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RUA É FECHADA PARA DESCARTE 
IRREGULAR DE ENTULHOS
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Polícia procura
bandidos flagrados 
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Uma Rua na região central 
da cidade foi fechada irre-
gularmente com muros e 
portões. O local também é 
utilizado para descarte irre-
gular de entulho por empre-

sas da cidade, que ao invés 
de descartar em locais regu-
lamentados, utilizam o local 
para o descarte também 
de terra contaminada. Uma 
equipe de repórteres do Diá-

rioRP chegou a ir até o local 
para averiguar as denúncias 
e foi hostilizada por ‘segu-
ranças’ que foram chama-
dos por um caseiro que uti-
liza o local como se fosse 

uma propriedade particular. 
A prefeitura já notificou o 
responsável para demolir 
os muros e dele fazer aná-
lise do solo nos próximos 
dias.               |Página 06



O desespero por uma cidade melhor
 Que a situação da ci-
dade está terrível neste mo-
mento pós-Benevides, todos 
nós sabemos e não há como 
negar. No entanto, a nova 
administração da cidade 
vem demonstrando, diferen-
te da anterior, que realmente 
tem interesse em realizar mu-
danças  verdadeiras na nos-
sa cidade e que está aberta a 
conversar com a população.
 No entanto, diversas 
pessoas têm demonstrado 
um desespero gigantesco 
por melhorias na cidade. É 
extremamente comum ver 
pessoas dizendo “Eai Se-
nhor Prefeito, cadê as me-
lhorias que você prometeu?” 
e coisas do tipo. Entendo 
esse desespero, afinal de 
contas, a cidade, há tempos, 
vive um verdadeiro caos na 
administração pública e real-
mente precisamos de ações 
emergenciais. No entanto, 

precisamos entender que 
o ‘buraco é mais embaixo’. 
Quatro anos de completo 
descaso e abandono não 
serão resolvidos em apenas 
33 dias úteis de governo. É 
completamente impossível. 
Se nem em minha casa, eu 
conseguiria fazer uma refor-
ma completa em trinta dias, 
imagine, ter que reestruturar 
uma cidade inteira.
 Ribeirão está no 
fundo do poço, é verdade, 
mas com calma, e pouco a 
pouco, a cidade vai se reer-
guendo e voltando a ser uma 
nova Ribeirão Pires. Preci-
samos ter calma e ser co-
erentes com nossos novos 
representantes eleitos, tanto 
no executivo, quanto na Câ-
mara Municipal.
 O que vejo são vere-
adores, secretários, prefeito 
e vice prefeito, totalmente 
animados e determinados 

em realizar um verdadeiro 
trabalho e mudança na nos-
sa querida cidade.
 É possível ver diaria-
mente, vereadores e secre-
tários com o pé na rua, de 
bairro em bairro, com aquela 
imensa vontade de mudar. 
Era disso que Ribeirão preci-
sava, de pessoas determina-
das, e que vão ouvir os reais 
conhecedores dos proble-
mas da cidade: A população.
 Eu sei que a situação 
é grave, mas estou apostan-
do e confiando em nossos 
novos representantes. Preci-
samos dar tempo a eles para 
que realmente possamos 
avaliar o trabalho de cada 
um. É claro que posso estar 
errado e pode haver aqueles 
que nos decepcionarão, mas 
isso só mesmo o tempo dirá. 
É como diz o velho ditado: 
“Vamos dar tempo ao tem-
po”. Rafael Ventura é o Diretor de Jornalismo do Diário de Ribeirão Pires

Foto Denúncia
 
 No último domingo um 
acidente de carro, destruiu um 
ponto de ônibus na Av. Fran-
cisco Monteiro, próximo a um 
posto de gasolina. O moto-
rista, segundo informações, 
perdeu o controle e colidiu 
o veículo derrubando toda a 
estrutura do bem público. No 
local, na manhã de segunda-
-feira, alguns munícipes que 
esperavam o ônibus questio-
navam quanto tempo a pre-
feitura demoraria para repor 
o ponto no local. Em contato 
com a Secretário de Infraes-
trutura, Diogo Manera, o Di-
áirioRP foi informado que o 
problema já está no cronogra-
ma de intervenções da Pasta 
em caráter de urgência, por 
se tratar de um dos pontos de 
maior fluxo da cidade.
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Circo arrecada alimentos em RP

