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deR$500mil pelaPrefeitura.

Página 08



22 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  2266  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22002200OOppiinniiããooFFoollhhaa  
E d i t o r i a l d a F o l h a

Investimentos trazem bons resultados
A Guarda Civil Municipal de Ribeirão Pires

está preparada para defender nossa querida
Estância. Seu trabalho preventivo e ostensivo
realizado ao longo dos últimos anos já era
algo a ser destacado, não há dúvidas. Mas a
partir de agora, contaremos com um efetivo
mais bem equipado pelas ruas da cidade.  

Na última quarta-feira (24), a
Prefeitura de Ribeirão Pires realizou
a entrega de novos equipamentos
bélicos e de comunicação que con-
tribuirão com um trabalho ainda
mais empenhado por parte de nos-
sos GCMs.  

Foram entregues novas pistolas, carabinas
CTT, munições, espingardas, coletes e escu-
dos balísticos, além de equipamentos de pro-
teção individual para a Rotam, materiais para
o Canil e a modernização do sistema de
radiocomunicação - que trará uma comuni-
cação mais rápida e eficaz.  

É óbvio que todos querem uma cidade
mais segura, um lugar onde os índices de cri-
minalidades sejam os menores possíveis. É
evidente que a segurança é um dos principais
pedidos da população, e tais investimentos
por parte da Prefeitura mostram que nossos
governantes também estão trabalhando

para alcançar esse resultado dese-
jado por todos. Mas não basta que-
rer  uma cidade mais segura sem
colocar a mão na massa e batalhar
para que o resultado seja atingido.

Hoje, Ribeirão Pires está entre as
30 cidades, com até 100 mil habitantes, mais
seguras do Brasil. Para que essa estatística
perdure por anos e anos, ou até melhore, é
preciso investir. Se o nosso policiamento esti-
ver bem equipado para enfrentar qualquer
tipo de situação, os resultados serão os
melhores possíveis e os frutos que colhere-
mos no futuro nos orgulhará ainda mais.

““AA  sseegguurraannççaa  éé
uumm  ddooss  ppeeddiiddooss
ddaa  ppooppuullaaççããoo””
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Que o presidente da
Câmara de Ribeirão Pires,
Rato Teixeira (PTB) vai notifi-
car um vereador por irregula-
ridades em seu gabinete.

* * *

Que o notificado será o
vereador Danilo da Casa de
Sopa (PL), que colou na porta
de seu gabinete um adesivo
em alusão a campanha eleito-
ral que se avizinha, o que é
vedado por lei, propaganda
eleitoral em órgãos públicos.

* * *

Que Danilo colou um adesi-
vo de seu pré-candidato a pre-
feito Clóvis Volpi (PL) na
entrada de sua sala.

* * *

Que a vice-prefeita de Rio
Grande da Serra e pré-candi-
data a prefeita, Professora
Marilza (PSD), foi vítima de
ataques na rede de Whatsapp
nessa semana.

* * *
Que utilizando de robôs,

desconhecidos dispararam
ofensas a ela, a filha e ao
esposo Mário Carvalho, já
falecido. A pré-candidata já
abriu um Boletim de
Ocorrência na Delegacia de
Polícia para identificar os
agressores.

* * *

Que a CEI da Saúde de Rio
Grande da Serra solicitada
pelo vereador Claurício Bento
(DEM) e presidida por Israel
Mendonça (PDT) ainda não
conseguiu ouvir nenhum dos
envolvidos no caso, pois todos
os intimados para depor na
CEI usaram da Constituição
Federal para não atender ao
pedido e assim postergar suas
respectivas oitivas.

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

O Projeto de Lei de autoria do
Executivo Municipal, que propõe
a suspensão nos pagamentos da
contribuição previdenciária
patronal ao Instituto Municipal
de Previdência de Ribeirão Pires
(Imprerp),  foi retirado da ordem
do dia que pautou a sessão ordi-
nária da Câmara Municipal do
último dia 18. 

O motivo, segundo a
Prefeitura da Estância em nota
enviada à Folha, foi orientação
por parte Secretaria Nacional da
Previdência e da Confederação
Nacional de Municípios dada a
todas as Prefeituras para  aguar-
darem a publicação de regula-
mentação da Lei Complementar
que autoriza a medida, visando o
esclarecimento de eventuais
dúvidas.

“Por essa razão, a Prefeitura
de Ribeirão Pires retirou o PL Nº
18/2020, para aguardar a publi-
cação da regulamentação que
será feita pela Secretaria
Nacional da Previdência. Após a
publicação, a Prefeitura irá ava-
liar se há algum ajuste necessá-
rio no Projeto, para, então, sub-
metê-lo novamente ao
Legislativo Municipal’, afirma a
assessoria em nota. 

Desde que ganhou conheci-
mento, a legislação municipal
elaborada pelo prefeito Kiko
Teixeira (PSDB) recebeu inúme-
ras críticas, sendo considerada
como “calote ao Imprerp” pela
oposição e pelos sindicatos que
representam a categoria. 

Eles alegam que o rombo que
a suspensão causará pode che-
gar a R$20 milhões - o que não é
confirmado pelo superintenden-
te da autarquia que cuida da
aposentadoria dos servidores

muncipais. De acordo com o
doutor Patrick Pavan, a suspen-
são do recolhimento da parte

patronal não causará prejuízos
ao instituto e nem a seus servi-
dores.

Kiko espera regulamentação
para recolocar Projeto de Lei
do Imprerp em votação
Prefeituras foram orientadas a aguardarem regularização de Lei Complementar

Projeto de Lei de Kiko Teixeira foi retirado da última sessão ordinária
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Hospital de campanha
em Rio Grande da Serra

O vereador de Rio Grande da Serra Israel Mendonça
(PDT) solicitou ao chefe do Executivo Municipal, Gabriel
Maranhão (Cidadania) informações quanto à instalação
de hospital de campanha para a realização de atendi-
mentos em face à Covid-19.  

Segundo o parlamentar, a solicitação tem como obje-
tivo atender as constantes reivindicações de interesses
da população na utilização das verbas direcionadas à
Secretaria de Saúde, uma vez que conhecem as funções
e responsabilidades de fiscalizar a utilização das verbas
públicas.

Mendonça questiona: “Quais os critérios usados para
a implantação do hospital de campanha, e qual o valor
pago para a sua montagem?” Além disto, o vereador
indaga qual seria o valor gasto em sua totalidade e o seu
custo mensal.  O requerimento foi apresentado na última
sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Grande da
Serra, no dia 24 de junho.

Testes de Covid-19 
para população idosa

Na sessão ordinária da Casa de Leis de Rio Grande
da Serra, realizada no último dia 24, o vereador
Claurício Bento (DEM) requereu a Gabriel Maranhão
(Cidadania), por meio da Secretaria de Saúde, informa-
ções quanto à possibilidade de realizar testes do novo
coronavírus em massa, principalmente na população
idosa.  

De acordo com Claurício, o pedido se justifica em
função do aumento de casos confirmados da Covid-19
no município. “Reforço essa solicitação onde acredita-
mos que devemos proteger nossos idosos da melhor
maneira, tendo em vista que, se for realizado o teste
em massa, ficaremos precavidos de surpresas futuras”,
afirmou em requerimento. 

O parlamentar questiona também se há a possibili-
dade da Secretaria de Saúde fazer tais testes em massa
e, ainda, solicita um prazo para que os exames sejam
iniciados, caso a solicitação seja viável.

Melhorias para a rua
Quinze de Novembro

Sílvio Menezes (PDT), vereador de Rio Grande da
Serra, solicitou ao Executivo Municipal, por meio da
Secretaria de Serviços Urbanos, informações quanto a
possibilidade de passagem de máquina e colocação de
cascalho na rua Quinze de Novembro, no bairro Rio
Pequeno.  

Segundo Menezes, a medida, se colocada em prática,
atenderia as inúmeras reivindicações dos moradores, os
quais alegam que as precárias condições em que se
encontram as vias se devem à ausência de serviços de
manutenção no local. O pedido visa oferecer melhores
condições de trafegabilidade, minimizando as dificulda-
des enfrentadas pelos moradores, dada a precariedade
da rua.  

