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OPINIÃO
Será mesmo que a ficha caiu?

Parece que a ficha
do atual prefeito de Ribeirão Pires, Saulo Benevides
(PMDB), finalmente caiu. De
acordo com informações
obtidas com exclusividade
com pessoas da alta cúpula do governo de Saulo,
O atual chefe do executivo
pretende desistir de se candidatar à reeleição nas eleições deste ano e apoiar um
outro candidato ao Paço.
Benevides, que é de
longe, o pior prefeito que
essa cidade já teve, e seus
assessores, ainda acreditavam que poderiam, por algum milagre divino, vencer
a eleição deste ano. Nos
últimos meses, diversas
obras foram desesperadamente iniciadas, placas de
obras foram colocadas em
todos os locais possíveis, e
pasmem, até em ponto de

ônibus e ruas públicas da
cidade.
É esse tipo de política suja e retrógrada, com
tentativas de maquiar erros
e esconder a verdade que
destruiu o governo e a credibilidade de Benevides. A
venda de secretarias e cargos públicos incharam os
gastos da prefeitura, que
somados à péssima gestão
administrativa de Benevides
e a incapacidade técnica de
seus secretários, tornaram
essa cidade em um tremendo buraco negro, Ribeirão
chegou literalmente ao fundo do poço.
Cabe agora ao próximo prefeito, seja ele quem
for, o árduo trabalho de reerguer Ribeirão, tirar a cidade da vala que Benevides
e seus aliados vão deixar a
cidade, no final deste ano.

O necessário agora, é criar uma gestão forte, com secretarias formadas por pessoas técnicas
e competentes de verdade,
para que não se repita a piada que foi a gestão de Saulo
para acidade.
O próximo passo, é
que os eleitores de Ribeirão Pires prestem bastante
atenção em todos os candidatos. Leiam as propostas
de cada um, e se informem
realmente, pois é o futuro da cidade que está em
jogo, Depois, não adianta
reclamar dos governantes,
porque somos nós que os
colocamos lá. Somos os
responsáveis por cada um
que é eleito, e cada atitude
que eles tomarem. Vamos
acompanhar as cenas dos
próximos capítulos dessa
novela.

Rafael Ventura é Jornalista e Editor Chefe do Diário de Ribeirão Pires

Foto Denúncia
Munícipes
se
queixam com a situação
das ruas esburacadas
em RP. Principalmente
com um buraco localizado na região central
da cidade que já causou
acidentes. De acordo
com denúncias, várias
mães com crianças de
colo e idosos foram vítimas de tropeços e se
machucaram no local.
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POLÍTICA
Saulo desiste de candidatura e pode apoiar Dedé
Bruno Bocchini

Por Ygor Andrade

Coluna Publicitária

Os desdobramentos políticos em Ribeirão
Pires estão acirrando a disputa das Eleições 2016. O
prefeito Saulo Benevides
(PMDB), segundo fontes
extraoficiais, pode desistir
de sua candidatura à reeleição para apoiar o pré-candidato ao Paço, Ednaldo de
Menezes, o Dedé da Folha
(PPS). Segundo assessores
do atual Chefe do Executivo, a informação oficial é

que essa possibilidade não
existe, e Saulo será candidato à reeleição.
Questionado sobre
a possibilidade, Dedé disse
que não se pronunciaria até
que a proposta fosse oficial,
deixando a entender que as
conversas podem acontecer.
Nos bastidores circulam informações que,
alguns membros ligados à
Benevides teriam questionado a aliança, mas Saulo
estaria decidido à apoiar

