindicância
para a apuração dos fatos
relacionados ao Tomógrafo
encontrado confinado
entre quatro paredes. 
De acordo com docu-

mentação analisada, a
fabricante do referido
Tomógrafo informou que
em 2002 esse equipamen-
to foi descontinuado, ou
seja, não é fabricado há
muitos anos. Página 06 Marilza, Maranhão e ThiagoVolpi discursa para mulheres e Lair em ato de lançamento PPáággiinnaa  0088
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E d i t o r i a l d a F o l h a

O fim do Tomógrafo será no lixo 
Um equipamento importante para a Saúde

desprezado por Ribeirão Pires. O Tomógrafo
encontrado emparedado em uma sala inaca-
bada nas obras do Complexo Hospitalar vai
parar no lixo. Segundo a Prefeitura
Municipal, não há como colocar o aparelho
para funcionar, tendo em vista, não ser mais
comercializado no mercado e sem
peças de reposição.
Foram anos esquecido pelas

administrações municipais, sem
manutenção, sem conservação, e
agora, após uma saga digna de
novela se chega à conclusão de que
o aparelho não serve para nada. 
Aliás, segundo a atual Gestão, ele já não

tinha serventia há muito tempo e teria ido
para leilão em 2015.
Só agora tempos depois do aparecimento

é que as autoridades municipais descobriram
que o Tomógrafo não foi leiloado, e, portan-
to, seguia patrimônio municipal, mesmo que

baixado do controle.
Se um equipamento tão grande, oficial-

mente não existia, mas continuava trancado
entre quatro paredes, quantos mais não
devem estar perdidos pelos departamentos
municipais.
Uma década se passou desde a doação do

Tomógrafo para Ribeirão Pires, e
ninguém deu falta dele.
O aparelho deve parar no lixo,

se der sorte irá para reciclagem,
mas ao final do capítulo digno de
uma novela mexicana, descobri-
ram o óbvio: Não tem como por o

aparelho em funcionamento.
Mas a novela está longe de acabar, é preci-

so encontrar quem mandou emparedar o
aparelho, quem fez o serviço e o mais impor-
tante: se ninguém foi contaminado por radia-
ção saída do Tomógrafo.
Em breve, novas emoções do mais novo

dramalhão ribeirãopirense.

““SSee  ddeerr  ssoorrttee,,  
sseerráá  rreecciiccllaaddoo””

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.

FABRICIO   MESSIAS   DOS  SANTOS,  estado  civil  soltei-
ro,  profissão autônomo,  nascido  em  Santo  André,  SP  no
dia dez de junho de mil novecentos  e oitenta e sete
(10/06/1987), residente e domiciliado Rua Raposo  Tavares,
69,  Bairro  Colônia,  Ribeirão  Pires, SP, filho de ROZENALDO
DOS SANTOS e de SANDRA MARIA MESSIAS DOS SANTOS.
ALINE  MORAIS  DA  SILVA,  estado  civil  solteira, profissão ana-
lista logística  pleno,  nascida em São Bernardo do Campo, SP
no dia vinte e quatro  de  maio  de  mil  novecentos  e  noven-
ta  e  um (24/05/1991), residente  e  domiciliada  Rua  Santinho
Gianasi, 205, Bairro Colônia, Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de
LENILDO  MORAIS DA SILVA e de SANDRA HELENA FERREIRA
DA SILVA.                                             

JONAS  DE SOUZA SANTOS, estado civil divorciado, pro-
fissão estoquista, nascido  em Mauá, SP no dia vinte e cinco de
julho de mil novecentos e noventa  (25/07/1990),  residente  e
domiciliado  Rua Santos, 58, São Caetaninho,  Ribeirão  Pires,
SP,  filho de APARECIDO DOS SANTOS e de LENI DE SOUZA
SANTOS. ARLETE  ROCHA  RAMOS,  estado  civil  divorciada,
profissão vigilante, nascida  em  Pilão  Arcado,  BA  no  dia  pri-
meiro  de dezembro de mil novecentos  e oitenta e seis
(01/12/1986), residente e domiciliada Rua Santos, 58, São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de ANTONIO RAMOS
NETO e de IVETE ROCHA RAMOS.                                          

RAFAEL MARTINS, estado civil divorciado, profissão
entregador, nascido em  Mauá,  SP  no  dia dezoito de agosto
de mil novecentos e oitenta e três  (18/08/1983),  residente e
domiciliado Rua Juazeiro, 125, Quarta Divisão,  Ribeirão  Pires,
SP,  filho  de WAGNER MARTINS e de SOLANGE APARECIDA
DEVIDES MARTINS. LARISSA REGINA DOS SANTOS, estado
civil solteira, profissão vendedora, nascida  em  Mauá, SP no
dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e noventa  e
cinco  (19/02/1995), residente e domiciliada Rua Juazeiro, 125,
Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filha de ROSANGELA VIEIRA
DOS SANTOS.                                                               

EMERSON    SOUZA    TRINDADE,   estado   civil   solteiro,
profissão recepcionista,  nascido  em Santo André, SP no dia
dez de julho de mil novecentos  e oitenta e nove (10/07/1989),
residente e domiciliado Rua Flórida  Paulista  (Vl  Nina  Rosa),
197, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ RODRIGUES DA
TRINDADE e de VERA LÚCIA DE SOUZA TRINDADE. ARIANE
MATIAS  DE  MORAIS,  estado civil solteira, profissão analista
contábil,  nascida  em  Santo  André, SP no dia trinta de março
de mil novecentos e oitenta e cinco (30/03/1985), residente e
domiciliada Rua Flórida  Paulista  (Vl  Nina  Rosa), 197, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filha  de  NATALINO  PIRES  DE  MORAIS  e
de ZILDA MATIAS DA SILVA DE MORAIS.                                                               

JESSE  GILBER,  estado civil solteiro, profissão motorista,
nascido em São  Paulo, SP no dia vinte e um de abril de mil
novecentos e sessenta e nove (21/04/1969), residente e domi-
ciliado rua Francisco Murta, 138, Vila  Rica,  Ribeirão Pires, SP,
filho de EUCLIDES GILBER e de ANTONIA NEUSA GILBER.
MARISA  ORQUIZA  RITA,  estado  civil  solteira, profissão bal-
conista, nascida  em  São  Paulo,  SP  no dia vinte e quatro de
setembro de mil novecentos e setenta e cinco (24/09/1975),
residente e domiciliada rua Francisco  Murta,  138, Vila Rica,
Ribeirão Pires, SP, filha de MARCOS ANTONIO SANTANA RITA
e de SUELI ORQUIZA RITA.                         

JOEL  BRAGA SILVA, estado civil solteiro, profissão fren-
tista, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia vinte de maio de mil
novecentos e oitenta e  três  (20/05/1983),  residente e domi-
ciliado Rua dos Eucaliptos (Jd dos  Eucalípitos),  323,  Pouso
Alegre,  Ribeirão Pires, SP, filho de ARNALDO TEODOLINO
SILVA e de MARIA IMACULADA BRAGA SILVA. ROSE  DE
SOUZA ALVES, estado civil solteira, profissão nutricionista,
nascida em Santo André, SP no dia seis de setembro de mil
novecentos e oitenta   e  cinco  (06/09/1985),  residente  e

domiciliada  Rua  dos Eucaliptos  (Jd  dos  Eucalípitos), 323,
Pouso Alegre, Ribeirão Pires, SP,  filha  de HILDEGARDES
CONSTANCIO ALVES e de ELENITA ROSA DE SOUZA ALVES.                                                                

RICARDO  CARDOSO  FERREIRA,  estado civil solteiro,
profissão ajudante geral,  nascido  em  Mauá,  SP  no  dia  vinte
e oito de agosto de mil novecentos  e oitenta e seis
(28/08/1986), residente e domiciliado Rua Arturo Peduzzi, 265,
casa 1, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho de LAERCIO VAG-
NER AGASSI FERREIRA e de ROSI MARIA CARDOSO FERREIRA.
THAIS APARECIDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, pro-
fissão do lar, nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP no dia dezessete
de fevereiro de mil novecentos  e oitenta e sete (17/02/1987),
residente e domiciliada Rua Arturo  Peduzzi,  265, casa 01,
Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ APARECIDO DOS
SANTOS e de VIOLANDA ALMEIDA DOS SANTOS.        