“Isso expõe pedestres e condutores de veículos as
consideráveis dificuldades e transtornos ao transitarem
pela mesma, problema que se agrava ainda mais em dias
de intensa chuva”, explicou.

Informações sobre 
coleta de lixo em RGS

Akira Auriani (PSB), vereador pela cidade de Rio
Grande da Serra, solicitou a Gabriel Maranhão
(Cidadania), por meio do setor competente, informa-
ções sobre a empresa prestadora de serviços de coleta
de lixo cidade. 

Akira elenca, ao todo, sete questionamentos, entre
eles o valor total da dívida do município com a empre-
sa, os valores dos contratos de anos anteriores, bem
como o valor atualizado neste ano.  

“As indagações mencionadas se fazem necessária,
tendo em vista estarmos devidamente informados
sobre o assunto em questão, em cumprimento ao
papel de fiscalizadores que, a nós vereadores, é atri-
buído”, argumentou o parlamentar.  

“É de suma importância as informações para que o
Poder Legislativo possa exercer com plenitude a sua
função de fiscalizar todos os atos dos órgãos da
Administração”, concluiu.

Esclarecimentos
por parte da Enel

O vereador Benedito Araújo (PSB) solicitou a
empresa Enel Brasil o agendamento de uma reunião
com os vereadores que compõem a Câmara Municipal
de Rio Grande da Serra para o esclarecimento acerca
do aumento abusivo do serviço nos últimos meses na
cidade.  

Para o parlamentar, o pedido se justifica tendo em
vista as constantes reclamações da população refe-
rente ao aumento no valor da tarifa cobrada desde
que a empresa concessionária fez a suspensão da lei-
tura dos relógios de energia elétrica em decorrência
do avanço da pandemia do novo coronavírus, que tem
atingido a todos os setores.  

Em razão dos inúmeros questionamentos por parte
da população, Benedito solicita o agendamento de
uma reunião para tratar sobre o assunto em questão.  

O requerimento de autoria do vereador é datado
de 24 de junho.

Modificação nos
receituários médicos

O vereador Marcelo Alves da Silva, o Marcelo
Cabeleireiro (PSD), sugeriu ao prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania), por meio da Secretaria de
Saúde, a integração do receituário médico prescrito,
acerca dos miligramas prescritos nos mesmos, pelas
UBSs municipais e os miligramas dos mesmos medica-
mentos disponíveis gratuitamente nas farmácias
populares do município.  

O parlamentar explica por meio de uma indicação
que, ultimamente, está ocorrendo divergências entre
os miligramas prescritos  nos receituários médicos e
os medicamentos fornecidos pelas farmácias popula-
res do município. 

“Por essa razão, sugerimos a modificação nos
receituários, uma vez que os farmacêuticos são proi-
bidos de fornecer os medicamentos com os miligra-
mas diferentes aos prescritos pelo médico”, finaliza o
vereador.
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A Folha entrevista na edição
de hoje a professora Marilza,
vice-prefeita de Rio Grande da
Serra e pré-candidata a prefeita
da cidade. 

Como podemos definir a
mulher Marilza?Sou comprome-
tida com tudo que faço, educa-
dora, mãe, política que sempre
luta para seguir no caminho
certo e levar dignidade para as
pessoas e seus familiares. Como
mulher prego pela igualdade de
direitos e oportunidades, duran-
te os mais de 30 anos como pro-
fessora, entreguei aos meus alu-
nos o que eu tenho de melhor, a
minha formação acadêmica e o
meu carinho e respeito, e como
mãe, não medi esforços para dar
a minha filha Juliana, o melhor
possível, e hoje tenho orgulho da
pessoa que ela se tornou.

A sua ligação com Rio Grande
da Serra vem de
quando?Costumo dizer que vem
de sempre. Nasci em Mauá, mas

chego a Rio Grande da Serra em
1.983 quando me caso com o
professor Mário  Carvalho, a par-
tir daí nunca mais deixei a cida-
de. Em Rio Grande da Serra eu
moro, constitui a minha família,
lecionei por mais de 30 anos, fui
vereadora e estou como vice-
prefeita. 

Você deixou de lecionar após
entrar na política? Não! A minha
profissão é educadora, sempre
lecionei. Em 1.984 me formei em
Estudos Sociais pela Faculdade
Brás Cubas, e em 1.986 ingressei
como professora na escola esta-
dual Edmundo Nóbrega Teixeira
e depois ministrei aulas nas uni-
dades Francisco Lourenço de
Melo e Padre Giuseppe Pisoni.
Anos depois, em 2013, passei a
dar aulas no ensino superior
para os cursos de Pedagogia,
Educação Física e História na
Faculdade de Ribeirão Pires onde
sou educadora até hoje.

Professora Marilza, você disse

que para os seus alunos levou a
sua experiência acadêmica.
Estudar é o melhor caminho para
um futuro melhor? Sem dúvida
alguma! Ao longo da minha vida
priorizei o estudo, e não poderia
ser diferente. 

Como ensinar sem ter uma
boa formação? Para entrar em
sala de aula tem que ter conheci-
mento, por isso, me formei em
Estudos Sociais, História,
Supervisão de Ensino, Pedagogia
e me especializei em Sociedade e
Cultura pela PUC-SP. O mesmo
fiz quando entrei na política,
busquei  formação superior em
Gestão.

Por falar em política, quando
ela entra em sua vida?
Diariamente exercitamos a polí-
tica, mas se focarmos na gestão
pública, ela acontece junto do
meu marido, já falecido, o ex-
prefeito de Rio Grande, profes-
sor Mário Carvalho. Passei a
acompanhar o seu trabalho na

política e fui aprendendo, logo
assumi a Secretaria de Cidadania
de Rio Grande da Serra, isso em
1.988, onde passei a trabalhar
junto a população mais vulnerá-
vel. Em 1.999, como primeira-
dama, fiquei a frente do Fundo
Social de Solidariedade, afloran-
do o propósito de seguir na vida
pública. Em 2.009 fui eleita
vereadora e desde 2.013 estou
vice-prefeita da cidade.

Tantos anos como gestora lhe
deu  um olhar criterioso quanto
aos avanços e retrocessos em
Rio Grande da Serra. Qual a aná-
lise que você faz sobre os últimos
anos no tocante ao desenvolvi-
mento do município? Tenho cer-
teza que os últimos oitos anos
foram positivos para população
de Rio Grande. Poderia ficar
horas listando os avanços, mas
acredito que a qualidade de vida
merece destaque. A nossa área
de Educação é irretocável, as
escolas equipadas, professores
especializados, transporte gra-
tuito, robótica, inglês, espanhol
e a merenda de qualidade, fazem
a diferença na formação dos alu-
nos. O programa de pavimenta-
ção merece atenção de todos. As
principais vias asfaltadas, garan-
tindo o ir e vir e melhorando a
qualidade do transporte, R$ 41
milhões investidos sem nenhum
centavo da população, tudo atra-
vés do Pac2 do Governo Federal.
As ruas dos bairros, dezenas
foram e estão sendo calçadas
através do reaproveitamento de
paralelos. Por fim, não poderia
deixar de falar do social, projetos
como Guri, Primeiros Acordes,
Criança Feliz, aulas esportivas,
culturais, enfim, investimentos
na vida das pessoas, inclusive

com a construção de escola, a
unidade na Vila São João, com 4
andares e elevador.

Os últimos anos também
foram marcados pelas grandes
obras. Rio Grande da Serra
necessitava dessas obras?É pre-
ciso fazer um parêntese quando
falamos em grandes obras. Não
foram grandes obras, e sim,
obras fundamentais e esperadas
pela população. O que dizer da
Upa, hoje referência em atendi-
mento na região. As pavimenta-
ções das avenidas e ruas, não se
pode falar em desnecessárias. A
Etec, sim, a Etec é uma conquista
do nosso mandato.  O Teatro
Municipal, hoje local de grandes
espetáculos e utilizado diaria-
mente pelos artistas da cidade. A
reforma do Estádio Teixeirão
levando dignidade aos esportis-
tas. Os parques, locais utilizados
por pessoas de todas as idades.
Por fim, duas promessas que há
anos não passavam de um sonho
e que hoje deixaram o papel: o
velório municipal e a rodoviária.
Tem como dizer que não eram
intervenções necessárias?

