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Qualidade com preço baixo!

A Prefeitura de Ribei-
rão Pires passa por um 
verdadeiro entrave jurí-
dico-político. Diversas 
licitações vêm sendo 
questionadas no Tri-
bunal de Contas do 
Estado de São Paulo 
(TCE-SP). No entanto, 
os pedidos soam sus-
peitos, já que o autor 
dos processos é mo-
rador de Itanhaém, li-
toral de São Paulo  e 
só interfere em duas 
cidades, em todo o 
estado. No entanto, 
esta semana o Tribunal 
afirmou que não exis-
te irregularidades nas 
licitações. Veja mais!

Prefeitura de RGS comete
Crime Ambiental na cidade

criança é
agredida

em RP
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Quando a hipocrisia vai acabar?

Rafael Ventura é o Diretor de Jornalismo do Diário de Ribeirão Pires

Foto Denúncia
 Moradores do 
Jardim Mirante estão re-
clamando bastante do 
escadão que existe na 
Rua Belo Horizonte, e é 
utilizada por muitos mo-
radores.
  O local se en-
contra tomado pelo 
mato e com uma preca-
riedade de energia, dei-
xando o escadão perigo-
so em qualquer hora do 
dia. Moradores também 
alegam que uma mulher 
caiu em um buraco ao 
utilizar o local.
 Em uma rede 
social, o vereador Ansel-
mo Martins (PR) mostrou 
um requerimento que ele 
fez, no qual pede à Pre-
feitura para que seja feita 
uma manutenção de ur-
gência no escadão cita-
do, e está aguardando 
uma resposta.
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EXPEDIENTE

 Na semana em 
comemoração ao meio 
ambiente vemos a hipo-
crisia tomar conta nas 
redes sociais e na fala 
das pessoas. É a sema-
na em que todos têm 
completo amor pela na-
tureza, pelos animais, 
etc..
 O que aconte-
ce na verdade, de um 
modo bem direto, é que 
ninguém está nem aí. 
Entre os anos de 2012  
e 2013, Ribeirão Pires 
foi a cidade que mais 
desmatou em todo o 
Estado de São Paulo. 
O que será que mudou 
de lá pra ca? Pra ser 
bem sincero, nada. Os 
moradores da cidade já 
são pessoas que não se 

interessam muito, vide 
que pelo próprio inte-
resse, qualquer um des-
mata uma área para au-
mentar a construção no 
terreno ou joga entulho 
em rios, aterra nascen-
te, entre outros.
 A administra-
ção pública tem grande 
responsabilidade nisso, 
pois é quem tem o de-
ver de fiscalizar e real-
mente punir quem rea-
liza esse tipo de crime. 
No entanto não é o que 
tem se visto aqui em 
nossa região. Em Rio 
grande da Serra, por 
exemplo, a Prefeitura de 
cidade fez vista grossa 
e deixou um crime am-
biental acontecer dentro 
do próprio canteiro de 

obras. O que vemos é a 
mais alta incapacidade 
técnica dos responsá-
veis em fiscalizar o pró-
prio ‘quintal’, como vão 
conseguir fiscalizar em-
presas poluentes ou im-
pedir que outros crimes 
como este aconteçam?
 Em Ribeirão Pi-
res também não é dife-
rente. Diversos crimes 
foram descobertos, de-
nunciados pelo Diário 
de Ribeirão Pires, mora-
dores conscientes ou , 
diferente da cidade vizi-
nha, a própria prefeitura.  
Na região de Ouro Fino, 
por exemplo, diversos 
crimes foram descober-
tos. A diferença? Gesto-
res públicos, entre eles 
vereadores e até o pró-

prio secretário da Re-
gional de Ouro  Fino, o 
ex vereador Jorginho da 
Auto Escola, foram até 
a Delegacia de Polícia 
para denunciar o caso.  
Isso sim é uma atitude 
correta.
 É muito engra-
çado, pra não dizer 
trágico, que países de 
primeiro mundo tanto se 
arrependeram de des-
truir o meio ambiente, 
e agora lutam contra o 
tempo para tentar reor-
ganizar tudo, mas aqui 
no Brasil, país que te-
mos tudo, cometemos 
os mesmos erros em 
nome do progresso, e 
apenas olhando nosso 
próprio umbigo. É burri-
ce demais!