RENAN VASCONCELLOS VIEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão engenheiro de  produção  mecânica,  nascido  em
Ribeirão Pires, SP no dia vinte e dois  de  novembro  de  mil
novecentos  e  noventa e um (22/11/1991), residente  e  domi-
ciliado Rua Bom Pastor, 88, São Caetaninho, Ribeirão Pires,  SP,
filho  de  HELIO  GILBERTO  DOS  SANTOS VIEIRA e de MARIA
APARECIDA VACONCELLOS VIEIRA.  CAMILA  MAYARA  LENKE,
estado  civil  solteira,  profissão técnica de enfermagem,  nas-
cida  em  São  Bernardo  do  Campo,  SP no dia onze de setem-
bro  de mil novecentos e noventa e seis (11/09/1996), resi-
dente e domiciliada  Rua Paes Leme, 14, Centro Alto, Ribeirão
Pires, SP, filha de NELSON ROBERTO LENKE e de MARIA APA-
RECIDA DA SILVA LENKE.          

HÉLIO   JÚNIOR  SANTOS  PONTALTI,  estado  civil  soltei-
ro,  profissão auxiliar  de  manutenção  predial,  nascido em
Mauá, SP no dia dois de outubro  de mil novecentos e noven-
ta e cinco (02/10/1995), residente e domiciliado  Rua  Patrícia
Regina  Cardoso (Ch Paraíso), 20, Tecelão, Ribeirão  Pires, SP,
filho de HELIO VALENTIM PONTALTI e de LUCIA SOUSA SAN-
TOS PONTALTI.  JÉSSICA  LUIZA  LUPETTE,  estado  civil  soltei-
ra,  profissão  do lar, nascida  em  Suzano,  SP  no  dia  três de
outubro de mil novecentos e noventa  e  quatro  (03/10/1994),
residente e domiciliada Rua Patrícia Regina Cardoso (Ch
Paraíso), 20, Tecelão, Ribeirão Pires, SP, filha de MARCELO
DONIZETI LUPETTE e de CLAUDETE LUIZA DA COSTA.              

EDIMARIO  DE  OLIVEIRA MAIA, estado civil solteiro, pro-
fissão bombeiro civil, nascid o em Irecê, BA no dia treze de
agosto de mil novecentos e sessenta e um (13/08/1961), resi-
dente e domiciliado Rua José de Pieri, 78, Tanque Caio,
Ribeirão Pires, SP, filho de DIDIEL AVELINO MAIA e de LIDIA DE
OLIVEIRA MAIA.  ANA   PAULA  BORGES  DA  SILVA,  estado
civil  divorciada,  profissão cozinheira, nascida em Irecê, BA no
dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos  e setenta e nove
(28/01/1979), residente e domiciliada Rua José  de Pieri, 78,
Tanque Caio, Ribeirão Pires, SP, filha de TEODORIO ANACLETO
SILVA NETO e de DEJANIRA LIMA BORGES DA SILVA.               

GILBERTO  JUNIOR  MENEGASSI  XAVIER,  estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar  de  limpeza, nascido em Mauá, SP no
dia nove de abril de mil novecentos  e noventa e sete
(09/04/1997), residente e domiciliado Rua Augusto  Maziero,
505, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de GILBERTO DE SOUZA
XAVIER e de VALERIA DOS SANTOS MENEGASSI. AURIELLE
SOUZA  DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora,
nascida  em Quijingue, BA no dia onze de fevereiro de mil
novecentos e noventa  e  dois  (11/02/1992),  residente  e
domiciliada Rua Augusto Maziero,  505, Aliança, Ribeirão
Pires, SP, filha de EZIQUIEL FERREIRA DA SILVA e de JOSEFA DE
SOUZA SANTOS.                                 

NATAN  ELEUTERIO DE OLIVEIRA BARBOZA, estado civil
solteiro, profissão atendente,  nascido  em  Mauá,  SP  no dia
três de janeiro de dois mil (03/01/2000),  residente e domici-
liado Avenida João Baldi, 26, Suíssa, Ribeirão  Pires,  SP, filho
de RENATO DE OLIVEIRA BARBOZA e de ADRIANA ELEUTERIO
GALVARINO BARBOZA. NATHALIA  DE  OLIVEIRA  DUIN
MACHADO, estado civil solteira, profissão cabeleireira,  nasci-
da  em Mauá, SP no dia vinte e dois de setembro de dois  mil

e  um  (22/09/2001),  residente  e domiciliada Avenida João
Baldi,  26,  Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de RUBIE DUIN
MACHADO e de NEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA.                                         

ELISANDRO  DE  OLIVEIRA  SILVA,  estado  civil  divorcia-
do,  profissão vigilante,  nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no
dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (23/02/1984), residente e  domiciliado  rua  Santos,  34,
São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de CICERO PEREIRA
DA SILVA e de JOANA DE OLIVEIRA SILVA.  EDLENE  EVANGE-
LISTA  PINTO  CARDOSO,  estado civil solteira, profissão por-
teiro, nascida em Santa Rita, MA no dia vinte e seis de maio de
mil novecentos  e setenta e oito (26/05/1978), residente e
domiciliada rua Santos, 34, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP,
filha de MIGUEL MORAES CARDOSO e de EDITH EVANGELIS-
TA PINTO CARDOSO.                         

GUSTAVO  DA SILVA CARVALHO, estado civil solteiro, pro-
fissão vendedor, nascido  em  São  Bernardo do Campo, SP no
dia quatorze de setembro de mil  novecentos  e  noventa e um
(14/09/1991), residente e domiciliado Rua  Mário  Giuntini,
021,  Tanque Caio, Ribeirão Pires, SP, filho de GERSON DE
SOUZA CARVALHO e de CLAUDIA ROBERTA DA SILVA CARVA-
LHO.  MARIANA  FRAZÃO  BARBOSA, estado civil solteira, pro-
fissão analista de fraude,  nascida em São Bernardo do
Campo, SP no dia dois de agosto de mil novecentos e noven-
ta e cinco (02/08/1995), residente e domiciliada Rua  Mário
Giuntini,  021,  Tanque Caio, Ribeirão Pires, SP, filha de MIL-
TON LUIZ BARBOSA e de ZENAIDE FRAZÃO DE ARAUJO BAR-
BOSA.   