 A união de um bom 
espetáculo de circo com so-
lidariedade pode resultar em 
uma boa quantidade de ali-
mentos não perecíveis, a se-
rem doados ao Fundo Social 
de Solidariedade, em parce-
ria com a trupe do ‘Big Bro-
ther’s Cirkus’, que está insta-
lado sob a Tenda Multicultural 
do Complexo Ayrton Senna, 
na av. Prefeito Valdírio Prisco, 

193, no Jardim Itacolomy.
 A parceria entre o 
circo e a Secretaria de Edu-
cação, Inclusão, Cultura e 
Tecnologia terá a arrecada-
ção feita na apresentação 
realizada nesta quinta-feira 
(09), às 20h. A entrada terá 
o custo de apenas um qui-
lo de alimento não perecível 
mais a quantia de três reais. 
O local tem capacidade para 

acomodar 500 pessoas sen-
tadas.
 “Parcerias como esta 
são bem-vindas sempre, já 
que unimos a oportunida-
de de lazer a preço acessí-
vel com uma boa ação que 
beneficiará muitas famílias”, 
disse a Presidente do Fundo 
Social de Solidariedade de 
Ribeirão Pires, Flávia Dotto. 
Atualmente, o Fundo Social 
de Solidariedade possui 14 
entidades sociais do municí-
pio em seu cadastro, como 
por exemplo, a Casa da Aco-
lhida, hoje instalada em Ouro 
Fino.
 Big Brother’s Cirkus 
é uma companhia tradicional 
no universo circense, forma-
da pela quinta geração da 
família Lestar, que há mais 
de 200 anos mantém o cir-
co vivo com espetáculos por 
todo país.

D
ivulgação 
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Prefeitura abre vagas para cursinho

 A Prefeitura Munici-
pal de Ribeirão Pire continua-
rá com as aulas do Cursinho 
Pré-vestibular, que já estão 
com as inscrições abertas. 
O edital foi liberado esta se-
mana e conta com mais de 
160 vagas para quem estiver 
interessado.
 Serão 60 vagas para 
as aulas ministradas na par-
te da tarde, sendo que três 
vagas são para reservas. No 
período noturno também há 
vagas reservas, cinco de um 
total de 100 vagas.
 Para realizar as ins-
crições é preciso estar mu-
nido com cópias do RG, 

comprovante de residência, 
histórico escolar do ensino 
médio, ou comprovante ori-
ginal de matrícula do 3º ano, 
entre outras coisas como, 
por exemplo, cópias do bo-
letim de notas e faltas do 1º 
2º anos do Ensino Médio.
 As aulas serão minis-
tradas de segunda a sexta 
no Centro de Formação dos 
Profissionais da Educação 
(Complexo Ayrton Senna), 
sendo que os alunos assis-
tirão a quatro aulas por dia, 
acompanhadas de plantão 
de dúvidas. O edital está 
disponível no www.diariorp.
com.br



Vereadores realizam primeira Sessão Parlamentar
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Por Ygor Andrade
 A volta aos trabalhos 
da Câmara Municipal de Ri-
beirão Pires teve início um 
pouco diferente do período 
legislativo anterior. A come-
çar pelo horário da sessão, 
rigorosamente respeitado na 
última terça-feira, (07). Com 
plenário lotado, os vereado-
res votaram alguns requeri-
mentos de praxe, como por 

ano passado, como o Pro-
jeto de Lei que estabelece 
normas e critérios básicos 
para a promoção e implan-
tação de política municipal 
do idoso, que havia sido 
adiado por dez sessões.
 Ao final da sessão, 
o presidente Rubão res-
pondeu aos questionamen-
tos da população sobre a 
abertura da CPI da Saúde. 
“Assim que sair do setor Ju-
rídico, e vier para essa Casa, 
tenho certeza que todos os 
vereadores votarão a favor 
das investigações”, disse. 
Sobre a mudança de horário 
da sessão, Rubão mencio-
nou que ainda estão sendo 
estudados os horários, mas 
que provavelmente, a princí-
pio, serão as quintas-feiras, 
as 17h. Por enquanto, as 
sessões continuam às ter-
ças-feiras com horário pre-
visto para as 14h.

