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QUASE UM ANO DEPOIS, CPI 
DA SAÚDE CONTINUA PARADA
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Morre PM morador
de Ribeirão Pires

RP promove ações 
de combate 

à LGBTfobia

Câmara articula 
para livrar Volpi
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Quando o que mais falta é a vergonha na cara
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EXPEDIENTE

 Venho anali-
zando a atual gestão 
de Rubens Fernandes, 
o Rubão (PSD), como 
presidente da Câmara 
de Ribeirão Pires. Além 
de ser evidente que a 
pessoa não tem a me-
nor capacidade para 
estar na função que 
exerce, vemos um jogo 
político e completa ma-
nipulação por baixo dos 
panos.
 Além da Câ-
mara ter superfaturado 
equipementos de ar 
condicionado, pagando 
o valor de quase R$ 70 
mil durante sua adminis-

tração, denúncia feita 
com exclusividade pelo 
DiárioRP, o Presidente 
também é suspeito de 
outras irregularidades.
 Em março, 
quando escrevi um arti-
go com o título “E quem 
é que vai fiscalizar a Câ-
mara”, eu me referia a 
casos como estes, em 
que, por completo cor-
porativismo dos outros 
vereadores e o pensa-
mento “Um dia pode 
ser eu”, encobertam 
todos os erros uns dos 
outros, inclusive possí-
veis fraudes como es-
sas.

 A ‘nova da vez’ 
é tentar anular a sessão 
que deixou o ex-prefeito 
de Ribeirão Pires, Clóvis 
Volpi (PEN) inelegível, 
mas para isso é preci-
so fazer escondido. De 
acordo com vereadores 
ouvidos pela equipe do 
DiárioRP, o Departa-
mento Jurídico da casa 
informou que o Ex-pre-
feito teria conseguido 
na justiça a anulação da 
sessão. Mentira! Foram 
os próprios vereadores 
que assinaram o do-
cumento, que inclusi-
ve, nossa equipe teve 
acesso. Quando procu-

ramos os responsáveis, 
sem saber que já tinha-
mos cópia do docu-
mento, desmentiram a 
informação, inclusive o 
próprio Volpi. Não sei se 
estão arrependidos, ou 
se querem manter tudo 
no mais absoluto sigilo, 
só sei que cada dia que 
passa, me sinto mais 
constrangido com um 
grande circo que está 
montado com o dinhei-
ro público, onde na ver-
dade, os palhaços so-
mos nós, e o que mais 
falta no picadeiro é um 
pouquinho de vergonha 
na cara.

 Diretor de Jornalismo: Rafael Ventura (MTB:80983) 
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 A Prefeitura 
da Estância Turística 
de Ribeirão Pires com 
apoio do Conselho 
Municipal de Atenção 
à Diversidade Sexual 
(COMADS) e do GAD, 
Grupo de Apoio à Di-
versidade, além de 
participação da Asso-
ciação Ribeirãopirense 
de Apoio LGBT (ARPA 
LGBT), promove uma 
série de atividades du-

quarta-feira (16), mem-
bros do COMADS farão 
uma roda de conversa 
sobre o tema “O LGBT 
nos dias de hoje”, que 
será transmitida atra-
vés da página do Fa-
cebook do conselho. A 
transmissão terá início 
às 19h30.
 Encerrando as 
atividades, no último 
sábado do mês de 
maio, dia 26, aconte-
cerá o 2º Festival de 
Combate à Homofobia, 
evento que ocorrerá na 
Vila do Doce e mar-
cará a celebração das 
conquistas de políticas 
públicas para o seg-
mento. O evento terá o 
show da Drag Queen e 
cantora, Glória Groove, 
além de vários DJs e 
apresentação de Anitta 
Cover. O evento está 
previsto para iniciar às 
17h.

de, respeito e acolhi-
mento.  A partir desta 
conversa, o Conselho 
Municipal de Atenção 
à Diversidade Sexual 
realizou acolhimento e 
aconselhamento sobre 
o tema.
 No dia 15 de 
maio, terça-feira, será 
realizada uma Sessão 
Solene em homena-
gem ao Dia de Com-
bate à LGBTfobia, 
celebrado internacio-
nalmente no dia 17 de 
maio. A sessão home-
nageará personagens 
do município que con-
tribuem para o cresci-
mento do movimento 
LGBT na região. O 
evento acontecerá na 
sede da Câmara Muni-
cipal de Ribeirão Pires 
– Rua João Domingues 
de Oliveira, 12 - Cen-
tro.
 Na próxima 

rante o mês de comba-
te à homofobia.
 Na última quar-
ta-feira (9), foi realizado 
um debate com alunos 
da Escola Estadual 
Dom José Gaspar so-
bre o tema “Diversida-
de Sexual”. O objetivo 
do encontro foi orientar 
os estudantes, pro-
pondo um momento 
reflexivo, reforçando os 
princípios de igualda-