EDITAL DO MUNCIÍPIO DE MAUÁ-SP
EMERSON BATISTA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasi-

leira,  estado civil solteiro, profissão empresário, natural de
Mauá-SP, nascida no dia quatorze de setembro de mil nove-
centos e noventa e dois, residente e domiciliado na Travessa
Tipuana, nº 70, Aliança, em Ribeirão Pires-SP, filho de ANDRÉ
DE OLIVEIRA e de SIMONE DOS SANTOS BATISTA e THIFFANY
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, estado civil solteira,
profissão balconista, natural de Mauá-SP, nascida no dia
dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove,
residente e domiciliada na rua Olímpia de Lima, nº 24-A,
Jardim Esperança, em Mauá-SP, filha de CIRIACO GUSMÃO DE
SOUZA e de RAQUEL SEGURA.

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  apresentaram  os
documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

EMERSON  FERREIRA NEVES, estado civil divorciado, pro-
fissão açougueiro, nascido  em São Bernardo do Campo, SP no
dia vinte e quatro de maio de mil  novecentos e oitenta e sete
(24/05/1987), residente e domiciliado Rua  Viçosa (Jd União),
35, Pouso Alegre, Ribeirão Pires, SP, filho de VALDEMAR FER-
REIRA NEVES e de JULIA APARECIDA NEVES. RENATA  GOMES
NETO,  estado  civil  divorciad, profissão operadora de caixa,
nascida  em Ribeirão Pires, SP no dia doze de fevereiro de mil
novecentos  e setenta e nove (12/02/1979), residente e domi-
ciliada Rua Viçosa  (Jd  União),  35,  Pouso  Alegre, Ribeirão
Pires, SP, filha de SAMUEL GOMES NETO e de NEUSA MARIA
NETO.                              

ANDERSON  PETENLINKAR,  estado  civil divorciada, pro-
fissão operador de máquinas,  nascido  em  São  Caetano  do
Sul,  SP no dia dezesseis de setembro  de mil novecentos e
setenta e oito (16/09/1978), residente e domiciliado  Rua
Polvo,  193,  Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires,  SP,
filho de ANTONIO PETENLINKAR e de MARIA APARECIDA
FUDUGLI PETENLINKAR.  TAMARA  BARRETO DA SILVA, estado
civil divorciad, profissão cuidadora, nascida  em  Cubatão,  SP
no  dia  treze de junho de mil novecentos e oitenta  e cinco
(13/06/1985), residente e domiciliada Rua Polvo, 193, Centro
de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filha de MARIA JOSÉ
BARRETO DA SILVA.  

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  
EDITAL DE INTIMAÇÃO - RECONHECIMENTO

EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO
LUC DA COSTA RIBEIRO, Oficial Delegado do

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

F A Z   S A B E R, através do presente edital, nos
termos do artigo Parágrafo 13, do artigo 216-A da Lei
n.º 6.015/73, faz saber os herdeiros do Senhor KEINI-
CHI SEGUCHI e da senhora MASAE BANDO SEGUCHI,
uma vez que ficou demonstrado por diligências do
advogado da parte interessada que os mesmos se
encontram em local incerto e não sabido, protocola-
do sob n. 115.159, pedido de reconhecimento de
usucapião extrajudicial na modalidade extraordiná-
ria, do imóvel alvo da matrícula n.º 32.724, desta
Serventia, com os seguintes dados: a) Requerente:
MARIA FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS AVARACCI,
brasileira, aposentada, RG N. 7.237.800-1-SSP-SP, CPF
n. 762.753.538-72, residente e domiciliada na Rua Dr.
Virgílio Golla, n. 131, casa 01, Vila Albertina, na cida-
de de Ribeirão Pires - SP; b) Imóvel usucapiendo:
Unidade residencial unifamiliar denominada casa 01,
do CONJUNTO RESIDENCIAL ELIZABETH MIDORI
SEGUCHI NANINE, que recebeu o n.º 131, da Rua Dr.
Virgilio Gola, constituída de 2 pavimentos, compostos
por uma sala de estar, sala de costura, cozinha, WC,
02 despejos, Jardim de Inverno, e Hall no pavimento
térreo, dois dormitórios, 01 wc, área de circulação e
uma área aberta no pavimento superior, totalizando
140,60 metros quadrados de área construída e total-
mente privativas, confrontando-se pela frente com a
Rua Dr. Vírgilio Golla, pelo lado direito com o lote 10,
pelo lado esquerdo e fundos com a casa 2, cabendo-
lhes uma fração ideal de terreno de 208,60 metros
quadrados do imóvel objeto, da matrícula 32.723,
equivalente à 56,38% do mesmo c) Matrícula n.
32.724, do Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão
Pires; d) Modalidade da usucapião: usucapião
extraordinária; e) Tempo de posse alegado pelos
requerentes: mais de 15 anos (desde abril de 2004).
O presente edital será publicado por duas vezes. Pelo
prazo de quinze (15) dias cada um, e suprirá a notifi-
cação de KEINICHI SEGUCHI e MASAE BANDO SEGU-
CHI. Mais informações sobre o pedido feito podem
ser obtidas no Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Ribeirão Pires-SP, situado na Rua
Esperança Arnoni n. 52, Centro, Ribeirão Pires-SP. 

Ribeirão Pires, 29 de novembro de 2019.
FERNANDO HENRIQUE ROVERE DE GODOY

SUBSTITUTO DO OFICIAL
E D I T A L

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

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

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

Ribeirão Pires, 12 de dezembro de 2019.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - RECONHECIMENTO

EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO
LUC DA COSTA RIBEIRO, Oficial Delegado do

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

F A Z   S A B E R, através do presente edital torna-
se público que tramita o pedido de reconhecimento
extrajudicial de usucapião no Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Ribeirão Pires-SP, protocolado
sob n. 115.760, com os seguintes dados: a)
Requerentes: Geralda Pereira Soares, brasileira, sepa-
rada Judicialmente, do lar, RG n. 20.182.143-6-SSP-SP
e CPF n. 172.291.588-93, residente e domiciliada na
Rua Bandeirantes, 225, Vila Arnoud, Rio Grande da
Serra-SP, José Gomes da Silva, brasileiro, balconista,
RG n. 24.257.337-X-SSP-SP  e CPF n. 130.437.678-88,
e sua mulher Geruza Maria de Albulquerque Silva,
brasileira, cortadora de frios, RG n. 17.639.518-0-SSP-
SP, CPF n. 4106.443.478-99, residentes e domiciliados
Rua Bandeirantes, 225, Vila Arnoud, Rio Grande da
Serra-SP; b) Imóvel usucapiendo: terreno constituído
pelo lote 27, da quadra B, da Vila Arnaud, contendo
n. 225, 223, que totalizam 157,86 metros quadrados
de área construída; d) Titulares de direitos reais e de
outros direitos registrados e averbados na matrícula
do imóvel usucapiendo: GERTRUDES RODRIGUES DA
COSTA e MERCEDES RODRIGUES DA COSTA,; e)
Confrontantes: dispensada a intimação, nos termos
do artigo 10º, §10, do Provimento n. 65/2017 do CNJ;
f) Modalidade da usucapião: usucapião extraordiná-
ria; g) Tempo de posse alegado pelos requerentes: 16
anos e 8 meses. Pelo presente edital de intimação,
ficam intimadas GERTRUDES RODRIGUES DA COSTA e
MERCEDES RODRIGUES e eventuais herdeiros, na
qualidade de titulares do imóvel, e também TERCEI-
ROS eventualmente interessados, para se manifestar
em relação ao pedido de usucapião, apresentando
impugnação escrita diretamente no Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Pires-SP,
com as razões da sua discordância, no prazo de 15
(quinze) dias corridos contados a partir da publicação
do presente edital, ficando advertido de que a não
apresentação de impugnação no prazo previsto impli-
cará anuência ao pedido de reconhecimento extraju-
dicial da usucapião. Maiores informações sobre o
pedido feito podem ser obtidas no Oficial de Registro
de Imóveis da Comarca de Ribeirão Pires-SP, situado
na Rua Esperança Arnoni n. 52, Centro, Ribeirão Pires-
SP. 