exemplo, pedidos de limpe-
za de vias, manutenção em 
equipamentos de atividades 
físicas e campos esportivos, 
além das solicitações de es-
clarecimentos a respeito de 
problemas de iluminação 
pública.
 O vereador e pre-
sidente da Casa, Rubens 
Fernandes (PSD), pediu 
para que o Executivo Muni-

cipal enviasse uma resposta 
a respeito da continuidade 
das obras do famigerado 
teleférico. “Antes de mais 
nada, gostaria de dizer que 
conversei com Prefeito, que 
me garantiu que a priorida-
de é reerguer a Saúde, a 
Educação e a Segurança 
Pública, nada de teleférico”, 
disse. Continuando o assun-
to, o vereador Silvino Castro 
(PRB) chamou o ex-prefeito 
Saulo Benevides (PMDB) 
de “cara de pau”. “Aquele 
cara de pau ficou 16 anos 
sentado nessas cadeiras e 
não fez nada por Ribeirão 
Pires, e ainda teve coragem 
de dizer que se o Kiko não 
continuar o teleférico, ele 
se candidata em 2020 para 
continuar a obra”, esbrave-
jou o vereador.
 Os vereadores tam-
bém discutiram e votaram 
assuntos adiados desde o 

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Câmara Municipal de Rio Grande 
da Serra. Contratada: Auto Posto Ribeirão Pires 

LTDA. Processo 011.08.16. Contrato n.º 003/2016 
– objeto: fornecimento de combustível. Funda-
mento: art. 24, § 3º da Lei 8.666/93 e demais 

alterações. Valor estimado global R$ 62.840,60 
(sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais 

e sessenta centavos). Prazo: 12 meses. Vigência: 
27.01.2017 à 26.01.2018. 
Vereador João Batista Dias 

Presidente
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Por Rafael Ventura
 Na manhã da última 
terça-feira, (09), o even-
to “Educação: Um novo 
olhar”, foi realizado com a 
presença de mil professo-
res. O evento foi o marco 
inicial para o retorno das 
aulas no município, com 
intuito de valorizar os pro-
fissionais da rede e pro-
mover a integração com 
a nova gestão da cidade. 
“Esta reunião é um gesto 
de aproximação e reafirma-

ção de nosso compromis-
so com esses profissionais 
que, com muita dedicação 
e amor, transformam a vida 
de centenas de crianças e 
jovens de Ribeirão Pires”, 
comentou o Prefeito Kiko 
Teixeira (PSB), ratificando a 
importância do comprome-
timento dos profissionais da 
cidade.
 A Secretária de Edu-
cação, Flávia Banwart agra-
deceu a presença de todos 
e comemorou: “Estou muito 

emocionada em estar aqui 
ao lado de todos os meus 
colegas de trabalho, quero 
reforçar a ideia de que so-
mos parceiros e desejo que 
possamos ter um ano letivo 
maravilhoso e que juntos 
possamos transformar a 
educação de nossa cida-
de”, enfatizou Flávia.
 Também estiveram 
presentes representantes 
do SINEDUC, da Polícia Mi-
litar de Ribeirão Pires (Capi-
tã Graziela Bazili), os verea-
dores Rogério do Açougue; 
João Lessa; José Nelson da 
Paixão; Archeson Pedroza 
Teixeira (Rato Teixeira); o 
Presidente da Câmara de 
Vereadores, Rubens Fer-
nandes da Silva; a primeira-
-dama e presidente do Fun-
do Social de Solidariedade, 
Flávia Dotto; a secretária de 
Educação, Flávia Banwart.