Muitos eleitores
argumentam que não
ganham nada com a política e para eles tanto faz
quem seja o eleito, para
qualquer cargo-eletivo,
pode ser vereador, deputado, senador, governador, prefeito e até Presidente da República.
Assim os eleitores que se acharem
espertos porque ganharam 100 reais ou um
pequeno favor, acabarão vendo seu filho em
péssimas escolas, a violência crescente, a aposentadorias ou pensão
de seus pais reduzidas
cada vez mais, os ali-

mentos aumentando de
preço, a prostituição de
crianças e adolescentes, e seu salário cada
vez mais arrochado,
isso quando não estiver
passando necessidades
mais graves e até desempregado. Esse é o
fruto da venda do voto e
da falta de entendimento
desta lógica.
E lembre-se, ao
receber dinheiro pelo
seu voto, você não terá
como cobrar honestidade do candidato. Compra de votos é crime,
não entre para a quadrilha, não vire você também um criminoso.

algum pré-candidato à eleição. O Diário RP conversou
com pessoas do Governo
que comentaram o assunto,
dizendo que ainda podem
tentar negociações com o
ex prefeito de Rio Grande
da Serra, Adler Kiko Teixeira. No entanto, Gabriel
Roncon, candidato à vice-prefeito ao lado de Kiko,
descartou a possibilidade
de aliança com Benevides.
“Não existe. Seria completamente irracional criticarmos
a má gestão do Governo e
depois nos unirmos só por
politicagem. Conosco [ele]
não tem conversa”, disse.
As informações apontam
que a decisão final acontecerá nesta quinta-feira, 4 de
agosto.
Os candidatos à
vereadores aliados à Saulo
parecem ter total liberdade.
Informações dizem que, se
Benevides decidir não concorrer, teria liberado os candidatos apoiarem à quem
quisessem.

BUXIXOS DA ESTÂNCIA
Um compilado de disse me disse da região

Choque de realidade
Pelo visto o Prefeito de Ribeirão Pires, Saulo Benevides, teve
um choque de realidade e desistiu
de tentar a reeleição ao paço nas
eleições que acontecem em outubro. Pensando nisso, Benevides
tentou levantar um nome para encabeçar a chapa no grupo, mas,
até agora ninguém aceitou.

Choque de Realidade II
No desespero, sem ter nenhum
bom nome dentro do próprio grupo, Saulo agora tenta se aliar com
algum outro nome candidato ao
peço, para pelo menos, conseguir
coeficiente para eleger vereadores
e, quem sabe, negociar algumas
secretárias e cargos públicos em
um próximo governo.

O DIÁRIO DE RIBEIRÃO PIRES NÃO ATESTA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES, POIS SÃO APENAS BOATOS.
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CIDADES

Prefeitura ignora problemas no Jd Esperança

Os problemas com
bairros na cidade ainda
são motivos de reclamação; dessa vez os moradores da Rua Humberto
Silvério, no Jd Esperança,
são quem estão sofrendo
com as obras paradas. De
acordo com uma moradora
que não quis se identificar,

há cerca de dois meses
as obras de recuperação
da rua estão paradas, incomodando a população.
“Nós estamos aqui
convivendo com buraco,
sujeira e entulho e as obras
estão paradas. Tudo isso
deveria trazer melhorias para
o bairro, mas por enquanto, só tem causado transtorno”, disse a moradora.

Os moradores ainda disseram que o Prefeito
Saulo Benevides chegou a
visitar o local no último sábado, prometendo que as
obras serão finalizadas até o
dia 30 de setembro. “Eu não
tenho mais nada (obra) para
fazer. Até o dia 30 de setembro, antes das eleições,
as obras estarão completadas”, foi o que ele nos disse.

Moradores de Ouro Fino não têm iluminação

Divulgação

Nos últimos meses,
o DiárioRP tem recebido diversas reclamações de ribeirão-pirenses que encontram
irregularidade nos bairros.
Na última semana, um morador de Ouro Fino, que prefere não se identificar, procurou a equipe para notificar
sobre a falta de iluminação
em uma esquina localizada
na Rua Itatiaia, no Jardim
Bandeirantes.
De acordo com a
denúncia, o morador reside
há mais de 15 anos no local