Ribeirão Pires, 12 de dezembro de 2019.
FERNANDO HENRIQUE ROVERE DE GODOY

SUBSTITUTO DO OFICIAL

EEddiittaaiiss  
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Que em Ribeirão Pires, o pré-
candidato a prefeito, Amigão
D’Orto (PTC) virou alvo preferencial
do Paço Municipal.

***
Que Amigão vem promovendo

inúmeras denúncias de irregulari-
dades na Administração Municipal
de Ribeirão Pires, inclusive acio-
nando o Ministério Público.

***
Que as atitudes de Amigão não

agradam a cúpula do Governo
Kiko Teixeira (PSB).

***
Que a ordem é atacar de todas

as formas o vereador e pré-candi-
dato, buscando diminuir os efeitos
das denúncias.

***
Que alguns servidores comissio-

nados foram convocados a moni-
torar Amigão. Dizem que todos os
passos do político estão sob os
olhares desses servidores.

Que no evento promovido pelo
PL Mulher em Ribeirão Pires, atra-
vés da organização de Marli Silva,
além do lançamento informal de
Clóvis Volpi (PL) para prefeito,
outro fato chamou a atenção.

***
Que na plateia entre a grande

quantidade de mulheres, alguns
rostos eram bem conhecidos e fize-
ram parte do grupo de apoio do
atual prefeito, Kiko Teixeira (PSB).

***
Que o fato de Kiko não ser can-

didato a reeleição já movimenta o
tabuleiro de apoios.

***
Que no ato político, alguns

ainda no barco do Governo, envia-
ram assessores e pessoas próxi-
mas, demonstrando que uma
aliança é bem provável.

***
Que a descrição foi a palavra

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

Clóvis Volpi confirmou que será candidato a prefeito de Ribeirão em 2020

O que era para ser um evento
de mulheres do PL de Ribeirão
Pires, promovido na noite de
quarta-feira (11) para fechar os
trabalhos em 2019, se transfor-
mou no anúncio da pré-candida-
tura a prefeito de Clóvis Volpi
(PL).

Após inúmeros discursos de
apoio a sua pessoa, Volpi não se
conteve e disparou: “Não era
para ser assim, mas os que me
sucederam disseram palavras de
apoio, então, quero dizer que
sou pré-candidato a prefeito de
Ribeirão Pires”, cravou Clóvis

Volpi diante da aclamação das
mais de 200 mulheres presentes
ao ato.

Ainda durante o discurso,
Volpi pregou o amor por
Ribeirão Pires e avisou que não
irá se aliar a aventureiros e
aproveitadores.

“Temos que retomar o amor
das pessoas pela cidade, voltar a
ser feliz... Saibam que não vou
me aliar a aventureiros e apro-
veitadores”.

Idealizadora do encontro de
mulheres, Marli Silva clamou
para que Clóvis Volpi viesse a
disputar a Prefeitura da
Estância, e pedia às mulheres
empenho para conseguir vagas
no Legislativo.

“Não serei candidata a verea-
dora, mas estarei à disposição
de todas vocês para ajudar na
caminhada”, ressaltou Marli.

Após o ato político que acon-
teceu no Restaurante Canoa
Quabrada, todas as mulheres
presentes foram homenageadas
com flores e uma camiseta do PL
Mulher.

Ex-prefeito da Estância disse não se aliar com aventureiros e aproveitadores

Foto: W
agner Lim

a/Folha RP

Volpi lança pré-candidatura
falando em amor pela cidade 

A construção da primeira
Rodoviária de Rio Grande da
Serra está mais próxima da reali-
dade. Na última terça-feira (10),
o prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania) acompanhado da
vice-prefeita Professora Marilza
(PSD) esteve na Assembleia
Legislativa para assinar reserva
de emendas voltadas a constru-
ção do equipamento de mobili-
dade. Ao todo, foram conquista-
dos R$ 750 mil para as obras que
estarão disponíveis no primeiro
quadrimestre de 2020. 

Segundo o Paço, a verba foi
destinada pelos deputados esta-
duais Thiago Auricchio (PL) (R$
400 mil), Estevam Galvão (DEM)
(R$ 250 mil) e Coronel Telhada
(PP) (R$ 100 mil). 

“Oficializamos as assinaturas
das emendas que serão utiliza-
das na construção da nossa tão
sonhada Rodoviária. Agradeço
muito aos deputados Thiago
Auricchio, Estevam Galvão e
Coronel Telhada pela parceria e
grande contribuição à Rio
Grande da Serra”, declarou
Maranhão. 

“A reivindicação da população
pela construção da Rodoviária
está sendo atendida pelo nosso
Governo e com a ajuda dos

deputados e vereadores, iremos
entregar mais uma importante
obra para Rio Grande da Serra”,
completou a vice-prefeita,
Professora Marilza. 

Posse: Na tarde de quarta-

feira (11), a Professora Marilza
(PSD) foi empossada prefeita
interina da cidade. O prefeito
Gabriel Maranhão (Cidadania)
está em férias até o início de
2020.

Rio Grande terá R$ 750 mil 
para construção da Rodoviária

Marilza, Maranhão e Thiago Auricchio durante a reserva da emenda

Foto: Divulgação
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Lair Moura é a mais nova
integrante do Partido Avante
em Ribeirão Pires. A filiação de
Lair ocorreu na quarta-feira
durante cerimônia na Câmara
de Vereadores da Estância.
Participaram do evento, apoia-
dores do partido e o presiden-
te estadual, Josué Tavares. 

“Hoje foi um dia especial:
Dia da minha filiação no

Partido Avante - 70. Venho
para o Avante para lutar junto
com um partido que tem o
compromisso de lutar por um
Brasil melhor”, disse Lair. 

Ao convidar correligioná-
rios, Lair Moura destacou
motivos para se filiar a legen-
da. 

“Convidamos a todos que
acreditam em uma nova forma

de se fazer política a participa-
rem do ato de filiação no parti-
do Avante, um partido preocu-
pado com o futuro”, pontou.

A ida de Lair Moura para a
agremiação abre caminho a
sua pré-candidatura a
Prefeitura de Ribeirão Pires em
2020. 

“O partido me convidou e
eu aceitei, iremos formar um
grupo forte, tenho experiência,
capacidade. Vamos trabalhar
para colocar em prática políti-
cas públicas em Ribeirão”, fina-
lizou.

Lair Moura irá concorrer 
ao Paço de RP pelo Avante 

Membros do partido e convidados participaram da noite de filiação 

Ato de filiação no partido aconteceu na Câmara de Vereadores 

Fotos: Arquivo Pessoal 

Lair assina ato de filiação
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Tomógrafo encontrado emparedado será
descartado pela Prefeitura de Ribeirão

Segundo a Administração Municipal , aparelho deveria ter sido leiloado em 2015

O destino do Tomógrafo encon-
trado emparedado na cidade de
Ribeirão Pires será a reciclagem. 

Segundo a Prefeitura da
Estância, o aparelho doado em
2009 pela Prefeitura de São
Caetano do Sul não poderá ser rea-
tivado.