 Diretor de Jornalismo: Rafael Ventura (MTB:80983) 
rafaelventura@diariorp.com.br
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Estação de RGS está em péssimo estado Festa de Santo antônio é neste FDS

 Na última quar-
ta-feira (31), o vereador 
Jonathan Rago (PSD) 
fez um requerimento 
questionando a esta-
ção de trem da cidade.
 Segundo ele, 
a CPTM prometeu fa-
zer uma nova estação 
de trem, por conta dos 
diversos problemas es-
truturais existentes. Jo-
nathan alegou que no 
ano anterior a linha Tur-
quesa da CPTM, onde 
a estação está inserida, 
foi a que menos rece-
beu beneficio monetá-
rio para melhorias.  

 Ribeirão Pires 
promoverá a 41ª festa 
de Santo Antônio entre 
os dias 10 a 13 de Ju-
nho. A festa ocorrerá na 
Rua Bela Vista, nº 190 
– Jd. Mirante. O even-
to religioso e cultural é 
tradicional na cidade, 
e será organizado pela 
Secretaria de Turis-
mo e Desenvolvimento 
Econômico, sendo que 
a entrada é gratuita e 
conta com diversos 
shows e opções gas-
tronômicas para o pú-
blico. 

 Os demais le-
gisladores deram sua 
opinião sobre o reque-
rimento e o vereador 
Ricardo Akira (PSB) 
afirmou ter párticipado 
de uma reunião com a 
CPTM para falar a res-
peito dos problemas e 
futuras melhorias. Ele 
alegou que a empresa 
não demonstrou ne-
nhum interesse com a 
estação e não sugeriu 
qualquer projeto bené-
fico.
 O vereador 
Clauricio Bento (DEM) 
sugeriu que entras-

 A programação 
musical contará com 
shows religiosos, serta-
nejo e MPB. No dia 10 
de Junho, a agenda co-
meça às 15 horas, com 
uma Missa na Capela. 
Na sequência, um show 
com tributo à Cássia El-
ler, sendo seguida pelo 
grupo inspirasamba e 
pelo cantor sertane-
jo Lucas de França. A 
partir das 21h a dupla 
Simão Pinheiro e Feli-
pe encerram o primeiro 
dia.
A programação musi-

sem em contato com a 
CONDEPHAAT – Con-
selho de Defesa do Pa-
trimônio Histórico, para 
que houvesse uma res-
tauração, já que a es-
tação ferroviária é um 
patrimônio histórico da 
cidade e que precisa 
da aprovação desse 
conselho para qualquer 
mudança. O requeri-
mento foi aprovado por 
todos os vereadores 
presentes.
 As reclamações 
dos moradores sobre 
a estação é frequente, 
levando em conta que 
os trilhos já estão em 
péssimas condições, 
fazendo que o trafe-
gue mais lentamente. 
A ponte que era usada 
para atravessar a linha 
ferroviária está interdi-
tada, fazendo com que 
as pessoas passem en-
tre os veículos.

cal nos dias 11 e 12 de 
junho, terão os shows 
de Helen Valens, An-
dré Melo e Diego, entre 
outros. No dia 13 de ju-
nho, a Procissão abre a 
programação religiosa 
em comemoração ao 
Dia de Sto. Antônio, a 
partir das 15h30, se-
guida pela Missa Cam-
pal, às 16 horas. Após 
a missa, a festa segue. 
A a partir das 18 horas, 
sobe aos palcos o Pa-
dre Juarez de Castro, 
importante nome no 
meio musical gospel.
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O vereador Rato Teixeira 
esteve na  apresentação 
do Projeto de Lei Antipi-
chação. Acompanhou os 
serviços de manutenção 
e limpeza que estão sen-
do feitos pela Secretaria 
Regional de Ouro Fino. Na 
sessão da Câmara Munici-
pal, Rato Teixeira apresen-
tou indicação sugerindo 
ao Executivo, estudos so-
bre a criação do Programa 
denominado “Ônibus do 
Homem e da Mulher”, uni-
dade móvel, para a realiza-
ção de consultas médicas 
focadas na sexualidade de 
ambos, aferição de pres-
são arterial, glicemia, entre 
outros exames básicos 
sem agendamento prévio.

O Vereador participou de 
uma reunião com o coor-
denador de trânsito, Fábio. 
Reuniu-se com a Secretá-
ria de Educação da cida-
de, e também esteve com 
a  Coordenadora do CAPS 
AD. Conversou com um 
grupo de taxistas e alguns 
vereadores. Participou 
do Projeto Antipichação. 
Aniversário do Corpo de 
Bombeiros de Santo An-
dré. Presenciou a Sessão 
Solene do “Dia do Assis-
tente Social”. Participou 
do Concurso Princesa do 
Chocolate e do Torneio de 
Ginástica Rítmica no Giná-
sio Ozires Grecco, além de 
ter atendido diversos mu-
nícipes em seu gabinete.