Ribeirão promove ações no Mês de Combate a LGBTfobia
3



POLÍTICA4 10 DE MAIO DE 2018
WWW.DIARIORP.COM.BR 

 Nos últi-
mos dias, o vereador 
Amaury Dias (PV) pro-
pôs um projeto que 
tem o objetivo de criar 
um código de ética e 
condutas para que os 
vereadores do muni-
cípio sigam algumas 
regras, e no caso do 
descumprimento, os 
legisladores poderiam 
sofrer punições.
 O “Código de 
Ética” deverá punir os 
parlamentares de dife-

 A Presidência da 
Câmara Municipal de Ri-
beirão Pires articula para 
uma nova votação das 
contas do ex-prefeito 
Clóvis Volpi (sem parti-
do).
 O que causa 
estranheza para a po-
pulação, é que em maio 
do ano passado, os ve-
readores votaram a favor 
do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), quando o 
órgão encontrou irregu-
laridades nas contas de 
Clóvis referente ao ano 
de 2012, quando ainda 

rentes maneiras, con-
forme a gravidade do 
dano cometido. Sus-
pensões de sessões e 
comunicados verbais 
e escritos são algumas 
das punições estabe-
lecidas no documen-
to, podendo chegar 
até mesmo à perda de 
mandato do vereador 
caso o não cumpri-
mento das regras for 
mais grave.
 Acumular fun-
ção em algum cargo 

era prefeito. Na ocasião, 
Volpi necessitava de ao 
menos 12 dos 17 votos-
para sí, ou seja, contra o 
TCE, mas viu apenas 8 
parlamentares votarem a 
seu favor.
 Com todos es-
ses acontecimentos, 
funcionários da casa ar-
ticulam por baixo dos 
panos, mas publicamen-
te não assumem o que 
está ocorrendo dentro da 
casa de leis.
 Em conversa 
com um funcionário do 
jurídico da Câmara, ele 

público e cometer cri-
mes de falsidade ideo-
lógica são apenas dois 
dos atos que poderão 
penalizar os parlamen-
tares, podendo haver 
punição caso a lei seja 
aprovada pela Câma-
ra.
 Amaury afirmou 
que sua intenção é 
normatizar algo que já 
existe na esfera públi-
ca em muitos municí-
pios e em quase todas 
as profissões da esfera 
privada, e não simples-
mente punir os seus 
colegas vereadores 
como, segundo ele, 
algumas pessoas po-
dem acabar pensando.
 O documen-
to deve ser votado na 
Câmara Municipal de 
Ribeirão Pires nas pró-
ximas semanas.

afirmou que não existe 
nada sobre o caso sendo 
discutido, fugindo de to-
dos os questionamentos 
realizados pela equipe.
 Na contramão, 
o DiárioRP teve acesso 
a um documento que 
mostra diversas assi-
naturas dos vereadores 
concordando para que 
haja uma nova votação,  
versão que também che-
gou a ser confirmada 
por todos os vereadores 
questionados por nossa 
equipe de reportagem 
sobre o caso.

Câmara pode ter Código de Ética Câmara articula para livrar Volpi









 O policial militar 
Rodrigo Vieira dos San-
tos (40), foi vítima de 
latrocínio em Santo An-
dré, na madrugada da 
última terça-feira (08). 
Rodrigo estava a cami-
nho do seu trabalho em 
uma motocicleta, quan-
do foi surpreendido por 
dois homens armados. 
O PM teria reagido ao 
assalto e foi atingido 
por dois disparos - um 
no braço e um no tórax. 
Os criminosos fugiram 
sem levar a moto.
 O PM era mo-

 Na última sex-
ta-feira (4) uma mulher 
de 38 anos, moradora 
de Ribeirão Pires acu-
sou o marido de tê-la 
agredido após os dois 
terem tomado cerveja 
juntos.
 Segundo a ví-
tima, o investigado 
chegou do trabalho e 
abriu uma lata de cer-
veja, e a mulher teria 
ido acompanhá-lo na 
bebida, momento em 
que passou a ser agre-
dida com empurrões e 
chutes pelo homem.