A Prefeitura esclareceu que
segue em andamento processo de
Sindicância para a apuração dos
fatos relacionados ao Tomógrafo
encontrado confinado entre quatro
paredes. De acordo com documen-
tação analisada, a fabricante do
referido Tomógrafo informou que
em 2002 esse equipamento foi
descontinuado, ou seja, não é
fabricado há muitos anos. 

A Nota da Administração enfati-
za ainda que em 2013, o município
deu baixa no patrimônio e levou o
Tomógrafo à leilão em 2015, consi-
derando o aparelho um bem inser-
vível. Significa dizer que há 6 anos

já foi identificada a impossibilidade
de utilização do aparelho pela rede
municipal.

O Paço diz que após a conclusão
do processo de Sindicância, será
definida a destinação do antigo
Tomógrafo.

Três investigações foram aber-
tas para apurar responsabilidades. 

O Ministério Público quer saber
mais detalhes sobre o aparelho
localizado por acaso em uma sala
inacabada do Complexo Hospitalar
em obras. 

A Polícia Civil abriu inquérito
visando apurar se houve perigo a
vida de pacientes da UPA e servido-
res. E a Prefeitura abriu Sindicância
para localizar os responsáveis pelo
emparedamento do equipamento
de Saúde. A medida foi tomada
após relatos de ex-secretários afir-
mando que as paredes foram
levantadas para evitar contamina-
ção por radiação, contudo, para se
evitar contaminação as paredes
deveriam estar revestidas com
chumbo, o que não ocorreu.

A Prefeitura adquiriu, por cerca
de R$ 660 mil, novo Tomógrafo,
colocado em utilização em 2017.
De lá para cá, mais de 5300 tomo-
grafias foram realizadas, zerando a
fila de espera pelo procedimento
na rede municipal.

O caso: 
O Tomógrafo foi descoberto no

dia 19 de novembro por um fun-
cionário da equipe de manutenção
da UPA Santa Luzia, contudo, o
caso só veio à tona após o vereador
Amigão D’Orto (PTC) ter ido ao
local para verificar a denúncia.

O parlamentar esteve nas obras
na manhã do dia 21 de novembro,
mas acabou impedido de chegar
até a sala, mesmo após acionar a
Polícia Militar. Em decorrência do
impedimento em vistoriar o
ambiente, Amigão procurou o
Ministério Público da cidade e pro-
tocolou pedido de investigação,
bem como acionou a Polícia Civil.

Aparelho foi encontrado por acaso após vistoria de um servidor municipal 

Foto: Arquivo Pessoal 
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A Faculdade Enau, localizada
em Ribeirão Pires, formalizou
convênio junto a Prefeitura de
Rio Grande da Serra para promo-
ver descontos e condições espe-
ciais de pagamento em cursos de
graduação oferecidos pela insti-
tuição.

Pelo convênio, servidores
municipais, cônjuges e familiares
de primeiro grau poderão cursar
Gestão de Recursos Humanos,

Administração, Pedagogia e
Educação Física, pagando menos.

“Sem dúvida é um grande
incentivo aos servidores e seus
familiares, para que consigam
prosseguir nos estudos”, desta-
cou a secretária de Educação e
Cultura, Rosi de Marco.

Idealizador do convênio, o
secretário de Esportes, Maciel da
Padaria, destacou a importância
de oferecer os descontos tam-

bém aos familiares.
“O sonho de qualquer pai é

ver o seu filho ou filha com for-
mação universitária, portanto,
quando começamos a alinhar a
possibilidade do convênio pensa-
mos em toda a família do servi-
dor”, destacou Maciel.

Para Murilo Merlin, Diretor
Geral da Faculdade Enau de
Ribeirão Pires, o convênio é uma
forma de facilitar o acesso dos
servidores municipais aos cursos
de graduação.

“Estamos felizes com a parce-
ria, a Faculdade Enau está bem
localizada, equipada para rece-
ber os alunos. Estamos crescen-
do na região e oferecemos for-
mação de qualidade. O incentivo
aos servidores de Rio Grande da
Serra e aos seus familiares é uma
forma de garantir acesso à for-
mação universitária”, pontou
Merlin.

Os trabalhadores municipais e
familiares já podem iniciar os
estudos. Para saber mais: facul-
dadeenau.com.br ou pelos tele-
fones: 4828-1379/ 4825-5595/
4825-5541/ 4825-5542. 

Servidores de RGS terão
descontos na Faculdade Enau

Rosi de Marco, Murilo Merlin e Maciel da Padaria durante a assinatura do ato

Programa de incentivos é válido para conjugês e familiares de primeiro grau

Foto: W
agner Lim

a 
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Um professor de 53 anos teve
o carro roubado na tarde de quar-
ta-feira em Ribeirão Pires.

Segundo o registro policial, o
educador dirigia pela rua Antônio

Fortes, quando ao diminuir a
velocidade para passar em uma
lombada foi abordado por dois
indivídios armados. Os bandidos
estavam em uma moto e se apro-

veitando da baixa velocidade do
veículo, anunciaram o roubo.

Diante das ameaças, o profes-
sor saiu do automóvel e entregou
a chave aos bandidos.

Assaltantes levam carro de educador

A loja da Casas Pernambucanas
em Ribeirão Pires foi furtada
novamente na madrugada do dia
28 de novembro. Desta vez os
ladrões levaram do local 35 apare-
lhos de celular de diversas mar-

cas. O caso só foi relatado à Polícia
no último dia 10 de dezembro.

Segundo os reposnsáveis pela
loja, desconhecidos invadiram o
estabelecimento durante a
madrugada, pelo telhado, acessa-

ram o estoque da loja e de lá,
levaram os aparelhos. Ainda não
há pistas sobre os autores do
furto 

No dia 14 de novembro, crimi-
nosos se dirigiram diretamente ao
quiosque de aparelhos eletrôni-
cos da loja e abordaram os quatro
funcionários do setor. As vítimas
foram obrigadas a entregar os 18
smartphones aos ladrões.

À época, o delegado titular de
Ribeirão Pires, doutor Wagner
Milhardo, disse à Folha que as
investigações resultaram em indí-
cios que podem colaborar com a
identificação dos dois indivíduos.
A hipótese de participação de ter-
ceiros não foi descartada.

Agora com o novo furto, a
Polícia trabalha para traçar se há
relação entre os casos e prender
os ladrões.

Ladrões voltam a furtar
celulares de magazine 

Loja é assaltada pela segunda vez em menos de um mês 

Casas Pernambucanas já havia sido vítima de furto no mês passado

Foto:Reprodução/ Google M
aps

Motorista é vítima de assalto
no Jardim Santa Luzia

Um homem de 58 anos teve o
seu caminhão roubado por cinco
criminosos ao trafegar pela
Estrada de Sapopemba no último
dia 5.

Conforme o boletim, o moto-
rista percorria a estrada quando
foi abordado por dois homens em
uma moto. Momento em que
houve a aproximação de um veí-
culo no qual saíram mais três indi-
víduos armados.

Diante da situação, o motorista
foi obrigado a se deslocar para o
banco do passageiro, enquanto
um dos criminosos dirigia o cami-
nhão até um local pré-determina-
do. 

Após 1h40, a vítima foi libera-
da pelo criminoso, que se esvaiu
do local conduzindo o caminhão.
Até o momento ninguém foi
preso.

Estabelecimento comercial 
é alvo de criminosos

Um estabelecimento comercial
situado na Av. Princesa Isabel foi
alvo de criminosos na noite do
último dia 4. 

Conforme o boletim, três
homens armados invadiram o
estabelecimento conhecido como

Bar Canapi, e subtraíram os per-
tences pessoais do dono do bar e
de um cliente. 