O vereador esteve no Jd. 
Caçula ouvindo a popula-
ção do bairro. Além disso, 
junto com o secretário de 
Obras, Taka Yamauchi, 
afirmaram que a UBS do 
bairro será reformada gra-
ças à verba do Deputa-
do Federal Walter Ihoshi. 
Também conseguiu alguns 
feitos no Jardim Serrano e 
na Vila Guerda, como a 
limpeza de bueiros que es-
tavam trazendo transtorno 
aos moradores das ruas 
das Quaresmeiras e Pau 
Brasil, e o reparo na Rua 
Vicente de Paula, solicita-
do pelos moradores e que 
foi solucionado até mesmo 
para evitar acidentes para 
quem a utiliza.

O vereador esteve presen-
te na Câmara Municipal de 
Taboão da Serra a convi-
te da presidente daquela 
casa, DRª Joice da Silva e 
do secretário geral, Isaias 
Santos para conhecer o 
projeto Escola Legislativa, 
que estuda trazer para ci-
dade. Esteve reunido com 
o presidente da Associa-
ção de moradores da Vila 
Marquesa para acompa-
nhar alguns de seus pe-
didos atendidos. Fez uma 
vistoria na Rua Benjamim 
Batista Cerezoli. Também 
solicitou limpeza e troca 
de lâmpada na rua Dia-
mantina, e manutenção de 
lâmpadas na Rua Manuel 
Rosa, Parque Aliança.
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Na semana que passou, o 
vereador atendeu muníci-
pes em seu gabinete para 
falar de possíveis melho-
rias na cidade. Também 
foi solicitado através de 
um requerimento a manu-
tenção da quadra de areia 
que existe no Bairro Barro 
Branco, na qual existem 
diversas reclamações. 
Houve a manutenção, na 
qual foi feita uma limpe-
za e também recolhidos 
objetos sem utilização na 
escola Monteiro Lobato, 
na Vila Sueli. O vereador 
apresentou ofícios nos 
quais solicita a limpeza e 
capinação em vias públi-
cas da Estância Turística 
de Ribeirão Pires.

Fez um requerimento no 
qual deseja saber sobre 
a situação que se encon-
tra os tantos moradores 
de rua da cidade. Em seu 
requerimento, Amigão de-
seja saber quantos mo-
radores de rua existem 
em Ribeirão Pires, além 
de questionar o núme-
ro de abrigos existentes 
em nosso município para 
uso dessas pessoas. Por 
fim, o parlamentar deseja 
saber quais as medidas 
que serão adotadas para 
a diminuição deste caso, 
visando a ressocialização 
dessas pessoas que na 
maioria das vezes vivem 
em um real estado precá-
rio.

Solicitou a manutenção de 
bairros da cidade, como 
Jd. Alvorada, Barro Bran-
co e Parque Aliança. Du-
rante a semana, Amaury 
efetuou o lançamento do 
seu programa de vídeo 
“Em Destak com Amaury 
Dias”, no qual fez uma 
entrevista com o Delega-
do Civil de Ribeirão Pires, 
Dr. Evandro A. V. Lima. Na 
sessão ordinária de quin-
ta-feira, teve o seu projeto 
de que proíbe o motorista 
de ônibus de dirigir e co-
brar adiado por uma ses-
são. Participou da entrega 
de roupas para o Fundo 
Social, na qual foi arreca-
dada por alunos da ETEC 
de Ribeirão Pires. 

O vereador da Estância 
Turística de Ribeirão Pires, 
Anselmo Martins, fez a ela-
boração de diversos ofí-
cios no qual solicita servi-
ços por parte da Prefeitura 
da cidade. Também parti-
cipou da sessão solene do 
“Dia do Assistente Social”. 
Durante a última sema-
na, o vereador também 
recebeu em seu gabine-
te diversos munícipes de 
Ribeirão Pires, tendo ou-
vido deles sobre algumas 
melhorias que podem ser 
feitas em vários bairros. O 
parlamentar vai procurar 
resolver o maior número 
de problemas possíveis 
para a satisfação dos mo-
radores de RP.
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RP tem nova Princesa do Chocolate Rua segue fechada em Ribeirão