Evento solene marca retorno das aulas em RP
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Por Rafael Ventura
 
 Uma rua nas redon-
desas do bairro de São Ca-
etaninho está fechada mas 
não simplesmente  pela equi-
pe de trânsito como costu-
ma ser no caso de eventos, 
entre outros. A Rua Geraldo 
Teodolino da Silva é uma pe-
quena estrada que existe en-
tre a Estrada da Cooperativa 
e Rua Capitão José Galo.
 A rua, que deveria 
ser de livre acesso aos muní-
cipes, está cercada por mu-
ros e portões, como se fosse 
uma propriedade particular 
qualquer. No local, empresas 
de entulho utilizam o espaço 
para o descarte irregular de 
entulho e terra contamina-
dos.
 Uma equipe do Di-
árioRP foi até o local para 
investigar a denúncia, que 

foi enviada por uma pes-
soa que pediu para não ser 
identificada, e averiguou que 
as empresas deixam os de-
jetos irregularmente no local 
e aterram o material no chão 
na tentativa de despistar 
qualquer desconfiança.
 Também é curioso 
que no terreno existe até um 
‘caseiro’ para tomar conta 
da propriedade. No dia em 
que nossa equipe foi ao lo-
cal, capangas foram chama-
dos pelo caseiro para coagir 
os repórteres com ameaças. 
No entanto, após ameaçar 
chamar a Polícia Militar, os 
repórteres puderam ir embo-
ra.
 Procurada pela nos-
sa equipe, a prefeitura de 
Ribeirão Pires informou que  
já está ciente da irregulari-
dade e que o responsável já 
foi notificado para demolir o 

muro e que ainda esta sema-
na deve realizar uma análise 
do solo para a comprovação 
das possíveis irregularidades 
ambientais

Outros Casos
 Esta não á a primeira 
vez que isso ocorre na cida-
de. Em outubro do ano pas-
sado, o DiárioRP também 
denunciou um caso pareci-
do, o presidente do PMDB 
na época, Francisco Lucílio 
do Nascimento, chegou a 
privatizar uma rua na região 
do bairro Bosque Santana. 
Na época, A Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo (CETESB), após ser 
procurada por nossa equipe, 
informou que acionaria a Po-
lícia Militar para vistoriar o Lo-
cal. Ao chegar, a PM autuou 
o responsável e denunciou 
ao Ministério Público.

Rua é fechada para descarte de entulho

Ygor A
ndrade / D

iárioRP

 Já tem assessor 
‘causando’ estranheza en-
tre os vereadores da Câma-
ra Municipal. Essa semana, 
um documento de demissão 
chegou a ser criado para um 
assessor que adora usar a in-
ternet para fazer críticas aos 
outros vereadores, mas aca-
bou sendo perdoado.

O assessor de outro vereador 
também andou causando na 
última Sessão. Por nervosis-
mo, o vereador Anselmo aca-
bou dando ‘engasgadas’ na 
hora de ler alguns projetos, e 
acabou sendo criticado pelo 
assessor. Talvez ele pudesse 
ensinar o vereador a ‘relaxar’ 
em alguma festinha no barco.

O vereador Rubão disse 
durante a primeira sessão, 
que a Casa está prestes a 
receber o parecer jurídico 
a respeito da CPI da Saú-
de. Tem vereador que, an-
tes presidente, segurou o 
quanto pôde a abertura das 
investigações. Agora é hora 
de realmente saber por que.

Essa coluna não afirma. Apenas divulga ‘bochichos’ que dizem pela cidade.
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O Vereador Amigão proto-
colou projeto de lei, que visa 
proibir a utilização de fogos 
de artifício durante come-
morações e solenidades da 
Administração Pública. A 
ideia do vereador é com que 
os animais domésticos, que 
tanto sofrem com o som 
do  disparo dos fogos, não 
sofram mais com esse tipo 
de barulho. Além disso, o 
vereador também esclarece 
que, se aprovada, a lei vai 
gerar economia aos cofres 
públicos, dinheiro que pode 
facilmente ser investido 
em outros departamentos 
da administração pública, 
como questões sociais.