Após o delito, os homens dani-
ficaram três aparelhos eletrônicos
do local, deixando o prejuízo de
R$ 10 mil reais ao dono do esta-
belecimento.

Empresário cai em golpe 
e perde R$ 143 mil

Um empresário de 65 anos foi
vítima de um golpe pela internet
ao participar de um falso leilão de
automóveis, no último dia 4.

Conforme o boletim, a vítima
participou de um leilão virtual
para adquirir três automóveis
para integrar a frota de veículos
de sua empresa de locação, os
quais foram negociados com a
empresa WV Leilões.

Após a realização de uma
transferência bancária em TED no
valor de R$ 143 mil reais para os
representantes da empresa, foi
constatado o valor de saque pelo
beneficiário, porém a conta do
favorecido foi bloqueada instan-
tes depois.

Após o fato, os representantes
não foram localizados.

A Polícia de Ribeirão Pires
segue investigando o caso de
estelionato.
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.660, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2.019 
“Dispõe sobre reedição dos Anexos, constantes do Decreto Municipal nº. 2.595, de 13 de dezembro de 2.018, para
fins de cobrança dos tributos no exercício de 2.020”
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
DECRETA
Art. 1º. - Para fins de cobrança dos tributos municipais para o exercício de 2.020, ficam reeditados os Anexos cons-
tantes do Decreto Municipal nº. 2.595, de 13 de dezembro de 2.018, os quais passam a vigorar, corrigidos moneta-
riamente, conforme variação da UMP verificada no período, na forma dos Anexos que fazem parte integrante deste
Decreto.
Art. 2º. - Fica concedido desconto de 6% (seis por cento) para pagamento de cota única até o dia 20 de janeiro de
2020.
Parágrafo único - Fica concedido desconto de 4% (quatro por cento) para pagamento de cota-única até o dia 20 de
fevereiro de 2020 
Art. 3º. - Ficam fixados os prazos de vencimento do IPTU e taxas, da seguinte forma:
I - 1ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de janeiro de 2.020;
II - 2ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de fevereiro de 2.020;
III - 3ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de março de 2.020;
IV - 4ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de abril de 2.020;
V - 5ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de maio de 2.020
VI - 6ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de junho de 2020
VII - 7ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de julho de 2020
VIII - 8ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de agosto de 2020
IX - 9ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de setembro de 2020
X - 10ª. Parcela- com vencimento para o dia 20 de outubro de 2020
XI - 11ª. Parcela- com vencimento para o dia 20 de novembro de 2020
XII - 12ª. - Parcela –com vencimento para o dia 20 de dezembro de 2020 
Art. 4º. - Este Decreto entrará e vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, de 05 de dezembro de 2.019 - 55º.  Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.
ANEXO I - VALOR DO METRO QUADRADO

ANEXO II - Valores a serem lançados no Imposto Predial e Territorial Urbano - Exercício de 2.019

ANEXO III - TIPO DE CONSTRUÇÃO E CATEGORIA POR M2
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“RESUMO: CHAMAMENTO PÚBLICO DA SAÚDE Nº
001/2019 - PROCESSO 1718/2019. OBJETO:
Qualificação de Organizações Sociais de Saúde no
Município de Rio Grande da Serra e seleção de entida-
de para celebração de contrato de gestão com a admi-
nistração pública municipal para gestão compartilhada e
apoio no gerenciamento, operacionalização e execução
das ações e serviços de saúde especificamente nas
ações da estratégia da saúde da família, pediatria e
ginecologia nas Unidades Básicas de Saúde do
Município de Rio Grande da Serra. DESPACHO DA
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DO PREFEITO: ADJUDI-
CAMOS E HOMOLOGAMOS o objeto do chamamento
em epígrafe, conforme segue: Proponente:
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE E
EDUCAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO – AASAESC. Valor
mensal de R$ 199.876,48. Valor global (12 meses) R$
2.398.517,60. Secretária Municipal de Saúde: Raquel
dos Santos Costa, Prefeito Luis Gabriel Fernandes da
Silveira - 11/12/2019”
”RESUMO: PROCESSO 1727/2019 - PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 43/2019 - OBJETO: Registro de Preços
para aquisição de computadores, notebook, impresso-
ras e tablet, para atender as necessidades das
Secretarias e suas Unidades do Município de Rio
Grande da Serra.  DESPACHO DO PREFEITO: HOMO-
LOGO o objeto da licitação em epígrafe, com amparo no
art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto
Municipal 1662/06, de acordo com o Despacho da
Pregoeira: DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o
objeto da licitação em epígrafe, conforme segue:
Empresa: Vendor – Informática, Importação, Indústria,
Comércio, Recarga e Manutenção Ltda ME Item 1
Qtd.40 Valor unit. R$ 818,00 Valor global da
empresa R$ 32.720,00. Empresa: Espaço 2 Tecnologia
e Informática Eireli EPP Item 3 Qtd.6 Valor unit.
R$ 910,00 Valor global R$ 5.460,00  Item 9 Qtd.20
Valor unit. R$ 1.190,00 Valor global R$ 23.800,00 Valor
total da empresa: R$ 29.260,00 Empresa: Megadata
Industria e Comércio de Produtos Eletroeletronicos Eireli
Item 4 Qtd.10 Valor unit. R$ 2.790,00 Valor global da
empresa R$ 27.900,00 Empresa: Lettech Insdústria e
Comércio de Equipamentos de Informática Ltda EPP
Item 6 Qtd.4 Valor unit. R$ 4.555,00
Valor global da empresa R$ 18.220,00  Empresa: GPS
Tecnologia e Comércio de Informática Eireli ME Item 7
Qtd.40  Valor unit. R$ 2.500,00 Valor global R$
100.000,00 Empresa: Cota.Com Comércio e Serviços
Ltda EPP Item 8 Qtd.6 Valor unit.
R$ 4.199,00 Valor global R$ 25.194,00  Os itens 02 e 05
restaram “Fracassados”. Prefeito Luis Gabriel Fernandes
da Silveira – 11/12/2019”. 
Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº
01/2017 – Proc. nº 2070/2017 – Contratada: INSTITUTO
DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E COMÉRCIO – ISEC –
Objeto: REPACTUAÇÃO para manutenção do equilíbrio
financeiro do Contrato de Gestão Compartilhada e
apoio na operacionalização e execução das ações e
serviços de saúde na UPA de Rio Grande da Serra  –
Data Assinatura: 29/12/2017 – Prazo de Vigência: 12
meses – Valor Total R$ 4.080,000,00. – Raquel dos
Santos Costa – Secretária de Saúde e Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 09/12/2019.
”RESUMO: PROCESSO 1881/2019 - PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 45/2019 - OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FOLHA DE
SULFITE A4, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMI-
NISTRATIVAS PERTENCENTES À PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA.  DESPA-
CHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o objeto da licitação
em epígrafe, com amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal
10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/06, de acordo
com o Despacho da Pregoeira: DESPACHO DA PRE-
GOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe,
conforme segue: Empresa: 13A INFORMÁTICA E
MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA Item 01 Qtd.400
Valor unit. R$ 247,50 Valor global da empresa R$
99.000,00 Prefeito Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
12/12/2019”
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO nº 18/2018 –
Proc. nº 282/2018 – Contratada: TERRA MIX
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ:
01.363.021/0001-34 Objeto: Rescisão amigável do
Contrato, conforme Cláusula Oitava “item 08.12”, com
efeitos a partir de 02/12/2019 – Data Assinatura:
02/12/2019. Luís Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 02/12/2019.
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO nº 19/2018 –
Proc. nº 389/2018 – Contratada: CEP CONSTRUÇÃO E
PROJETOS LTDA EPP – CNPJ: 54.438.007/0001-19 -
Objeto: Rescisão amigável do Contrato, conforme
Cláusula Nona “item 09.12”, com efeitos a partir de
06/12/2019 – Data Assinatura: 06/12/2019. Luís Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 06/12/2019.
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº
23/2018 - Proc. nº 1539/2018 – CONTRATADA:
ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP
– CNPJ: 09.066.243/0001-05 - Objeto: prestação de ser-
viços de solução de impressão e cópia corporativa, por
meio de disponibilidade de equipamentos (multifuncio-
nais), manutenção preventiva e corretiva, fornecimento
de peças e suprimentos necessários, atendendo as
Secretarias da Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra. – Prorrogação: 12 (doze) meses; Valor Total do
Aditivo: R$ 67.260,00. Data Assinatura: 03/12/2019. Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito, 03/12/2019.
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº
24/2018 - Proc. nº 2641/2018 – Locatário: Maria Santos
Silva – CPF/MF: 097.374.208-96 – Objeto: Locação de
imóvel localizado a Rua José Maria de Figueiredo, nº
575, Vila Figueiredo, para instalação do CREAS - Centro
de Referencia Especializado da Assistência Social, per-
tencente a Secretaria de Cidadania e Inclusão Social da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra – Vigência:
12 (doze) meses; Valor Total: R$ 33.823,08. Data
Assinatura: 10/12/2018. Luis Gabriel Fernandes da
Silveira – Prefeito, 10/12/2018.
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 4ª
CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR
18ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO GERAL – ExAR/2019
O Delegado da 18ª Delegacia de Serviço Militar, com
base no § único,  Art 19, da Lei do Serviço Militar (Lei nº
4.375, de 17 Ago 64), combinado com o Art 19, da Lei
Complementar nº 97, de 09 Jun 99, convoca todos os ex-
militares, cidadãos licenciados nos últimos cinco anos
(reservistas) e os dispensados de incorporação em
“situação especial”, residentes ou de passagem em um
dos 7 (sete) municípios do Grande ABCD, a compare-
cerem na Junta de Serviço Militar mais próxima, para o
ExAR/2019,  que  será  realizado no período de 9 à 16
de dezembro (exceto sábado e domingo) das 08:30 às
16:00 horas, localizada no seguinte endereço:        - JSM