Você se colocou como pré-
candidata a prefeita. Por todos
esses exemplos, o seu mandato
será a continuidade da adminis-
tração? É preciso reconhecer
que pelas mãos do prefeito
Gabriel Maranhão e das minhas,
Rio Grande da Serra vem se
desenvolvendo a passos largos,
contudo, se eleita, vou fazer uma
administração junto à popula-
ção, manter e aprimorar o que
deu certo e realizar novos proje-
tos, esses, que já estão sendo
discutidos em nosso futuro
plano de governo que terá a par-
ticipação do povo.

Em entrevista exclusiva à FFoollhhaa, pré-candidata a prefeita de Rio Grande da Serra fala sobre sua carreira profissional e política

Professora Marilza fala sobre
família, educação e política

Professora Marilza juntamente com o marido Mário Carvalho no aniversário de sua filha Juliana
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A Prefeitura da Estância
Turística de Ribeirão Pires publi-
cou na sexta-feira passada (19)
o decreto nº 7.015/20 que auto-
riza a retomada das atividades
de templos religiosos e cultos de
qualquer gênero. A medida, que
entrou em vigor no início desta
semana, estabelece que os res-
ponsáveis comprovem e ado-
tem rigorosamente as medidas
de higiene e segurança sanitá-
rias.

O decreto estabelece regras,
entre as quais estão: as celebra-

ções poderão ser realizadas
somente nos horários entre 7h e
21h; os locais devem disponibili-
zar álcool em gel 70%; limitar o
número de fiéis durante as cele-
brações religiosas em até 30%
da capacidade do local; a cele-
bração deverá ser de, no máxi-
mo, 1h30 em cada culto, com
intervalo mínimo de duas horas
entre cada celebração (desde
que haja total desinfecção do
local entre um culto e outro);
uso obrigatório de máscara de
proteção facial; recomendação

de aferição de temperatura dos
fiéis através de termômetro
digital infravermelho na entrada
do estabelecimento. Além da
recomendação da não participa-
ção de fiéis ou colaboradores
com 60 (sessenta) anos ou mais,
e portadores de doenças crôni-
cas, resguardando o atendimen-
to individual pelos respectivos
responsáveis, como Sacerdotes,
Pastores, Bispos e  Padres.

Segundo a Prefeitura, as ati-
vidades somente poderão ser
iniciadas a partir da entrega do

Termo de Declaração de
Responsabilidade e
Compromisso de Atendimento
às Regras, com a expressa indi-
cação do seu responsável. O
termo está disponível no site da
p r e f e i t u r a :
www.ribeiraopires.sp.gov.br.

O documento deve ser proto-
colado no Paço Municipal
(Gabinete), localizado na Rua
Miguel Prisco, 288, Centro – de
segunda a sexta-feira, das 10h
às 16h, ou enviado pelo e-mail:
gp@ribeiraopires.sp.gov.br.

Ribeirão autoriza retomada de igrejas e templos
Para reabertura, representantes devem assinar termo de responsabilidade

Realização de cultos e celebrações
devem seguir diretrizes sanitárias
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Na manhã de ontem a
Prefeitura de Ribeirão Pires inau-
gurou, virtualmente, o Parque
Oriental, antigo Camping. O evento
contou com a presença do prefeito
Adler Teixeira - Kiko (PSDB), pri-
meira dama e presidente do Fundo
Social, Flávia Dotto, acompanha-
dos pelo secretário estadual de
turismo, Vinicius Lummertz.

Aproveitando a instalação da
Torre de Miroku, o parque tornou-
se parte do roteiro criado a partir
de um projeto envolvendo a
Secretaria de Turismo e de Obras.
Em meio à Mata Atlântica e banha-
do pela Represa Billings, o Parque
Oriental foi construído. Sua
implantação teve início em setem-
bro de 2018, com o investimento
de R$ 4,2 milhões por parte do
Governo do Estado, por meio do
Dadetur, e cerca de R$ 500 mil pela
Prefeitura. 

A inauguração contou com a
presença do grupo Washi Daiko,
Associação Nipo-Brasileira de
Ribeirão Pires, em homenagem a
história de imigrantes japoneses à
cidade e ao fortalecimento de

novo roteiro turístico da Estância. 
Para chegar ao Parque Oriental,

situado na Rua Major Cardim,
3100, Estância Noblesse, o público
partirá da região central
(Boulevard Gastronômico). 

“A ideia é que a população
ganhe um espaço a mais para o
lazer e também como fomento do
turismo local. Agora é hora de
abraçar o espaço”, disse a
Comunicação da Prefeitura à
Folha.

A intenção do projeto é que os
visitantes sejam imersos em uma
experiência de cultura e descober-
tas, tendo o trajeto iniciado dos
portões do parque até o Píer

Flutuante, que faz Integração ao
Templo Luz do Oriente, onde está
situada a Torre de Miroku.

Os costumes e a cultura oriental
estão presentes no Jardim
Japonês; na arena, denominada
“Tributo à Paz Mundial”, feita em
técnica de mosaico pela artista
ribeirão-pirense Silvana Luz, em
homenagem a Sadako Sasaki.
Além da Casa do Origami, decora-
do com tsurus de origami, que
representam paz  e prosperidade,
e recebe a monitoria de Helen
Nishikawara.

O parque será aberto ao público
ao final da pandemia da Covid-19,
para evitar a proliferação do vírus.

As obras do Parque Municipal Milton Marinho de Moraes, o antigo Camping, foram entregues ontem (25) pela Prefeitura

Prefeitura da Estância entrega Parque
Oriental e preserva cultura japonesa

Secretário estadual, Vinicius Lummertz, acompanhado do prefeito Kiko

Silvana Luz, artista plástica e Helen Nishikawara, monitora Washi Daiko, Associação Nipo-Brasileira de Ribeirão Pires
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Ao menos duas pessoas foram
mantidas reféns por três homens
durante um assalto a uma resi-
dência no Jardim Pastoril, próxi-
mo à região central de Ribeirão
Pires, na manhã do dia 13.
Apesar de o caso ter ocorrido no
início do mês, o boletim de ocor-
rência só foi registrado junto à

Polícia Civil por meio da
Delegacia Eletrônica no último
dia 17.

O roubo aconteceu por volta
das 10h30. Segundo informa-
ções, as vítimas foram rendidas
no quintal da casa por três indiví-
duos armados, ainda desconhe-
cidos, que utilizavam gorro, más-

cara e luvas.  
As vítimas foram levadas para

o interior da casa, onde ficaram
sob a mira dos criminosos, que
buscavam pelos pertences no
local. Além de cartões bancários,
os homens levaram um par de
alianças, dois anéis com pérolas,
um colar de pérolas e a quantia
de R$1.500,00.  Em seu relato no
histórico do boletim de ocorrên-
cia, a vítima afirma que, durante
a execução do roubo, não houve
violência física.  

Esse é o segundo caso de
roubo à residência com reféns na
Estância em menos de um mês.
Em maio, quatro pessoas foram
mantidas reféns por aproxima-
damente uma hora, no Pilar
Velho. Assim como ocorrido na
Jardim Pastoril, três homens par-
ticiparam do crime.  

Ambos os casos foram enca-
minhados à Delegacia de Polícia
Doutor Evandro Lima, em
Ribeirão Pires, onde o delegado
titular, doutor Wagner Milhardo
prosseguirá com as apurações
necessárias junto ao Setor de
Investigações Gerais.

Criminosos roubam casa
e fazem reféns em RP 

Três homens participaram da execução do crime no Jardim Pastoril

O caso foi apresentado na Delegacia de Ribeirão Pires

Foto:Folha Ribeirão Pires

Moradora de RP tem 
celular hackeado

Na tarde do último dia 17,
uma moradora de Ribeirão
Pires teve seu aparelho celular
invadido por um hacker.
Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, a invasão
ocorreu por meio do código de
verificação. 