e teria notificado o problema
junto ao Poder Executivo.
“Alguns meses atrás fui na
subprefeitura de Ouro Fino
Paulista onde fui informado
de que a solicitação e instalação de um poste de energia são burocráticas e que a
colocação seria mais rápida
se eu o comprasse” diz.
Com o descaso recebido pelo órgão, o munícipe decidiu sanar o problema por conta própria. “Após
esta informação da subprefeitura, decidi colocar um

refletor na região, pensando
na segurança da minha família”, conta.
Embora tenha melhorado com o refletor, o
munícipe afirma que o problema de infraestrutura pública deveria ser solucionado pelo órgão responsável.
O DiárioRP buscou
uma posição da Prefeitura de Ribeirão Pires sobre
o problema encontrado na
Rua Itatiaia, no entanto,
como de costume não obtivemos resposta.

Coluna Publicitária

Divulgação

Por Ygor Andrade

O Diário de Ribeirão Pires entrou em contato
com a Prefeitura para saber
os prazos oficiais para a entrega das obras, mas, por
telefone, fomos informados
que duas Secretarias estariam basicamente ignorando a demanda e “jogando a
responsabilidade uma para
a outra”. Segundo o profissional que atendeu a ligação do Diário RP, as Pastas
de Obras e Infraestrutura
Urbana não se responsabilizam pelas obras na
rua citada. A Secretaria de
Comunicação não respondeu oficialmente dentro do
prazo solicitado, enquanto
isso, os moradores dizem
que aguardarão o prazo estipulado pelo Prefeito e prometem cobrar a promessa do Chefe do Executivo.

O abandono e
maus-tratos aos animais
de rua é uma situação
séria e que requer todo o
cuidado e atenção possível do poder público. Ter
um bichinho de estimação requer compromisso
do dono. Um cachorro,
um gato, ou seja lá qual
vida seja, não pode ser
descartada só porque
uma família não pode
mais sustentar, o que
pode acontecer. Mas,
ao invés de largá-los nas
ruas, doe para alguma
instituição ou uma famí-

lia. Aliás, nossos bichos
de estimação sempre
nos recebem com tanto amor e carinho. Não
podemos tratá-los sem
o mínimo de respeito e
cuidado.
E por falar nisso,
o que podemos dizer
dos vídeos de maus-tratos aos animais? É uma
coisa revoltante! Precisamos ter campanhas
de conscientização para
mostrar a todos a importância de cuidar e zelar
pelo bem dos nossos bichinhos de estimação.
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Dedé da Folha garante candidatura este ano
Câmeras de Segurança

Por Ygor Andrade

O ex vice-prefeito
de Ribeirão Pires, é mais
uma vez candidato à Chefe
do Executivo Municipal. Ednaldo de Menezes, o Dedé
da Folha foi absolvido, por
unanimidade, em julgamento que decidiu, no Tribunal
de Contas, que as contas
apresentadas pelo político,
quando era presidente da
Câmara dos Vereadores,
estavam coerentes com sua
administração.
Dedé
conversou
com o Diário de Ribeirão
Pires e esclareceu alguns
pontos duvidosos que ainda
pairavam sobre sua candidatura e falou também do
mote que seguirá sua campanha, ao lado de sua candidata à vice, Rosí de Marco.
Questionado sobre a espera
por seu julgamento, Dedé
foi bastante direto ao dizer
que, tinha tranquilidade pois
sabia que um erro havia sido
cometido, mas que logo seria corrigido.
Sempre frisando estar apto à disputa das Elei-