028  RIO GRANDE DA SERRA - Rua Pedro Bracialli, 80
– Centro            -  JSM 027  RIBEIRÃO PIRES -  Rua
Cap. José Galo, 55 - Centro (Atende Fácil).            -  JSM
024  SANTO ANDRÉ - Rua das Silveiras, 2855 – Vila
Guiomar            -  JSM 107 e 029 SÃO BERNARDO DO
CAMPO - Rua Nicolau Filizola, 100 ( POUPA TEMPO)
-  JSM 011  SÃO CAETANO DO SUL – Av, Fernando
Simonsen, 160 – B.São José (Atende Fácil)         -  JSM
025  DIADEMA - Rua Ulysses Guimarães, 3399 – Vila
Nogueira           - JSM 026  MAUÁ – Av. Antonia Rosa
Fioravanti, 1654– Jd. Cerqueira Leite         
ATRAVÉS DA INTERNET:  www.exarnet.eb.mil.br
Período de 1º DEZ 2019  à  31 JAN 2020
IOLANDA VERSALLI LUPI - Secretária da JSM 028
LEI MUNICIPAL 2.342, DE 05 DE DEZEMBRO DE
2.019
“Dispõe sobre autorização para celebração de Convênio
com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo”
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. - Fica o Município de Rio Grande da Serra auto-
rizado a celebrar convênios com a Secretaria de Cultura
do Estado de São Paulo visando o recebimento de
recursos para a realização de projetos culturais no
Município. 
Art. 2º. - As despesas decorrentes para a execução
desta Lei correrão por conta de dotações próprias do
Orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 05 de
dezembro de 2.019 – 55º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.657, DE 27 DE NOVEM-
BRO DE 2.019
“Declara ponto facultativo e suspende o expediente nas
repartições públicas municipais relativo aos dias que
especifica e dá outras providências.”
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei
DECRETA
Art. 1º. – Fica declarado ponto facultativo e suspenso o
expediente nas repartições públicas municipais nos dias
23, 26, 27 e 30 de dezembro de 2.019. 
Parágrafo único - Os funcionários deverão compensar
as horas não trabalhadas, nos dias aludidos no caput
deste artigo, sem prejuízo do cumprimento da jornada
de trabalho a que estiverem sujeitos, a critério da chefia
imediata.
Art. 2º. - As unidades que prestam serviços essenciais
ou obrigatórios à população, funcionarão através de
plantões ou de escalas efetuadas pelas Secretarias a
elas subordinadas.
Parágrafo único - Nas demais unidades, a critério dos
respectivos titulares das Secretarias, poderão ser insti-
tuídos plantões nos casos julgados necessários.
Art. 3º.  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 27 de
novembro de 2.019 - 55º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira 
Prefeito
LEI MUNICIPAL 2.343, DE 05 DE DEZEMBRO DE

2.019
“Institui a Semana do Bebê no Município de Rio Grande
da Serra e dá outras providências.”
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. – Fica instituída a “Semana do Bebê” no
Município de Rio Grande da Serra.
Art. 2º. – As celebrações e atividades decorrentes dessa
Semana do Bebê serão celebradas:
I – No ano de 2.020, a semana será celebrada no perío-
do compreendido entre 10 a 14 de fevereiro;
II – Nos demais anos, na segunda semana de outubro. 
Art. 3º. - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 05 de
dezembro de 2.019 – 55º Ano de Emancipação Político-
Administrativo do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.663, DE 06 DE DEZEM-
BRO DE 2.019
“Dispõe sobre feriados no exercício de 2.020 e dá outras
providências.”
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei
DECRETA
Art. 1º. – De acordo com a legislação vigente, os feria-
dos no exercício de 2.020 serão os seguintes:
I - 1º. de janeiro - Confraternização Universal;
II – 20 de janeiro - Dia de São Sebastião;
III – 10 de abril - Paixão de Cristo;
IV – 21 de abril - Tiradentes;
V – 1º. de maio – Dia do Trabalho;
VI – 3 de maio – Aniversário de Rio Grande da Serra;
VII – 11 de junho – “Corpus Christi”;
VIII – 9 de julho – Revolução Constitucionalista;
IX – 7 de setembro - Independência do Brasil;
X – 12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida;
XI – 2 de novembro - Dia de Finados;
XII – 15 de novembro – Proclamação da República;
XIII - 20 de novembro - Dia da Consciência Negra;
XIV – 25 de dezembro – Natal.
Art. 2º. – Serão considerados pontos facultativos os
seguintes dias:
I – 24, 25 e 26 de fevereiro;
II - 20 de abril;
III - 12 de junho;
IV – 10 de julho;
V – 28 de outubro; 
VI - 24 e 31 de dezembro.
Art. 3º.  - Os funcionários deverão compensar as horas
não trabalhadas, nos dias aludidos no caput do artigo
2º., sem prejuízo do cumprimento da jornada de traba-
lho a que estiverem sujeitos, a critério da chefia imedia-

ta.
Art. 4º. - As unidades que prestam serviços essenciais
ou obrigatórios à população, funcionarão através de
plantões ou de escalas efetuadas pelas Secretarias a
elas subordinadas.
Art. 5º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 6 de
dezembro de 2.019 - 55º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira 
Prefeito
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.662, DE 06 DE DEZEM-
BRO DE 2.019
“Fixa a expressão monetária da Unidade Monetária
Padrão (UMP), para o exercício de 2.020.”
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei
DECRETA