A partir disto, a pessoa pas-
sou a enviar mensagens aos
contatos da vítima pelo aplica-
tivo de mensagens WhatsApp,
chegando, em algum dos
casos, a pedir dinheiro
emprestado. 

De acordo com a vítima, a
pessoa não chegou a empres-
tar o dinheiro ao invasor.  

A moradora solicitou o blo-
queio do aplicativo, no entan-
to, a pessoa tentou aplicar um
golpe sob outro número, utili-
zando uma foto da vítima e
entrando em contato nova-
mente com familiares e ami-
gos. 

A vítima também solicitou o
bloqueio do número antigo.  

O caso foi registrado como
invasão de dispositivo infor-
mático e segue sob investiga-
ção.

Homem é assaltado
na região central 

da Estância
No início da noite do último

dia 17, um homem foi alvo de
um assaltante após sair de
uma farmácia na rua Capitão
José Galo, região central de
Ribeirão Pires.  

De acordo com o boletim de
ocorrência, a vítima caminha-
va em direção ao seu veículo
quando foi abordado pelo cri-
minoso, que apontou uma
arma de fogo em suas costas.
O homem chegou a ser amea-
çado de morte.  

Coagida, a vítima foi até um
caixa eletrônico acompanhado
do criminoso que fez com que
ela sacasse todo o dinheiro
que havia na conta.  

Ainda de acordo com rela-
tos, a todo o momento, o
assaltante fazia ameaças de
morte, afirmando que a mata-
ria caso ele fizesse qualquer
movimento.  

Após o assalto, o homem
registrou boletim de ocorrên-
cia eletrônico, que foi encami-
nhado à Delegacia de Polícia
Doutor Evandro Lima, em
Ribeirão Pires.  
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A Guarda Civil Municipal de
Ribeirão Pires foi contemplada
com novos equipamentos adquiri-
dos pela Prefeitura da Estância,
além da modernização do sistema
de radiocomunicação do efetivo. A
cerimônia de entrega ocorreu na
manhã da última quarta-feira (24),
na sede Secretaria de Segurança
Urbana, localizada no Portal da
cidade, e contou com a presença
de autoridades locais e do prefeito
Kiko Teixeira (PSDB) e o vice
Gabriel Roncon (PTB).  

Ao todo, a GCM recebeu 80
novas pistolas nove milímetros,
seis carabinas CTT, 35 mil muni-
ções nove milímetros, três espin-
gardas calibre 12, 183 novos cole-
tes balísticos e dois escudos balísti-
cos, além de  novos capacetes de
proteção individual para o efetivo
Rotam, mobiliário com roupeiros,
arquivos, armários e projetor mul-
timídia de teto. 

Outra grande conquista foi a
troca de todo o sistema de radio-
comunicação, que agora conta
com um sistema digital - proporcio-
nando uma comunicação mais efi-

caz a longa distância. Para isso, foi
adquirida uma nova estação repe-
tidora digital, estações de base
fixas digitais, estações de bases
móveis digitais, estações portáteis
básicas digitais, microfones remo-
tos para estações portáteis e esta-
ções portáteis básicas com visor. 

O Canil também foi beneficiado
com novos equipamentos que con-
tribuirão com o treino e condução
dos cães, entre elas novas guias,
coleiras táticas e peitoral de prote-
ção. Ainda durante a cerimônia, foi
entregue o Certificado de Curso de
Operador Cinotécnico (Canil).  

O delegado titular de Ribeirão
Pires, doutor Wagner Milhardo
esteve presente no cerimonial de
entrega e viu com bons olhos a
modernização dos equipamentos
da GCM. “É de suma importância
para a segurança da cidade em
geral, tendo em vista que a Guarda
Municipal, melhor aparelhada,
pode proporcionar um serviço de
melhor qualidade”, afirmou.

“Isso dá continuidade ao traba-
lho integrado entre a Polícia Civil,
Polícia Militar e a Guarda, resultan-

do em um dos melhores índices de
baixa criminalidade. Isso demons-
tra que o trabalho está sendo
muito bem realizado, principal-
mente nos crimes mais violentos,
com isso a Polícia Civil pode se
dedicar mais a parte de investiga-
ção”, concluiu Milhardo.  

Em entrevista à Folha, o
Comandante da GCM, Sandro
Torres afirmou que ainda neste
ano o efetivo será beneficiado com
quatro viaturas novas no modelo
Duster, além de uma nova sede
para o grupamento de Choque,
que conta com os dispositivos
Romu, Canil e Rotam, no antigo
prédio do Sesi. “A Guarda Civil está
mais do que nunca preparada para
enfrentar qualquer tipo de ocor-
rência, com treinamento e logísti-
ca. Ribeirão Pires hoje é uma das
cidades mais seguras do nosso
país. Entre municípios com 100 mil
habitantes, estamos entre as 30
mais seguras. No passado, chega-
mos a ser uma das mais violentas,
e hoje estamos entre as mais segu-
ras, então é isso que coroa nosso
trabalho”, disse o comandante. 

GCM é beneficiada com equipamentos e
novo sistema de radiocomunicação digital

Entrega do material bélico e do novo sistema de comunicação aconteceu na sede da Secretaria de Segurança Urbana

Prefeito Kiko, Dr. Wagner Milhardo e Coronel Navarro durante a entrega

Sandro Torres, Comandante da GCM, também participou da cerimônia

Foto: Divulgação/ PM
ETRP - João Dam

ásio
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO

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

HENRIQUE  DA  SILVA  MÉLO, estado civil sol-
teiro, profissão engenheiro civil,  nascido  em
Ribeirão Pires, SP no dia três de novembro de mil
novecentos  e  noventa  e  dois  (03/11/1992), resi-
dente e domiciliado Avenida  Rotary,  786, Bocaina,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ NETO DE MÉLO e
de ANA BELARMINA DA SILVA MÉLO. DEISE
SANTOS  FERREIRA,  estado  civil  solteira, profis-
são autônoma, nascida  em  Santo André, SP no dia
vinte de junho de mil novecentos e noventa  e  nove
(20/06/1999), residente e domiciliada Rua Paraná,
85, Aliança,  Ribeirão  Pires, SP, filha de WILSON
APARECIDO FERREIRA e de MARIA JILDINETE
DOS SANTOS FERREIRA.                                  

LEONARDO   CHAVES   FERNANDES,   esta-
do   civil   solteiro,  profissão ferramenteiro,  nascido
em São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e um de
outubro de mil novecentos e noventa e cinco
(21/10/1995), residente e  domiciliado  rua
Guatapara, 38, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP,
filho de MARILDO FERNANDES e de SHEILA
COSTA CHAVES FERNANDES. MELISSA  PEREI-
RA  LAZZARO,  estado  civil  solteira,  profissão agen-
te comunitária  da  saúde,  nascida  em Ribeirão
Pires, SP no dia vinte e dois  de  junho  de  mil  nove-
centos  e  noventa e cinco (22/06/1995), residente  e
domiciliada  rua Guatapara, 38, São Caetaninho,
Ribeirão Pires,  SP,  filha  de  EMERSON  CLAY
FERREIRA LAZZARO e de CLAUDINEIA PEREIRA
LAZZARO.                                                      

JONATHAS  SOUZA  DOS  SANTOS, estado
civil solteiro, profissão pintor, nascido  em  Mauá, SP
no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noven-
ta  e  quatro (28/04/1994), residente e domiciliado
Rua Campinas, 21,  São Caetaninho, Ribeirão Pires,
SP, filho de JOSÉ DOS SANTOS e de ANDREIA
REGINA SOUZA DOS SANTOS. MARCIA  PEREI-
RA  DOS  SANTOS  MAFRA,  estado  civil  viúva,
profissão doméstica,  nascida  em  Pires  do  Rio, GO
no dia dez de julho de mil novecentos e sessenta e
oito (10/07/1968), residente e domiciliada Rua
Campinas,  21,  São  Caetaninho,  Ribeirão Pires, SP,
filha de MARTINS PEREIRA DOS SANTOS e de
MARIA ELIAS DOS SANTOS.                       