 Na última sex-
ta-feira (2), ocorreu o 
concurso Princesa do 
Chocolate, onde foi es-
colhida uma nova re-
presentante do famoso 
Festival do Chocolate 
que acontece na cidade 
todos os anos, receben-
do diversas atrações.
 A candidata Ra-
faela Lima, de 18 anos, 
moradora do bairro São 
Francisco, foi a campeã 
do concurso, ficando 

 Na semana 
passada, o Diário de 
Ribeirão Pires fez uma 
reportagem sobre a 
Rua Geraldo Teodolino 
da Silva. Esta pequena 
via que existe entre a 
Estrada da Cooperati-
va e Rua Capitão José 
Galo, no Bairro São 
Caetaninho, deveria 
ser de livre acesso para 
os munícipes, mas fo-
ram construídos muros 
e portões, como se 

responsável por rece-
ber todo o público que 
comparecerá ao Festi-
val, representar a cidade 
em diversos eventos re-
lacionados ao Turismo, 
e primordialmente ser a 
representante oficial da 
11ª edição do tradicio-
nal Festival do Chocola-
te.
 O evento acon-
teceu na praça central, 
da Vila do Doce.
 Ao todo foram 

fosse uma propriedade 
particular de alguém, 
evitando a passagem 
de qualquer pessoa.
 Atualmente a 
via está fechada, mas 
quem olhar pelo Goo-
gle Maps pode notar 
que a rua era aberta e 
existia até residências 
nela, o que deixa tal si-
tuação mais grave.
Após a matéria ser in-
serida no site, o vere-
ador de Ribeirão Pires, 

dez candidatas, todas 
de Ribeirão Pires avalia-
das em diversos quesi-
tos como Desenvoltura 
e Dicção, Beleza Plásti-
ca, Fotogenia, entre ou-
tras.
 A banca do júri 
contou com profissio-
nais e de diversas áre-
as ligadas, indicados 
pela Organização do 
Evento: Rafael Ventura, 
jornalista, Bianca Reis, 
comerciante de Mauá, 
Hugo San, cabelereiro 
e proprietário do Espa-
ço Nobre, Doutor Evan-
dro Augusto Vieira de 
Lima, delegado titular 
e Neuma Arruda Alves, 
comerciante. Além dos 
jurados, o prefeito da 
cidade Adler Teixeira – 
Kiko e seu vice, Gabriel 
Roncon também estive-
ram presentes.

Amigao D’orto (PTC) 
entrou em contato com 
nosso jornal e disse 
que vai atrás da solu-
ção para este proble-
ma e apurar o que está 
acontecendo neste lo-
cal, concordando que 
é uma prática ilegal 
bem séria. 
 É importante 
ressaltar que na se-
mana passada foi a 
segunda vez em que 
o Diário de Ribeirão 
Pires fez uma reporta-
gem para falar da irre-
gularidade desta via. A 
primeira vez havia sido 
em fevereiro deste ano, 
na qual entramos em 
contato com a Prefei-
tura de Ribeirão Pires e 
fomos informados que 
o problema seria resol-
vido, algo que ainda 
não ocorreu.



Tribunal de Contas admite legalidade nas licitações de Kiko

 A Prefeitura de 
Ribeirão Pires passa 
por um verdadeiro en-
trave jurídico-político. 
Diversas licitações vêm 
sendo questionadas no 
Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo 
(TCE-SP). No entanto, 
os pedidos soam sus-
peitos. Eduardo Bello 
Visentin é morador de 
Itanhaém, no litoral de 

São Paulo, mas é o prin-
cipal responsável pelas 
medidas, já que é o ad-
vogado que vem con-
testando as ações. Em 
matéria publicada no 
Jornal Diário do Gran-
de ABC, o advogado é 
colocado como suspei-
to já que apenas estaria 
barrando licitações nas 
cidades de Ribeirão Pi-
res e São bernardo do 

Campo, administradas 
por Adler Teixeira, o 
Kiko (PSB) e Orlando 
Morando (PSDB), res-
pectivamente. Kiko e 
Morando fazem parte 
do mesmo grupo polí-
tico regional, que tem 
o PPS como oposição, 
partido dos derrotados 
nas urnas Dedé da Fo-
lha em Ribeirão Pires e 
Alex Manente, na outra 