ções 2016, Dedé da Folha
disse que, mesmo ainda
condenado pelo erro do
Tribunal de Contas, nunca
deixou de andar e perceber
as necessidades da cidade,
principalmente às necessidades das questões políticas. Um ponto bastante
comentando durante a entrevista, foi o tempo mais
curto em relação à seus
oponentes, na corrida pelo
Paço. “Não posso deixar
de comemorar a absolvição,
entendo que existiu um erro
por parte do TC, mas isso
já passou e agora é focar
na campanha, continuar as
caminhadas pela cidade, fazendo com que as pessoas
sejam ouvidas e saibam que
estamos concorrendo para
melhorar nossa cidade”, enfatizou Dedé que não deixou
de ressaltar: “Não vamos
prometer nada aos nossos
munícipes, além do que podemos cumprir”.
O candidato do
PPS, falou que seu principal
objetivo à frente da cidade,
caso eleito, é de sanear Ribeirão Pires. “É preciso fazer

com que as finanças da cidade deixem de ser escoadas por dois grandes ralos. O primeiro é o elevado
número de comissionados;
temos que reduzir drasticamente este número, equilibrando as contas públicas.
O segundo, é não permitir
em hipótese alguma, que
ONGs administrem a Saúde de nossa cidade; quem
deve fazer isso é o prefeito”,
reverberou o popular socialista.
Pela segunda vez,
Dedé concorre como candidato a prefeito da cidade e
fez questão de deixar claro,
seus vínculos com Ribeirão
Pires. “Tenho negócios aqui,
tenho família aqui, compro
pão nas padarias dessa cidade, e por isso acredito no
potencial de nossa campanha”, disse ele, usando metáforas para exemplificar sua
situação em relação ao voto
do cidadão. “Era uma água
represada, mas agora a represa arrebentou e vamos
com tudo para mostrar que
podemos fazer melhor por
Ribeirão Pires”.

Diretores do Diário de Ribeirão Pires junto de Andreia Vianna e Antônio Moura Reis,
Representantes da ABI - Associação Brasileira de Imprensa, presentes na festa de 2 anos do jornal.

Capitã PM Graziella Bazilli, acompanhada de seu esposo, Orlando Costa.

Parte da equipe do Diário de Ribeirão Pires que esteve presente na comemoração.

O publicitário Marcos Vinicius, acompanhado de sua esposa.

Dr. Humberto D’orto acompanado de seus filhos Charles e Amigão junto com Thiago Quirino, Luiz
Carlos Grecco e os diretores do DiárioRP.

A advogada Dra. Carolina Mendes também estede presente com sua sócia.

Gabriel Maranhão, Prefeito de Rio Grande da Serra, acompanhado de sua Vice, Professora Mariliza

João Mancuso com sua namorada, Rebecca Cruvinel.

Vereadora Berê (branco) com sua equipe.

Amanda Sakumoto, acompanhada de seu namorado e do ex-secretário de esporte, Guto Volpi.

Vera Galera, Escrivã-chefe da Polícia Civil de RP, acompanhada de seu esposo.

Kiko, acompanhado de sua namorada, do Vereador Gabriel Roncon e dos diretores do jornal.

Edgar Melo, investigador-chefe da Polícia Civil de Ribeirão Pires.

Vereador Eduardo Nogueira acompanhado por Luan Bettega e Vitor Oliveira e amigo.
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Vereador reclama de regras do
TCE e assume Assistencialismo

Divulgação

POLÍTICA
PDT oficializa candidatura
de Dominguinhos à Câmara

Por Ygor Andrade

O PDT de Ribeirão
Pires homologou em covenção partidária realizada na noite da última terça-feira, 2 de agosto, que
Domingos Nicodemos, o
Dominguinhos, será candidato à vereador pela sigla.
Segundo o partido, Dominguinhos é o nome mais forte
a representar os ideais dos
democratas
trabalhistas,

devido sua experiência, por
exemplo, trabalhando na
Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. “Eu
acredito que posso ajudar
a população. Creio que os
anos como militante político
me ajudaram a enxergar, de
uma forma diferente, as necessidades dos trabalhadores”, comentou Dominguinhos.
Com a pré-candidata, Leo Moura, Domingui-

nhos fará parte da coligação
do Partido da Mulher Brasileira, que busca eleger na
cidade, sua primeira prefeita. “O Dominguinhos é uma
pessoa com capacidade e
conhecimento suficientes
para ajudar os trabalhadores da cidade. Confiamos
nele”, finalizou Moura.
Durante o evento o
nome de Lair Moura também foi escolhido para ser
candidata a Vice-prefeita.