CLAUDINEI   RIBAS   DE  OLIVEIRA,  estado
civil  solteiro,  profissão pedreiro, nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia vinte e nove de janeiro de   mil  nove-
centos  e  oitenta  e  oito  (29/01/1988),  residente  e
domiciliado  Rua  Santo Bertoldo, 445, Bairro Colônia,
Ribeirão Pires, SP, filho de NEURACI DE OLIVEIRA
e de ELENA APARECIDA RIBAS.CAROLINE  APA-
RECIDA SIQUEIRA LEITE, estado civil divorciada,
profissão do  lar,  nascida em Mauá, SP no dia vinte
e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e
cinco (24/11/1995), residente e domiciliada Rua
Santo  Bertoldo,  445,  Bairro  Colônia,  Ribeirão Pires,
SP, filha de ANDREIA APARECIDA SIQUEIRA
LEITE.                                     

STEVAN  DAVID  DA  SILVA,  estado  civil  sol-
teiro, profissão auxiliar administrativo,  nascido em
Ribeirão Pires, SP no dia vinte e cinco de agosto  de
mil  novecentos e noventa e nove (25/08/1999), resi-
dente e domiciliado Rua Pedro de Toledo, 55,
Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho de MARCO ANTO-
NIO DA SILVA e de ELAINE APARECIDA DE
ALMEIDA SILVA. GIOVANNA  MACIEL DA SILVA,
estado civil solteira, profissão assistente administrati-
vo,  nascida  em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e seis
de abril  de  dois  mil  e  um  (26/04/2001), residente
e domiciliada Rua Jaguarí, 84, Tanque Caio, Ribeirão
Pires, SP, filha de REGINALDO ALVES DA SILVA e
de VERA LÚCIA MACIEL DA SILVA.                             

MOISES  BARBOSA  CONCEIÇÃO, estado civil
divorciado, profissão técnico de  enfermagem,  nasci-
do  em  Mauá,  SP  no dia quatro de abril de mil nove-
centos  e setenta e três (04/04/1973), residente e
domiciliado Rua Arturo  Peduzzi,  142,  Pilar  Velho,
Ribeirão  Pires,  SP,  filho de FRANCISCO MAR-
QUES CONCEIÇÃO e de RICARDINA BARBOSA
CONCEIÇÃO. CRISTIANE   LEMES   DOS   SAN-
TOS,  estado  civil  solteira,  profissão professora,
nascida  em Santo André, SP no dia quatro de julho
de mil novecentos  e setenta e seis (04/07/1976), resi-
dente e domiciliada Rua Arturo  Peduzzi,  142,  Pilar
Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ FRANCIS-
CO DOS SANTOS e de LEOZINA LEMES DOS
SANTOS.                   

RAFAEL  RODRIGUES CHACON, estado civil
solteiro, profissão analista de redes,  nascido  em São
Paulo - 34º Subdistrito de Cerqueira Cesar, SP no  dia
treze  de  novembro  de  mil  novecentos  e  oitenta  e
nove (13/11/1989),   residente  e  domiciliado  Rua
Báltico,  90,  Roncon, Ribeirão  Pires, SP, filho de

JOÃO VALENTIM CHACON e de VERA RODRI-
GUES CHACON. TAYNARA BELIZARDO ATAIDE,
estado civil solteira, profissão radialista, nascida  em
Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  primeiro  de  abril de mil
novecentos  e  noventa  e quatro (01/04/1994), resi-
dente e domiciliada Rua  Báltico,  90, Roncon,
Ribeirão Pires, SP, filha de ANDERSON CÉSAR
LOPES ATAIDE e de SONIA MARIA BELIZARDO
ATAÍDE.                       

JOÃO CARLOS RODRIGUES, estado civil
divorciado, profissão pensionista, nascido  em
Araçatuba,  SP  no  dia  vinte  e  cinco  de junho de
mil novecentos  e  setenta  (25/06/1970), residente e
domiciliado rua João Lúcio  de  Moraes,  174,  Parque
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de APARECIDA
RODRIGUES. JURACI  ALVES DA SILVA, estado
civil divorciada, profissão costureira, nascida  em
Cândido  Sales,  BA  no  dia  quatorze de setembro
de mil novecentos  e  setenta  e quatro (14/09/1974),
residente e domiciliada rua  João  Lúcio  de  Moraes,
147, Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de
ISMAR TORRES SILVA e de JOSEFA ALVES DE
MELO.  

EDITAL DO MUNICÍPIO DE SUZANO-SP
MATHEUS DA SILVA MERCURIO, de naciona-

lidade brasileira, natural de Ribeirão Pires-SP, nasci-
do aos onze de dezembro de um mil novecentos e
noventa e oito (11/12/1998), técnico em mecânica,
solteiro, residente e domiciliado na Rua Ipanema, nº
209, Santa Luzia, em Ribeirão Pires-SP, filho de
CLAUDINEI MERCURIO e de CRISTIANE DA
SILVA e ANA CLARA PINTO DE SOUZA, de nacio-
nalidade brasileira, natural de São Paulo-SP, nascida
aos inte e quatro de julho de um mil novecentos e
noventa e sete (24/07/1997), do lar, solteira, residen-
te e domiciliada na Rua Passos, nº 370, casa 1,
Cidade Edson, em Suzano-SP, filha de CELIO
GOMES DE SOUZA e de VERA ANGELICA PINTO
DE SOUZA.

CARTORIO DE OURO FINO PAULISTA               
OFICIAL ANDRÉ MACHADO DE SOUZA 
SALVADOR DA SILVA, estado civil divorciado,

profissão porteiro, nascido em  Ribeirão  Pires,  SP
no  dia onze de dezembro de mil novecentos e ses-
senta  e  nove  (11/12/1969), residente e domiciliado
Rua Tocantins (Vl  Luzitânia),  16,  B,  Pouso  Alegre,
Ribeirão Pires, SP, filho de MANOEL TAVARES DA
SILVA e de ISAURA SECUNDA DA SILVA. LUCIA-
NA ALCARAZ, estado civil divorciada, profissão
caseira, nascida em Mauá, SP no dia sete de feve-
reiro de mil novecentos e setenta e quatro
(07/02/1974),  residente  e  domiciliada Rua Tocantins
(Vl Luzitânia), 16,  B,  Pouso  Alegre, Ribeirão Pires,
SP, filha de JOÃO ALCARAZ e de ANIZIA FERREI-
RA ALCARAZ.                                              

ROBSON  FARIA,  estado civil divorciado, pro-
fissão autônomo, nascido em São  Paulo,  SP  no  dia
vinte  e quatro de abril de mil novecentos e setenta  e
quatro (24/04/1974), residente e domiciliado Rodovia
Índio Tibiriçá,  2792,  Pouso  Alegre,  Ribeirão  Pires,
SP, filho de WILSON FARIA e de MARIA HELENICE
FARIA. PATRÍCIA  REGINA  DOS  SANTOS SAN-
CHES, estado civil solteira, profissão autônoma,  nas-
cida  em  Santo André, SP no dia cinco de janeiro de
mil novecentos  e  setenta  e  sete  (05/01/1977), resi-
dente e domiciliada Rodovia  Índio Tibiriçá, 2792,
Pouso Alegre, Ribeirão Pires, SP, filha de GENEZIO
CARLOS SANCHES e de APARECIDA DOS SAN-
TOS SANCHES.          

DAVI  FERNANDES  COLARES  DA  SILVA,
estado civil divorciado, profissão vigilante,  nascido
em  São  Bernardo  do  Campo,  SP  no dia oito de
setembro  de mil novecentos e oitenta e seis
(08/09/1986), residente e domiciliado  Rua  Jericó,
14, Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filho  de
RUI  NELSON  FERNANDES COLARES DA SILVA
e de EVA DOS SANTOS SILVA. ELIZANGELA
HERMITA  CARDOSO XAVIER, estado civil divorcia-
da, profissão auxiliar admistrativo, nascida em Santo
André, SP no dia seis de junho de   mil  novecentos
e  noventa  e  três  (06/06/1993),  residente  e domi-
ciliada  Rua  Jericó,  14, Ouro Fino Paulista, Ribeirão
Pires, SP, filha de SEBASTIÃO CARDOSO XAVIER
e de MARIA APARECIDA XAVIER NEVES.  