cidade.
 No entanto, as 
ações do advogado pa-
recem estar caminhan-
do para o fracasso de 
seus objetivos, já que, 
esta semana, os Con-
selheiros Dimas Eduar-
do Ramalho e Renato 
Martins Costa negaram 
liminar para cancelar 
quatro licitações, con-
forme vinha pedindo o 
advogado, suspeito de 
ter ligações com o par-
tido da oposição. Para 
os conselheiros do Tri-
bunal de Contas, não 
há indícios de irregulari-
dades que justifiquem a 
emissão de liminar para 
paralisar os processos 
licitatórios.
 Para o prefeito 
de Ribeirão Pires, os 
processos são suspei-
tos: “Vemos uma pes-

soa, que não é parte 
nos processos, não é 
morador de nenhuma 
das duas cidades, mas 
mesmo assim, iniciou 
uma série de ataques 
contra licitações de am-
bas, que têm histórias 
políticas tão parecidas. 
O estado de São Paulo 
tem mais de 600 cida-
des. Porque apenas es-
tas duas?  Felizmente o 
Tribunal se atentou e a 
imprensa local também 
já denunciou o caso. 
Na minha opinião é de-
sumano afinal são lici-
tações importantes, da 
área da saúde. Esta não 
é a motivação que deve 
nortear a administração 
pública”, disse o prefei-
to Ribeirão-Pirense.
 Visentin não foi 
encontrado para co-
mentar o caso.
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Prefeitura de Rio Grande comete crime ambiental

 Em Setembro 
de 2016, iniciaram-se 
as obras do Parque 
Ecológico de Rio Gran-
de da Serra. O objetivo 
da obra, localizada na 
Avenida Jean Lieutaud, 
s/nº, no Jardim Santa 
Tereza, é a desativa-
ção de uma lagoa de 
decantação para a im-
plantação de um par-
que ecológico e a re-
forma e ampliação do 
ginásio esportivo loca-
lizado ao lado. 

No entanto, na última 
semana, foi descober-
to um que um possível 
crime ambiental estava 
ocorrendo dentro das 
obras realizadas pela 
administração pública. 
Diversos caminhões 
iam até o local com a 
finalidade de despejar 
entulhos e terra conta-
minada de forma irre-
gular no terreno onde 
estão sendo realizadas 
as obras. Em contato 
com a Prefeitura de Rio 

Grande da Serra para  
obter mais informações 
sobre as denúncias, foi 
informado que a obra 
está sendo realizada 
conforme licença ob-
tida pela Companhia 
Ambiental do Estado de 
São Paulo (CETESB), 
sem que tenha sido 
encontrada qualquer 
infração no local pelos 
agentes da companhia 
estadual. No entanto, 
nossa equipe de repor-
tagem também entrou 

em contato com a CE-
TESB, que desmentiu a 
Prefeitura de Rio Gran-
de da Serra e nos infor-
mou que a obra está 
em andamento e real-
mente tem licença. No 
entanto, em uma visto-
ria realizada no último 
dia 29, foi constatado 
que as obras de aterra-
mento estão sendo re-
alizadas em desacordo 
com as exigências téc-
nicas, haja visto que fo-
ram utilizados entulhos 
e resíduos de constru-
ção civil para a execu-
ção do aterro. Desta 
maneira,  a Secretaria 
Estadual de Meio Am-
biente está avaliando 
qual será a penalidade 
legal a ser aplicada ao 
caso.
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Idosa denuncia agressão em RP Criança é agredida por lotar memória de Celular

 Por volta das 
18h da última quar-
ta-feira (31/05), uma 
menina de 11 anos 
apanhou de seu pai no 
momento que estava 
chegando da escola. 
Segundo informações 
da Polícia, o motivo da 
agressão se deu por-
que ele estava bravo 
devido a memória do 
seu celular estar cheia 
e acreditar que sua fi-
lha era culpada disso,  
então decidiu ‘bater’ 

 Na última quar-
ta-feira (31), uma ido-
sa, denunciou à Polícia 
da cidade de Ribeirão 
Pires um possível caso 
de agressão. Madale-
na Utrilha de 67 anos, 
alega ter sido vítima 
de agressão pelo seu 
ex-marido, Georg Ha-
selbauer. A vítima con-
ta que já vem sendo 
ofendida por ele há al-
gum tempo. Georg usa 
termos de baixo calão 
para ofendê-la.
 Madalena ale-
gou ter se dirigido a 
casa de seu ex-marido 
para conversar a res-
peito de uma determi-
nação judicial, onde ele 
teria que sair da casa 
em que vive para a rea-
lização de uma perícia, 
contudo ele se recusou 
a sair, ficando extrema-