Kiko é o candidato do PSB à prefeitura

Em convenção realizada no último domingo (31), o Partido Socialista Brasileiro, confirmou

que Adler Kiko Teixiera vai
concorrer ao Paço Municipal nas Eleições 2016. O
Vereador Gabriel Roncon
(PTB) foi confirmado como
vice.
Após o anúncio,
Kiko falou sobre o que
pretende fazer pela cidade caso seja eleito. “Quero fazer a população de
Ribeirão Pires sentir orgulho de morar na cida-

de novamente. Vejo que
os ribeirão-pirenses estão
desanimados, precisamos
dar um choque de gestão
na cidade, que sempre foi
muito bonita e hoje está
largada. A população não
tem saúde, não tem lazer,
não tem oportunidades.
RP merece viver um novo
tempo, tempo de desenvolvimento, tempo de
prosperidade”, disse Kiko.

O Tribunal de Contas do Estado determinou
que a Câmara dos Vereadores de RP estabelecesse novas normas para a
utilização de veículos oficiais. Uma resolução foi
elaborada pela Casa de
Leis e aprovada por unanimidade.
Antes da medida,
os Parlamentares podiam
usar os carros da Casa
de Leis todos os dias da
semana e em qualquer
horário. O TCE pediu que
tal costume fosse alterado
e que os automóveis fossem utilizados somente de
segunda à sexta-feira das
8h às 17h. Além de ter um
horário definido para utilização, os Vereadores terão

de informar destino, quilometragem inicial e final, o
motivo do uso e solicitar
um carro com antecipação.
Diva do Posto (PR),
Gabriel Roncon (PTB), Renato Foresto (PT), entre
outros elogiaram a medida. No entanto, Arnaldo
Sapateiro (PSB) fez críticas às novas regras. “Nós
somos muito perseguidos
aqui em RP. Agora, vem o
TCE e tira esse direito nosso? É um descaso isso.
Eu não posso mais transportar pessoas carentes
e que não tem condições
de pagar por um transporte?”, disse, assumindo que
presta assistencialismo, o
que é crime.
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POLICIAL
Reprodução Redes Sociais

Por Ygor Andrade

Há um mês o Jardim Alvorada, bairro próximo
ao Centro de Ribeirão Pires,
vem sofrendo com um aumento significativo nos índices de criminalidade. Foram
assaltos a comércios, assassinato, tentativas de assaltos
seguidas de morte e por fim,
tentativa de invasão a, pelo
menos, uma casa.
Mesmo com o visível aumento das rondas,
por exemplo, da Guarda Civil
Municipal na região, a sensação de muitos moradores é
que ainda é necessário maiores intervenções por parte do
Poder Público, em parceria
com a Polícia Militar para
coibir os criminosos e suas
tentativas. A Secretaria de
Segurança Pública de Ribeirão Pires, por meio de nota
enviada, disse que “A Guarda Civil Municipal está com
rondas com maior frequência pelo bairro devido aos
chamados dos munícipes.
A Secretaria de Segurança
Pública acredita que com
as rondas, os índices de criminalidade nas redondezas
possam diminuir”.
Entretanto, mesmo
com a maior frequência das
rondas na região, dois ho-

mens tentaram invadir uma
residência. Primeiro, tentaram falar com os moradores,
pedindo informações sobre
a vizinhança, e depois perguntando sobre o comportamento dos cães, no entanto,
durante a tentativa de invasão à casa, um dos assaltantes teria visto um dos moradores, se assustado e fugido,
mas não antes de arrombar
o portão. “Nós não ouvimos

nada, mas meu filho acabou
percebendo uma movimentação estranha, e no portão,
quando ele foi visto, um homem saiu correndo”, disse
a moradora, que mencionou
que os cães da casa estavam agindo de maneira muito estranha. “É como se estivessem dopados. Eles são
muito agitados, mas dessa
vez não houve latidos, nem
correria. Eles ficaram assim
por quase um dia”, enfatizou
temendo nova tentativa.
Entramos em contato com a Capitã da Polícia
Militar, Graziela Bazilli, que
comentou a respeito do assunto. “Nós e a Guarda Civil
realizamos ações em conjunto, e o fato dos moradores
não terem visto o patrulhamento da PM, significa também que estamos agindo,
mas em parceria, para podermos cobrir o maior espaço no município”.