rador de Ribeirão Pi-
res e trabalhava na 2ª 
Companhia do 24º Ba-
talhão, no bairro Pira-
porinha, em Diadema. 
Segundo informações 
obtidas, a moto havia 
sido comprada recen-
temente pelo policial, e 
ele estaria utilizando-a 
para se dirigir ao traba-
lho apenas pela terceira 
vez. O crime ocorreu na 
alça de acesso que liga 
o Viaduto Luiz Meira à 
Avenida Prestes Maia, 
próximo de São Ber-
nardo do Campo.

 Após a agres-
são, o investigado pe-
gou o carro e saiu para 
um local desconheci-
do. Passados alguns 
minutos, o acusado 
retornou à residência 
e comportou-se como 
se nada tivesse acon-
tecido. Posteriormen-
te o homem pegou as 
chaves do carro e a 
esposa tentou impedi-
-lo de sair, e novamen-
te foi agredida com 
empurrões chegando 
a cair no chão.
 Com medo do 

 Após o crime, 
que ocorreu por volta 
das 05h, equipes da 
Polícia Civil e Militar cer-
caram a comunidade 
Sacadura Cabral a fim 
de encontrar vestígios 
sobre os criminosos 
que matarem o PM. O 
Diário do Grande ABC 
noticiou que os comer-
ciantes do bairro nem 
abriram os seus co-
mércios com medo dos 
bandidos que, segundo 
alguns dos moradores, 
dominam toda a comu-
nidade.

marido, a mulher se 
trancou na casa para 
impedir a entrada dele 
e evitar novas agres-
sões. Logo após a 
tensão baixar, ela se 
dirigiu até a delegacia 
onde prestou queixa 
contra o homem.
 A mulher tam-
bém foi submetida ao 
exame corpo de delito, 
feito no Instituto Médi-
co Legal (IML). Agora, 
a Polícia investiga o 
caso e o esposo po-
derá responder na jus-
tiça.

PM morador de RP é morto Mulher apanha após tentar dividir cerveja
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na verdade a CPI nem 
existe, pois não há se-
quer um documento 
para que ela possa ser 
efetivamente iniciada. 
À época, Amaury disse 
que tomou essa atitu-
de para ver se os seus 
companheiros pudes-
sem realmente iniciar a 
CPI depois dele ter ex-
posto os fatos.
 Mesmo com 
todo este imbróglio, 
o DiárioRP entrou em 
contato com Rogério 
do Açougue para saber 

como está o andamen-
to da CPI e se existe al-
guma novidade.
 “ In fe l i zmente 
está estagnada. Eu me 
reuni com o Paixão e 
pretendo me encontrar 
hoje (09) com o jurídico 
para tentar dar algum 
andamento, mas não 
está fácil”, disse o rela-
tor da comissão.
 A CPI tem por 
objetivo investigar con-
tratos e ações realiza-
das pela Prefeitura de 
Ribeirão Pires, focando 
nas gestões de Clóvis 
Volpi e Saulo Benevi-
des (ambos sem parti-
do) e Adler Kiko Teixei-
ra (PSB), de 2009 até 
2017.
 Os Vereadores 
Paixão e Rubão não 
responderam nossos 
contatos.

Quase um ano depois de anunciada, CPI da saúde não anda
POLÍTICA10 10 DE MAIO DE 2018

WWW.DIARIORP.COM.BR 

 O Diário de 
Ribeirão Pires segue 
buscando informações 
sobre o andamento da 
Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da 
Saúde, que é um dos 
assuntos no qual a po-
pulação tem mais inte-
resse em ver um desfe-
cho positivo.
 Solicitada des-
de a legislatura passa-
da pelo então vereador 
Renato Foresto (PT), 
e divulgada pelo atual 
presidente da Câmara, 

Rubens Fernandes, o 
Rubão (PSD), em se-
tembro do ano passado 
após uma série de idas 
e vindas, Paixão (PPS) 
foi escolhido como 
presidente, contando 
com Amaury Dias (PV) 
como relator e Rogé-
rio do Açougue (PSB) 
como membro da co-
missão. Após alguns 
meses sem nenhum 
andamento, Amaury 
Dias declinou da Co-
missão em março des-
te ano, afirmando que 