O Vereador Amaury Dias 
atendeu munícipes em seu 
gabinete, fez reuniões em al-
guns bairros através de seu 
projeto denominado “Gabi-
nete Itinerante”, protocolou 
dois novos projetos de lei,  
sendo um deles o da dimi-
nuição do salário dos verea-
dores e o de ‘dupla-função’, 
que visa proibir os motoristas 
de ônibus de dirigir e co-
brar ao mesmo tempo. Fo-
ram feitas também, reunião 
com Secretário de Cultura 
Robson Miguel para discu-
tir a questão da capoeira 
no Centro Cultural e com o 
representante do Handebol 
Feminino

O Vereador Rogério prestou 
atendimento direto a mais de 
80 munícipes em seu gabine-
te. Visitou creches e escolas 
onde, conversando com a 
direção e procurando saber 
das necessidades, atuando 
juntamente com a Secretaria 
de Educação, se compro-
meteu a trabalhar pelo setor. 
Ao visitar a UPA, o Hospital e 
Maternidade São Lucas pode 
acompanhar de perto os pro-
blemas em relação a Saúde 
do Município. Também visitou 
Organizações Não Governa-
mentais de outros municípios 
para conhecer e viabilizar no-
vos projetos para nossa Ri-
beirão Pires.

Na semana, Rubão rece-
beu a visita da Secretária de 
Educação de Rio Grande da 
Serra, Aida Jardim Teixeira. 
Também reuniu-se com o ge-
rente de negócios do Sicoob, 
Luiz Carlos. Participou da 
primeira reunião do Conseg 
(Conselho de Segurança), 
protocolou mais de 30 ofícios 
e conversou com o Presiden-
te da União dos Vereadores 
do Estado de São Paulo, Se-
bastião Misiara. O presidente 
da Câmara de Rio Grande da 
Serra, João Mineiro esteve no 
gabinete do Vereador para 
discutir assuntos relaciona-
dos a política das cidades, 
Tambem atendeu munícipes.

Nesta semana, o vereador 
Danilo enviou diversos ofí-
cios ao setor de Infraestrutu-
ra solicitando atendimento, 
limpeza e capinação em Es-
colas Municipais e ao redor 
das Faculdades Integradas 
de Ribeirão Pires. Elaborou 
também um requerimento 
solicitando ao Poder Execu-
tivo, a revitalização da qua-
dra de areia do bairro Barro 
Branco; revitalização da rua 
Frei Gaspar e João Caeta-
no no Bairro Barro Branco, 
e a limpeza e implantação 
de aparelhos de academia 
ao ar livre na Praça Nossa 
Senhora de Fátima no Bairro 
Vila Sueli.

O vereador Paulo César, so-
licitou inúmeros reparos em 
vias, como, por exemplo, a 
limpeza no escadão da Rua 
Espanha com a Rua Hungria, 
manutenção em lâmpadas 
queimadas na Rua Dalva de 
Oliveira, no Jardim Boa Sorte. 
Também enviou requerimen-
to à Prefeitura solicitando a 
limpeza da Praça do Jardim 
Alvorada, bem como a poda 
das árvores do mesmo local 
e a limpeza da via de aces-
so da escola Mario Alexan-
dre Faro Nieri, e finalizou sua 
semana conversando com a 
Secretária Elzinha, da Pasta 
de Política Comunitária Insti-
tucional.

Durante a semana, o ve-
reador Anselmo Martins, 
acompanhou a manutenção 
da Rua Professor Antônio 
Nunes, na Santa Luzia, re-
clamação antiga por parte 
dos moradores do bairro. 
Também fiscalizou o serviço 
de capinagem na Avenida 
Santa Clara. Em seu gabine-
te, Anselmo elaborou novos 
ofícios para a manutenção 
de ruas no bairro do Pilar 
Velho e limpezas na Estrada 
da Cooperativa.  O vereador 
ainda fez uma visita ao Pos-
to de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT) de Ribeirão 
Pires, localizado no centro 
da cidade.