PAULO SÉRGIO PEREIRA ALVES, estado civil
divorciado, profissão ajudante geral,  nascido  em
Guiratinga,  MT  no  dia  doze  de janeiro de mil nove-
centos  e  setenta  e  três  (12/01/1973), residente e
domiciliado Avenida  Komoto  Tadashi, 313, Km 4,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ ANTÔNIO ALVES
CORRÊA e de DONTINA PEREIRA ALVES. ROSE-
LI  COSTA RAMOS, estado civil divorciada, profissão
do lar, nascida em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e
um de março de mil novecentos e setenta  e  dois
(21/03/1972), residente e domiciliada Avenida
Komoto Tadashi,  313, Km 4, Ribeirão Pires, SP, filha
de MILTON COSTA RAMOS e de ISOLINA APARE-
CIDA SANTOS.

EEddiittaall  ddee  PPrrooccllaammaass

CCââmmaarraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
RESOLUÇÃO Nº 004/06/2020
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL – CMAS, no uso de suas atri-
buições legais, conforme determinado em
reunião ordinária em 12/05/2020 cumprin-
do as regras da normativa da Assistência
Social, de acordo com a Lei 930/96, alte-
rada pela Lei 1.328/2000, Lei 8.742/93 e
Resolução CNAS 237/2006.
Resolve
Art. 1º – Considerando a Portaria MC nº
369, de 29/04/2020 que dispõe sobre o
repasse financeiro emergencial de recur-
sos federais para execução de ações
socioassistenciais e estruturação de rede
do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS, no âmbito dos Estados , distrito
Federal e municípios devido à situação de
emergência em Saúde Públ ica de
Importância Nacional – ESPIN, em decor-
rência de infecção pelo novo coronavírus,
Covid-19.  Rat i f icando a Resolução
003/05/2020;
Art. 2º – Considerando que farão jus ao
repasse financeiro emergencial de até R$
120.450,00 que trata esta portaria, desti-
nado à serviços e ações socioassisten-
c ia is ,  em decorrência da Pandemia
COVID-19;
Art. 3º – O Conselho aprova o Aceite do
repasse de recurso emergencial de estru-
turação da rede via Fundo à Fundo;
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
Edson Carvalho
Presidente
EXTRATO DE PORTARIAS
Portar ia nº  154/2020 -  EXONERAR a
PEDIDO a Srª. MARIA JOSÉ RODRIGUES
DA SILVA, portadora da cédula de identi-
dade nº.  17.130.979-0,  do cargo de
Assistente de Chefia, lotada na Secretaria
de Educação e Cultura - SEC, provimento
comissionado, a partir de 17 de junho de
2020.
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEI-
RA - Prefeito Municipal
DESPACHO DO PREFEITO - PROCESSO
Nº 807/2020 -  Revogo a Dispensa de
Licitação, para contratação de Lavanderia
Hospitalar publicado no dia 12 de junho de
2020 tornando sem efeito.
“Luis Gabr ie l  Fernandes da Si lvei ra –
Prefeito, 19/06/2020”.
”RESUMO:
PROCESSO 2250/2019 - PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 18/2020 - OBJETO: Registro
de preços para fornecimento de utensíl ios,
copa e cozinha, para atender as unidades
da rede municipal de ensino da Prefeitura
de Rio Grande da Serra.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO
o objeto da l icitação 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 l icitação em epígrafe, confor-
me segue:
Empresa: Gott Wird Comércio e Serviços
Eireli Me
Item 01: Qtd. 04 - Vl. Unit - R$ 41,00 –
Valor Total - R$ 164,00; 
Item 02: Qtd. 06 - Vl. Unit - R$ 113,00 –
Valor Total - R$ 678,00;
Item 03: Qtd. 150 - Vl. Unit - R$ 7,00 –
Valor Total - R$ 1.050,00;
Item 04: Qtd. 04 - Vl. Unit - R$ 34,10 –
Valor Total - R$ 136,40;
Item 05: Qtd. 300 - Vl. Unit - R$ 15,00 –
Valor Total - R$ 4.500,00;
Item 06: Qtd. 30 - Vl. Unit - R$ 10,50 –
Valor Total - R$ 315,00;
Item 07: Qtd. 12 - Vl. Unit - R$ 10,00 –
Valor Total - R$ 120,00;
Item 08: Qtd. 04 - Vl. Unit - R$ 21,00 –
Valor Total - R$ 84,00;
Item 09: Qtd. 1.000 - Vl. Unit - R$ 4,80 –
Valor Total - R$ 4.800,00;
Item 10: Qtd. 04 - Vl. Unit - R$ 75,00 –
Valor Total - R$ 300,00;
Item 11: Qtd. 06 - Vl. Unit - R$ 125,50 –
Valor Total - R$ 753,00;
Item 12: Qtd. 04 - Vl. Unit - R$ 29,50 –
Valor Total - R$ 118,00;
Item 13: Qtd. 150 - Vl. Unit - R$ 26,00 –
Valor Total - R$ 3.900,00;
Item 14: Qtd. 04 - Vl. Unit - R$ 55,00 –
Valor Total - R$ 220,00;
Item 15: Qtd. 04 - Vl. Unit - R$ 30,00 –
Valor Total - R$ 120,00;
Item 16: Qtd. 20 - Vl. Unit - R$ 58,00 –
Valor Total - R$ 1.160,00.
Valor Total da Empresa: R$ 18.418,40
“Prefe i to Luis Gabr ie l  Fernandes da
Silveira – 22/06/2020”
”RESUMO:
PROCESSO 43/2020 - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 19/2020 - OBJETO: Registro de
preços de mobi l iár io ,  para atender a
Secretaria de Educação e Cultura.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO
o objeto da l icitação em epígrafe, com
amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal
10.520/02 c/c Decreto Munic ipal
1662/2006, de acordo com o Despacho da
Pregoeira:
DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO
o objeto da l icitação em epígrafe, confor-
me segue: 
Empresa: Gott Wird Comércio e Serviços
Eireli
Item 1, Qtd. 8 unid., Valor Unitário R$
2300,00, Valor Total R$ 18400; Item 2,
Qtd. 4 unid., Valor Unitário R$ 2350,00,
Valor Total R$ 9400,00.
Valor Total da Empresa: R$ 27.800,00.
Empresa: JC Barbieri e Cia Ltda - EPP
Item 3, Qtd. 4 unid., Valor Unitário R$