na criança com um fio 
elétrico, ocasionan-
do diversas lesões no 
corpo da vítima, princi-
palmente no tórax e na 
perna esquerda.
 Segundo bole-
tim de ocorrência, no 
dia seguinte ao fato, 
a adolescente foi para 
escola onde estuda 
e durante a aula, sua 
professora teria estra-
nhado o comporta-
mento da jovem, e en-
tão decidiu comunicar 

mente irritado com a 
vicita de Urtilha. O que 
teria levado ao início 
de diversas ofensas, 
e logo após isso, teria 
começado a agredi-la, 
é o que disse a mulher 
em depoimento à Po-
lícia.  De acordo com 
Madalena, ele segu-
rou o  seu braço com 
força, e com a outra 
mão esmurrou seu seio 
esquerdo, porém não 
houveram maiores he-
matomas.
 Logo depois 
disso Madalena afirma 
que Georg foi buscar 
um pedaço de madeira 
para continuar com a 
agressão. Foi quando a 
vítima viu, e assustada, 
gritou por socorro ao 
seu filho que mora na 
casa atrás da residên-
cia do possível agres-

o conselho tutelar após 
desconfiar que alguma 
coisa estivesse ocor-
rendo com a menina, 
para que as autorida-
des pudessem tomar 
alguma atitude.
 Após elaborar o 
Boletim de ocorrência, 
o conselho tutelar está 
tomando as atitudes 
cabíveis que devem ser 
feitas para segurança 
da menina e que para 
que tal ato não ocorra 
novamente.

sor, no mesmo quintal. 
Georg então, segundi 
a denunciante, soltou 
o pedaço de madei-
ra cessando com as 
agressões.
 Logo após 
esse acontecimento, a 
vítima se dirigiu a De-
legacia de Polícia de 
Ribeirão Pires, onde 
registrou em Bole-
tim de Ocorrência por 
agressão, no entanto 
ela não realizou o exa-
me de corpo de delito.
 Madalena alega 
ter sofrido agressões 
durante todo o casa-
mento e afirma que 
agora deseja acionar a 
justiça para que o ex-
-marido seja punido de 
alguma forma. Ele não 
foi encontrado para 
comentar as acusa-
ções de Madalena.
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CONSEG
EDITAL DE CONVOCAÇÂO

Convocam-se todos os moradores de Ribeirão 
Pires e àqueles que interessar, para reunião do 

Conselho Comunitário de Segurança, a ser 
realizado no dia 07 de junho de 2017, a partir 
das 19h, na Câmara Municipal da cidade, sito 

a Rua João Domingues de Oliveira, 12.
Carla Soares - Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
 TURISTICA DE RIBEIRÃO PIRES

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A COMISSÃO PERMANENTE DE FINAN-
ÇAS E ORÇAMENTO da Câmara Municipal 
da Estância Turística de Ribeirão Pires CON-
VIDA à população Ribeirãopirense e Entidades 
Representativas para participarem da AUDI-
ÊNCIA PÚBLICA a realizar-se no dia 26 de ju-
nho de 2.017, às 17 horas, nas dependências da 
Câmara Municipal, sito à Rua João Domingues 
de Oliveira, nº 12 – Centro, Ribeirão Pires – SP, 
objetivando a discussão dos Projetos de Lei do 
Executivo nºs. 021/2017, que dispõe sobre as 
diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 
para o exercício financeiro de 2018 e 022/2017, 
que Dispõe sobre o Plano Plurianual para o pe-

ríodo de 2018/2021.
Ribeirão Pires, 06 de junho de 2.017.

Vereador Edmar Donizete Oldani – Presidente
Vereador Danilo Afonso de Carvalho – Vice-Presidente

Vereador José Nelson da Paixão – Membro

 
 

 

 

Câmara Municipal de Rio 
Grande da Serra 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: CÂMARA 
MUNICIPAL DE RIO GRANDE 
DA SERRA. CONTRATADO: 
BARTO ESTACIONAMENTO E 
LANCHONETE LTDA. – ME. 
FUNDAMENTO: Artigo 24 
inciso II, Lei 8.666/93 e demais 
alterações. PRAZO: 12 (doze) 
meses. VALOR ESTIMADO: R$ 
7.920,00 (SETE MIL 
NOVECENTOS E VINTE REAIS). 
OBJETO: LOCAÇÃO DE 03 
(TRÊS VAGAS DE 
ESTACIONAMENTO COBERTAS 
E 03 LAVAGENS MENSAIS, 
TOTALIZANDO 36 ANUAIS). 
CONTRATO Nº 002.05.2017. 

Vereador João Batista Dias 
Presidente 
 

 