Art. 1º. – Para os fins previstos no artigo 2º., da Lei
Municipal nº. 1.333, de 15 de dezembro de 2000, a
expressão monetária da Unidade Monetária Padrão
(UMP), segundo variação acumulada do IGPM-FGV,
será de R$ 5.9822 referente ao exercício de 2.020.
Art. 2º.  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 06 de
dezembro de 2.019 - 55º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira 
Prefeito
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.661, DE 06 DE DEZEM-
BRO DE 2.019
“Dispõe sobre a atualização da Contribuição de
Iluminação Pública – CIP, instituída pela Lei Municipal
nº. 1.464, de 05 de dezembro de 2003.
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei

DECRETA
Art. 1º. - Para os fins previstos no artigo 5º., Lei
Municipal nº. 1.464, de 5 de dezembro de 2.003, altera-
do pela Lei Municipal nº. 2.187 de 12 de dezembro de
2.016, a Contribuição de Iluminação Pública – CIP,
segundo a variação acumulada do IGPM-FGV, passa a
vigorar com os seguintes valores atualizados:
I - R$ 21,22 (vinte e um reais e vinte e dois centavos)
para os consumidores residenciais.
II - R$ 54,57 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete
centavos) para o Comércio.
III - R$ 78,07 (setenta e oito reais e sete centavos) para
a Indústria.
Art. 2º. - Este Decreto entrará e vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 06 de
dezembro de 2.019 - 55º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira 
Prefeito

DECRETO MUNICIPAL Nº 2656 de 25 de Novembro de 2019.
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar na Prefeitura de Rio Grande da Serra.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que san-
ciona e promulga o seguinte:
Art. 1º – Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) na Secretaria de Obras e Planejamento, observando
as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto por recursos provenientes de excesso de arrecadação nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso I
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º – Fica aberto na Secretaria de Finanças, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) observando as classifica-
ções Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do Art. 7º da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018, conforme segue:

Art. 4º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação parcial no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) das
seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 5º – Ficam transpostos e transferidos recursos no valor de R$ 704.600,00 (setecentos e quatro mil e seiscentos reais) observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do Art. 8º da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018, conforme segue:

Art. 6º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá de transposições e remanejamentos no valor de R$ 704.600,00 (sete-
centos e quatro mil e seiscentos reais) das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme
segue: 

Art. 7º - Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei Municipal  nº 2.230 de 05 de Dezembro de 2017 – Plano Plurianual e da Lei nº 2.265 de 19 de
Junho de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018 – Lei do Orçamento Anual (LOA).
Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo os efeitos à data de 25 de Novembro de
2019.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 25 de Novembro de 2019 – 55º ano de emancipação politico-administrativa do município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
Carlos Eduardo Alves da Silva
Secretário de Finanças



SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1133  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22001199PPeett    FFoollhhaa1122

La Pet Cuisine: Alimentos
orgânicos para gatos
A dieta natural é formulada para suprir as necessidades nutricionais dos felinos

A La Pet Cuisine, empresa
especializada na área de ali-
mentação natural para cães e
gatos, destaca a importância de
disponibilizar produtos saudá-
veis e sem conservantes aos
animais domésticos. Confira:

Quando falamos a respeito
de alimentação para gatos é
importante lembrar que eles
possuem o paladar extrema-

mente exigente, são carnívoros
por natureza, precisam consu-
mir proteína, então a palatabili-
dade do alimento é importante.

Então não é à toa que os
tutores estão cada vez mais
preocupados em oferecer o
melhor aos pets, para que eles
possam viver por muitos anos e
o mais importante, com saúde.
A carne é uma fonte natural de

taurina presente no músculo e
também está relacionada ao
instinto de caça. A taurina é um
aminoácido essencial para os
gatos, pois seu organismo não é
capaz de sintetizá-lo, devendo
estar presente na alimentação
em maior quantidade, quando
comparado aos cães.

Outro fator importante que
deve ser lembrado é que eles
tendem a ter problemas uriná-
rios, por conta disso a ingestão
de água deve ser alta.  

Uma das grandes vantagens
em alimentar os felinos com
uma dieta natural é que ela é
formulada pensando em suprir
todas as necessidades nutricio-
nais deles e levando em consi-
deração as particularidades
descritas anteriormente. 

A La Pet Cuisine além de pre-
parar dietas personalizadas,
agora também tem a opção de
um prato pronto para consumo:
O Plat Du Jour de frango e carne
bovina. 

O prato possui 55% de pro-
teína o que torna esse alimento
bastante atraente aos felinos.

A transição da alimentação
precisa ser gradativa, com
paciência e muito carinho.
Filhotes tem mais facilidade de
aderir à alimentação natural,
então o ideal é que eles se acos-
tumem desde de pequeninos.

Fonte: La Pet Cuisine

Plat Du Jour de frango, alimentação natural e balanceada para os felinos
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Beatriz Eiras 
com a gata Piti

Lucky e Arthur 
fotografados por Rosi

Gato Menta clicado com
a Dra. Amanda Bueno

Reinaldo enviou a foto da
linda e docil Chow Chow Meg 

Boyka o xodó
de Suzy e Roger 

Derick com a 
cadela Paloma
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Itens para reforma e 
construção é na CoBayaxi
Neste fim de ano a loja investe em itens de decoração, reforma e jardinagem

Vai reformar a casa neste final
de ano? O processo de reforma
pode ser por diversas vezes tra-
balhoso, mas com a assistência

correta e equipamentos de
ponta, o serviço terá o resultado
desejado. Por isso, materiais de
construção, decoração e jardina-

gem é na CoBayaxi.  
Pensando no cliente, os fun-

cionários da loja estão prepara-
dos para orientar e prestar qual-
quer tipo de informação ao con-
sumidor durante a compra. 

idalécio Gomes, supervisor da
loja CoBayaxi, ressalta que o
local se destaca por sua organi-
zação e variedade de produtos. 

“Aqui, o consumidor encontra
itens para construção e decora-
ção para a sua casa e escritório.
Neste final de ano investimos em
itens de decoração, que podem
ser opções para presentes, uten-
sílios domésticos e organizado-
res. As marcas mais procuradas
pelos clientes são a Tramontina,
Panelas Shizu, MOR e Plasutil”,
disse Idalécio. 

No setor de construção, des-
taca-se a venda de furadeiras,
serras elétricas, martelos, disjun-
tores e torneiras. Durante a esta-
ção do verão a procura por pro-
dutos de jardinagem e plantas
tem aumentado. 

Na CoBayaxi é possível encon-
trar diversas variedades de plan-
tas que incluem hortaliças,
sementes, flores, frutíferas,
medicinais e ornamentais.  

A loja está localizada na
Rodovia Índio Tibiriçá, 2500,
Ouro Fino Paulista.   

O atendimento é de segunda
a sexta-feira das 7h às 17h e aos
sábados das 7h às 14h.  

Foto: Divulgação

CoBayaxi está situada na Rod. Índio Tibiriçá, 2501 - Ouro Fino Paulista

A loja se destaca pela variedade de produtos e atendimento especializado
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