2900,00, Valor Total R$ 11.600,00; Item 4,
Qtd. 5 unid., Valor Unitário R$ 736,00,
Valor Total R$ 3.680,00; Item 5, Qtd. 7
unid. ,  Valor Unitár io R$ 550,00, Valor
Total R$ 3.850,00; Item 6, Qtd. 4 unid.,
Valor Unitário R$ 1270,00, Valor Total
R$5.080,00.
Valor Total da Empresa: R$ 24.210,00
Prefe i to:  Luis Gabr ie l  Fernandes da
Silveira – 19/06/2020”
”RESUMO:
PROCESSO 2039/2019 - PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 20/2020 - OBJETO: Registro
de preços para fornecimento de equipa-
mentos de berçário para as unidades de
Educação Infanti l  – Creche, para atender
a Secretaria de Educação e Cultura.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO
o objeto da l icitação em epígrafe, com
amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal
10.520/02 c/c Decreto Munic ipal
1662/2006, de acordo com o Despacho da
Pregoeira:
DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO
o objeto da l icitação em epígrafe, confor-
me segue: 
Empresa: Levin Comercial Ltda Me
Item 01, Qtd. 30 unid., Valor Unitário R$
247,00, Valor Total R$ 7.410,00; 
Valor Total da Empresa: R$ 7.410,00
Empresa: RF Gory Comercial Ltda EPP
Item 02, Qtd. 100 unid.,  Valor Unitário R$
496,00, Valor Total R$ 49.600,00; 
Valor Total da Empresa: R$ 49.600,00.
Empresa: Gott Wird Comercio e Serviços
Eireli
Item 03, Qtd. 100 unid.,  Valor Unitário R$
520,00, Valor Total R$ 52.000,00; 
Valor Total da Empresa: R$ 52.000,00.
Empresa: JC Barbieri e Cia Ltda EPP
Item 04, Qtd. 100 unid.,  Valor Unitário R$
360,00, Valor Total R$ 36.000,00; 
Valor Total da Empresa: R$ 36.000,00.
Prefe i to:  Luis Gabr ie l  Fernandes da
Silveira – 23/06/2020”
”RESUMO:
PROCESSO 410/2020 - PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 21/2020 - OBJETO: Registro
de preços para fornecimento de artefatos
de concreto: Tubo, Guia, Bloco e Tampa.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO
o objeto da l icitação em epígrafe, com
amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal
10.520/02 c/c Decreto Munic ipal
1662/2006, de acordo com o Despacho da
Pregoeira:
DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO
o objeto da l icitação em epígrafe, confor-
me segue: 
Empresa: Guarani Industria, Comércio e
Serviços Ltda
Item 1, Qtd. 5000 unid.,  Valor Unitário R$
2,08, Valor Total R$ 10.400,00; Item 2,
Qtd. 5000 unid., Valor Unitário R$ 2,75,
Valor Total R$ 13.750,00.
Valor Total da Empresa: R$ 24.150,00
Empresa: Mavi Comércial e Serviços Ltda
Item 3, Qtd. 5.000 unid., Valor Unitário R$
2,40, Valor Total R$ 12.000,00; Item 4,
Qtd 8000 unid., Valor Unitário R$ 2,47,
Valor Total R$ 19.760,00; Item 5, Qtd
3000 unid., Valor Unitário R$ 3,70, Valor
Total R$ 11.100,00; I tem 6, Qtd 4000
unid., Valor Unitário R$ 22,87, Valor Total
R$ 91.480,00; Item 7, Qtd 2000 unid.,
Valor Unitário R$ 21,00, Valor Total R$
42.000,00; Item 8, Qtd 500 unid., Valor
Uni tár io R$ 75,00,  Valor  Tota l  R$
37.500,00; Item 9, Qtd 300 unid., Valor
Uni tár io R$ 85,00,  Valor  Tota l  R$
25.500,00; Item 10, Qtd 100 unid., Valor
Uni tár io R$ 290,00,  Valor  Tota l  R$
29.000,00; Item 11, Qtd 100 unid., Valor
Uni tár io R$ 470,00,  Valor  Tota l  R$
47.000,00; Item 12, Qtd 70 unid., Valor
Uni tár io R$ 600,00,  Valor  Tota l  R$
42.000,00; Item 13, Qtd 100 unid., Valor
Uni tár io R$ 74,00,  Valor  Tota l  R$
7.400,00; Item 14, Qtd 100 unid., Valor
Uni tár io R$ 85,00,  Valor  Tota l  R$
8.500,00; Item 15, Qtd 100 unid., Valor
Uni tár io R$ 110,00,  Valor  Tota l  R$
11.000,00; Item 16, Qtd 100 unid., Valor
Uni tár io R$ 135,00,  Valor  Tota l  R$
13.500,00; Item 17, Qtd 100 unid., Valor
Uni tár io R$ 192,00,  Valor  Tota l  R$
19.200,00; Item 18, Qtd 100 unid., Valor
Uni tár io R$ 37,11,  Valor  Tota l  R$
3.711,00; Item 19, Qtd 100 unid., Valor
Uni tár io R$ 62,37,  Valor  Tota l  R$
6.237,00; Item 20, Qtd 200 unid., Valor
Uni tár io R$ 75,00,  Valor  Tota l  R$
15.000,00; Item 21, Qtd 200 unid., Valor
Uni tár io R$ 97,00,  Valor  Tota l  R$
19.400,00; Item 22, Qtd 300 unid., Valor
Uni tár io R$ 114,00,  Valor  Tota l  R$
34.200,00; 
Valor Total da Empresa: R$ R$ 495.488,00
Prefe i to:  Luis Gabr ie l  Fernandes da
Silveira – 24/06/2020”
Pregão Presencial n° 23/20 - PROCESSO
2183/2019 - OBJETO: Registro de preços
para aquisição de materiais para aula de
musical ização,  dest inados para a
Educação Infanti l  para os alunos da rede
municipal de ensino do Município de Rio
Grande da Serra.
DATA DE ABERTURA: 13 de julho de
2020, às 10 horas, no DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES – SF, situado na Avenida
D. Pedro I, 10 – Centro, Rio Grande da
Serra/SP.
O edital, anexos, demais informações e
esclarecimentos, poderão ser obtidos no
endereço eletrônico www.riograndedaser-
ra.sp.gov.br ,  sol ic i tados pelo e-mai l
rgs. l ic i tacoes@gmai l .com ou no
Departamento de Licitações, e telefones
para contato: (11) 4820-3366.
Adriano Paciente Gonçalves, Secretário