Coluna Publicitária

Jd Alvorada continua com alto índice de criminalidade
Eu vou usar este
espaço para agradecer
aos dois mil munícipes
que foram até o Hotel
Pilar prestigiar a convenção partidária que
decidiu a chapa que vai
disputar as eleições municipais deste ano.
Quero deixar também o meu muito obrigados àqueles que foram até o evento para
conhecer mais sobre as
nossas ideias, para dar
ou discutir propostas.
Agradeço também aos
que foram para elogiar e
criticar, afinal, é ouvindo

Em uma visita a
amigos, reparei o quanto os pais se dedicavam
aos filhos. Estavam de
férias, logo vários amiguinhos estavam na
casa deste casal e estes se esforçavam para
oferecer o melhor que
tinham as crianças. A
casa estava alegre com
os pequenos brincando. Isso me fez refletir
sobre a educação no
Brasil e em no nosso
município.
Deixamos
nossos filhos cerca de
6 horas nas escolas
públicas e esperamos
que o profissional da

muitas opiniões, e com a
troca de ideias que nós
vamos construir uma Ribeirão Pires mais alegre
e bonita.
Ver nosso município caminhando novamente é o que todos
queremos. Essa não é
uma luta só minha, mas
é de todos que aqui moram. Nosso povo precisa
de cuidados e precisa de
atenção. Tenho certeza
que vamos ouvir cada
munícipe e atendê-los da
melhor maneira possível.
Mais uma vez, obrigado
pela confiança!

educação cuide com
o mesmo carinho que
temos em casa. Mas,
qual o suporte que damos aos profissionais
das unidades escolares? Sabemos o quanto
é difícil a angustia das
dívidas, das contas e
esperamos que eles esqueçam tudo e cuidem
bem das nossas crianças mesmo quando são
desvalorizados. Temos
que tratar os funcionários como membros
da nossa família. Ter o
olhar cuidadoso e não
permitir que haja desvalorização.
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UPA de Rio Grande da Serra começa a atender população
Ygor Andrade / DiárioRP

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio
Grande da Serra iniciou atendimento nesta segunda-feira
(01).
De acordo com o
Secretário de Saúde de Rio
Grande da serra, Carlos Duarte, “a unidade é marco no
serviço de urgência e emergência na cidade”. A expectativa de atendimento é de cerca de 300 pessoas por dia.
Com
atendimento
24 horas, conta com equipe
plantonista formada por mé-

dicos, enfermagem e apoio
administrativo. “É importante
salientar que o novo prédio
conta com gerador e com
equipe de seguranças para
garantir o melhor em atendimento para a comunidade”,
pontuou Duarte.
O local conta com
uma ampla estrutura com
salas de classificação de risco, assistência social, três
consultórios, sala de sutura
e eletrocardiograma, sala de
inalação, sala de medicação
e coleta, raios-x, brinquedo-

teca, emergência com quatro
leitos, observação adulta com
cinco leitos, observação infantil com quatro berços, sala
de isolamento e banheiros
masculino, feminino, infantil e
para deficientes.
O novo prédio abriga
ainda uma sala de esterilização, almoxarifado, sala de enfermagem, vestiários e setor
administrativo. Além disso, a
administração informou que a
UPA abrigará também a sede
da Secretaria de Saúde.
Com
profissionais
qualificados, a unidade abre
as portas com uma equipe
preparada para atender todos
os tipos de situações. “Toda
a equipe foi qualificada, são
identificados com crachás
e estão empolgados com o
novo espaço”, explicou o secretário.
UBS Central
Já a UBS Central
será fechada no momento
e o espaço revitalizado, visando adequação para futuros serviços da Secretaria.
Ainda sobre o atendimento