O vereador Rato Teixeira 
atendeu diariamente os mu-
nícipes, esclarecendo de-
mandas e problemas sobre 
a cidade. Todos os pedidos 
da população tiveram como 
resposta por parte do verea-
dor a realização de mais de 
80 ofícios para as Secreta-
rias Municipais, pleiteando 
prestação de serviço tais 
como: capinação, limpeza, 
rede elétrica, recapeamento, 
poda de arvores, limpeza de 
bueiros, assistência Jurídica 
e etc. Apresentou na primeira 
sessão legislativa, projeto de 
Recanto Amigo para o Idoso 
em Coautoria com o Verea-
dor João Lessa.
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 A onda de roubos 
a automóveis tem sido uma 
constante em Ribeirão Pires. 
Mesmo com policiamento 
nas ruas e  câmeras de moni-
toramento, os bandidos têm 
se valido de pequenas opor-
tunidades para conseguir re-
alizar os roubos e furtos. Na 
Delegacia da Polícia Civil, por 
exemplo, há inúmeros regis-
tros de roubos de carros ou 
furto de pertences que esta-
vam dentro dos veículos. Es-
tepes também têm sido mui-
to citados nos boletins.
 Essa semana, o Diá-
rioRP recebeu, com exclusivi-
dade, a cópia de um vídeo em 
que um homem se aproxima 
de um veículo estacionado, 
observa a rua e a movimen-
tação a sua volta e tenta levar 
o estepe do carro. Por várias 
vezes ele não se intimida com 
alguns outros carros que pas-
sam pelo local, se abaixa e 
tenta retirar o acessório.
 No vídeo, uma das 
pessoas que monitora a si-
tuação ainda comenta que 
outro carro, um Meriva de cor 
prata, com, provavelmente, 
um comparsa o aguarda. O 

carro utilizado pelos bandidos 
durante a ação, estava com 
placas clonadas, ou seja, ne-
nhuma busca resultaria no 
carro dos criminosos.
 A Capitã da Polícia Mi-
litar, Graziela Bazilli, comentou 
que essas ações já estavam 
sendo investigadas. “É preci-
so ficar atento. Eles vêm agin-
do há algum tempo na região 
e nós ainda não sabíamos 
quem eram. Agora temos as 
características deles, o carro 
que têm utilizado e com es-
sas informações poderemos 

Polícia procura ladrão flagrado por câmera

Câmara Municipal de Rio Grande da 
Serra

PORTARIA Nº 011.01.2017 – DESIGNAR os 
funcionários Sérgio Ferreira da Costa, Zuleide 

Soares Lopes de Almeida, Valdir Marchi da Silva, 
Paulo Roberto Correia, Rosimeire Teixeira de Lima 
Dominicheli, Rosemary Pereira Barbosa Campos 
e Maria Bernadete Paula dos Santos, para com-
porem Comissão Organizadora do Almoxarifado 
e Patrimônio, a partir de 04 de janeiro de 2017. 

PORTARIA Nº 012.01.2017 – DESIGNAR os 
funcionários Flávio Ferreira Dias, Rosemary Pereira 
Barbosa Campos, Elaine Soares Lopes Ferreira, 

Susana Silva da Cruz, Márcia das Graças Pereira, 
Roseli Aparecida Pirilo Garcia e Valdir Marchi da 

Silva, para comporem Comissão de Controle Inter-
no, a partir de 04 de janeiro de 2017. PORTARIA 
Nº 013.01.2017 – NOMEAR o senhor Claudio An-
tonio Deberaldine, para ocupar o cargo de Diretor 
Jurídico de Gabinete, a partir de 09 de janeiro de 
2017.  PORTARIA Nº 014.01.2017 – NOMEAR a 

senhora Liliam Aparecida Dourado, para ocupar o 
cargo de Diretor, a partir de 09 de janeiro de 2017.  
PORTARIA Nº 015.01.2017 – DESIGNAR a senho-
ra Liliam Aparecida Dourado, para responder pelo 
Controle Interno deste Legislativo no exercício de 

2017, a partir de 09 de janeiro de 2017.  
Vereador João Batista Dias 

Presidente

traçar uma estratégia para 
tentar detê-los”, finalizou. A 
polícia disponibiliza o número 
181 para quem tiver informa-
ções e denúncias. Você não 
precisa se identificar.