de Finanças – 24/06/2020.
Fica retif icada a publicação do dia 12 de
junho de 2020, deste modo, segue texto
retif icado:
RESUMO DO CONTRATO nº 06/2020 -
Proc. nº 694/2020 – CONTRATADA: TIC-
KET SERVIÇOS S/A - Objeto: Contratação
de empresa especializada em gerencia-
mento, implementação, administração e
fornecimento de t icket  a l imentação.  –
Período: 90 (noventa) dias. Valor Total:
R$   337.629,60 -  Data Assinatura:
26/05/2020. Luis Gabriel Fernandes da
Silveira – Prefeito, 26/05/2020.
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO - CON-
TRATO nº 06/2020 - Proc. nº 694/2020 –
CONTRATADA: TICKET SERVIÇOS S/A -
Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada em gerenciamento, implementação,
administração e fornecimento de ticket ali-
mentação.  Valor  Tota l :  R$ 343.803,60
(Aditamento de valor de 1,83%, no contra-
to 06/2020) – Data Assinatura:
04/06/2020. Luis Gabriel Fernandes da
Silveira – Prefeito, 04/06/2020.
EXTRATO DE PORTARIAS
Portar ia nº 153/2020 -  EXONERAR a
PEDIDO a Srª. PATRÍCIA DE PAULA NAS-
CIMENTO, portadora da cédula de identi-
dade nº .  43.649.693-8 do cargo de
Contador,  lo tada na Secretar ia de
Finanças- SF, provimento efetivo, a partir
de 15 de junho de 2020.  Portar ia
149/2020-EXONERAR a PEDIDO o Sr.
GEANDERSON SANTOS CARVALHO, por-
tador da cédula de ident idade nº .
34.556.588-5, do cargo de Guarda Civil
Munic ipal ,  lo tado na Secretar ia de
Segurança,  Transi to e Defesa Civ i l  -
SSTDC, provimento efetivo, a partir de 15
de junho de 2020.Portaria 150/2020-EXO-
NERAR a PEDIDO a Sra. JESSICA THAYS
DO NASCIMENTO SILVA PADUA, porta-
dora da cédula de ident idade nº .
37.965.312-6, do cargo de Guarda Civil
Munic ipal ,  lo tada na Secretar ia de
Segurança,  Transi to e Defesa Civ i l  -
SSTDC, provimento efetivo, a partir de 15
de junho de 2020.Portar ia 152/2020-
NOMEAR os senhores abaixo relaciona-
dos, no cargo de Guarda Civil Municipal,
lo tados na Secretar ia de Segurança,
Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, de provi-
mento efetivo, a contar de 08 de junho de
2020;
•Paulo de Olinda Silva     RG: 43.399.382-
9
•Tiago Almendro Serrano RG: 41.248.693-
3
•Jucelio Alves de Oliveira RG: 63.134.023-
3
•Geanderson Santos Carvalho
RG: 34.556.588-5
•Ar iana Bueno de Miranda Amante
RG: 41.093.141-X
•Clécio Rodr igues L ima
RG: 35.284.990-3
Portaria 151/2020- DESIGNAR o Grupo
Executivo Local(GEL), responsável pelo
acompanhamento dos Trabalhos de revi-
são/atual ização dos Planos Munic ipais
específ icos dos serviços de abastecimento
de água potável e esgotamento sanitário
do município de Rio Grande da Serra, de
acordo com o item II – Cláusula Terceira
do Termo de Convênio celebrado com o
Governo do Estado de São Paulo, por
intermédio da Secretaria de Infraestrutura
e Meio Ambiente, e dá outras providên-
cias, const i tuído pelos seguintes mem-
bros:
Nome completo: SANDRA TEIXEIRA MAL-
VESE
RG:30.526.965-3
Formação: ARQUITETA E URBANISTA
Cargo: SECRETÁRIA DE OBRAS E PLA-
NEJAMENTO
Órgão Munic ipal :  SECRETARIA DE
OBRAS E PLANEJAMENTO
Telefone:(11) 4820-8011
E-Mail:sandratmalvese@gmail.com
Nome completo: VANDERLEI DIAS GUER-
RA ANDRÉ
RG:22.786.305-7
Formação: GESTÃO AMBIENTAL
Cargo: GESTOR
Órgão Munic ipal :  SECRETARIA DE
OBRAS E PLANEJAMENTO
Telefone:(11) 4820-8014
E-Mail:Vanderlei.djalma@gmail.com
.Portaria 141/2020- EXONERAR a PEDI-
DO a Srª. CLÁUDIA APARECIDA CORT
LIMA, portadora da cédula de identidade
nº. 32.580.086-8, do cargo de Auxil iar de
Enfermagem, lotada na Secretar ia de
Saúde - SS, provimento efetivo, a contar
de 27 de maio de 2020. Portaria 143/2020
-CONCEDER a Sr.ª CLEONICE OLIVEIRA
SOARES, portadora da cédula de identida-
de nº .  14.626.411-3,  no cargo de
Professor Pré-  Escola,  lo tada na
Secretaria de educação e Cultura - SEC,
provimento efet ivo,  adic ional  de sexta
parte, conforme lei nº 1982 de 28 de feve-
reiro de 2013.Portaria 144/2020- CONCE-
DER a Sra. ALDEIR GOMES DA ROCHA
DO NASCIMENTO, portadora da cédula de
identidade nº 18.119.013, no cargo de
Professor de Educação Infanti l ,  lotada na
Secretaria de Educação e Cultura - SEC,
provimento efet ivo, 30 ( tr inta) dias de
licença prêmio em descanso referente ao
quinquênio de 2012 a 2017, no período de
05 de agosto de 2020 a 03 de setembro de
2020.                                                                                            
Esta portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEI-
RA - Prefeito Municipal

ATO N.º 005.06.2020
Vereador Ebio Viana de Oliveira, Presidente da
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, Estado
de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Regimento Interno da Casa,
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica constituída Comissão Especial de
Inquérito – CEI, na forma do que dispõe os artigos
125 e seguintes do Regimento Interno da Câmara
(Resolução 002.003.95), composta pelos membros
abaixo relacionados, com o fim apurar Atuação da
Secretaria Municipal de Saúde mediante deliberação
do Plenário, sobre o envolvimento dos profissionais
citados e apurar os indícios de desvio e irregularida-
des vinculados ao atendimento em relação a medi-
das adotada em virtude do COVID 19 e dá outras
providências, conforme disposto no Requerimento nº
203, de 27 de maio de 2020 – Processo nº 275.
Parágrafo único – O prazo para a conclusão dos tra-
balhos é de 90 (noventa) dias a cotar da data de cria-
ção da referida Comissão.
Artigo 2º - A Comissão fica constituída da seguinte
forma:
a)Presidente – Vereador Israel Mendonça da Cunha;
b)Relator – Vereador Claurício Gonçalves Bento
c)Secretário– Vereador Jonathan Rago;
d)Membro – Vereador João Batista Dias;
e)Membro – Antônio Botelho Guimarães
Artigo 3.º - Este ato entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 17 de
junho de 2.020 – 56 Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Vereador Ebio Viana de Oliveira - Presidente
Decreto Legislativo nº 001.03.2020
Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Grande
da Serra, Estado de São Paulo, aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte Decreto Legislativo de autoria do
vereador Sílvio Meneses:
“Concede Título de Cidadão Honorário ao Ilustre
senhor Dr. ANDRÉ LUÍS JOSÉ DOS SANTOS –
Delegado de Polícia de Rio Grande da Serra, pelos
relevantes serviços prestados ao nosso município.”
Artigo 1º - Fica concedido ao Ilustríssimo senhor
ANDRÉ LUÍS JOSÉ DOS SANTOS – Delegado de
Polícia de Rio Grande da Serra, pelos relevantes ser-
viços prestados ao nosso município.
Parágrafo único – A entrega do Título e homenagens
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, 12 de
março de 2020 – 55º Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Vereador Cláudio Xavier Monteiro - Presidente
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O eletricista João Paulo
Kitzberger, morador da Estância foi
uma das pessoas que conseguiu
vencer a luta contra a dependência
química e conquistou o seu espaço
no mercado de trabalho, tendo o
seu esforço reconhecido ao cons-
truir sozinho um sistema de ilumi-
nação planejado e painéis de
comando de um galpão e dois
quiosques centrais, para criação da
praça de alimentação situada na

Comunidade Casarão, igreja evan-
gélica mauaense, em que é mem-
bro.

Aliado a profissão como eletri-
cista, João se dedica à ação social
em prol de moradores de rua e
dependentes químicos. Há quatro
meses foi criado o projeto Nova
Chance, que conta com a ajuda de
moradores, que conhecem a sua
história, e colaboram com doa-
ções.

João passou a criar vínculos
com pessoas em situação de vulne-
rabilidade. “O encontro envolve
oração, conversação, entrega de
lanches e roupas, e identificar para
onde eles querem ir. Se desejam
voltar para casa ou buscar por tra-
tamento em uma clínica de reabili-
tação”, disse João, que já auxiliou
na adesão de tratamento químico
de seis pessoas e na volta para casa
de dois ex-dependentes.

Mais informações: 973823305.Iluminação de quiosque com lâmpadas especiais pendentes

Eletricista alia formação
profissional a causas sociais

João Paulo Kitzberger, eletricista



1144 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  2266  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22002200CCaassaa  &&  CCoonnssttrruuççããooFFoollhhaa  



1155PPeett FFoollhhaa  SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  2266  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22002200

Está comprovado que o contato
entre animais e os seres humanos
desencadeia diversos sentimentos,
em sua maioria, de afeto. Sendo
intensificada quando os cuidados

pelo pet (cachorro ou gato, por
exemplo) recebe os cuidados de
crianças e idosos.

Além de ótimos companheiros,
os pets ainda podem ajudar

pacientes com os mais diversos
problemas de saúde, transtornos
ou outras limitações. É a chamada
Terapia Assistida com Animais
(TAA) ou Pet Terapia – termo mais
usado popularmente.

A Pet Terapia é uma interven-
ção terapêutica realizada por pro-
fissionais de saúde onde os ani-
mais ganham o título de co-tera-
peutas. A medida vem se demons-
trando uma verdadeira injeção de
bem-estar proporcionando ganhos
no tratamento do paciente em sua
totalidade: saúde emocional, física,
social e cognitiva.

O tratamento aposta no estí-
mulo sensorial do tato para des-
pertar a autoestima e a sensibilida-
de, na relação integradora das pes-
soas com os animais, seja falando
com eles, seja tocando-os – é
assim que a ansiedade, a frequên-
cia cardíaca e a pressão arterial
diminuem. 

A Terapia Assistida por Animais, conhecida como Pet Terapia, 
é um tratamento auxiliar para diversos tipos de doenças

Pet Terapia beneficia
saúde de crianças e idosos

Divulgação: Pixabay
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