ambulatorial, a administração
informou que a rede continua
com os serviços nas UBS´s
dos bairros, no Ceme (Centro
de Especialidades Médicas) e
no Casmi (Centro de Atendimento à Saúde da Mulher e
Infância) normalmente. “Só

as urgências e emergências
que saíram da UBS passaram para a UPA, o restante
do atendimento da rede pública permanece sem alteração e segue normalmente”,
concluiu o secratário Carlos
Duarte.
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Mesmo com decisão judicial, Câmara não abre CPI
Divulgação

Por Ricardo Ribeiro

A população de Ribeirão Pires vai ter de aguardar por mais tempo para ver
a CPI da Saúde acontecer.
Esperava-se que a Comissão Parlamentar fosse im-

plantada na primeira Sessão
Ordinária da Casa de Leis,
após o recesso de julho, entretanto, em mais uma oportunidade o Presidente, José
Nelson de Barros(PMDB),
preferiu manobrar.
Questionado
pelo

Vereador Renato Foresto
(PT), o líder da Casa alegou
que espera notificação judicial. “Eu ainda não fui notificado pela justiça. Quando
eu receber a notificação, vamos colocar a CPI em andamento”, disse Zé Nelson.
Após a resposta do
peemedebista, o petista, autor do texto do requerimento
e que foi aprovado por todos os Parlamentares, voltou a lembrar do momento
em que a Saúde da cidade
se encontra. “O dinheiro da
saúde não está sendo usado
para melhorar as unidades
de saúde da cidade. Nós

Nogueira questiona pagamentos do Festival do Chocolate

O Vereador de Ribeirão
Pires,
Eduardo
Nogueira (SD) esteve em
audiência com representantes da Prefeitura para
cobrar uma solução para
o atraso no pagamento de
artistas da cidade, ainda
do Festival do Chocolate de 2015. Para o parla-

mentar, esse atraso não
se justifica já que os valores não são exorbitantes. “Um ano se passou e
parte dos artistas que se
apresentaram no Festival
do Chocolate do ano passado não receberam pela
apresentação, são cachês
baixos. Sou autor da Lei

que reserva 50% das vagas em apresentações da
Prefeitura para artistas da
cidade, infelizmente a legislação não permite que
eu inclua na lei prazos para
pagamentos e nem valores
de cachês, mas acredito
que moralmente preciso
acompanhar esse processo e cobrar o pagamento,
é o que como vereador me
cabe fazer”, disse Eduardo
Nogueira.
A Prefeitura vem
justificando que estuda
uma forma de quitar os
débitos, mas não indicou
prazo e nem informou
quantos artistas ainda não
receberam os valores.

temos de saber para onde
está indo o dinheiro público.
Independente da ordem da
justiça, nós temos de abrir a
CPI. Ribeirão Pires tem uma
das maiores rendas per
capita do Grande ABC e a
saúde está nessa situação?
São 93 milhões destinados
à saúde”, criticou Foresto.
Para se ter ideia, o orçamento anual de RGS gira
em torno de R$ 65 milhões,
68% do que RP tem para
gastar com a saúde.
A morosidade no
processo fez com que um
munícipe protestasse contra os Parlamentares. “Que

saúde nós temos em Ribeirão? Vocês, Vereadores, deveriam nos ajudar.
Cadê a investigação? Estou
cansado de ter de esperar.
Quem não tem condições
de comprar remédio vai
acabar morrendo?”
Outros Legisladores, como Gabriel Eid Roncon (PTB), mostraram-se
favoráveis ao inquérito.
Após apelos da população
e dos Vereadores, José Nelson se comprometeu a colocar a resolução da CPI em
votação na próxima Sessão
da Câmara, que deve acontecer no dia 9 de agosto.

