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O partidarismo acima de todos

Há um tempo,
eu tenho acompanhado
as sessões parlamentares de Rio Grande da
Serra. Sempre fui muito
bem recebido por todos os vereadores da
cidade, que também
são pessoas queridas
por mim. No entanto,
para quem me conhece
e acompanha meus artigos sabe que, eu sou
uma pessoa bem observadora e detalhista.
Costumo observar os
pontos mais inquietos
das pessoas. Em relação a política de Rio
Grande da Serra não é
diferente.
Tenho acompanhado as diversas sessões e me entristecido

com o tamanho descuido (vamos chamar
assim por enquanto)
que os políticos da cidade enfrentam no dia
de hoje. Quando alguma
questão ou até denúncia
é colocada em prática,
os vereadores da base
do governo nem sequer pensam em apurar,
questionar, ou de alguma forma, tentar verificar
a procedência do fato, e
logo vão atirando palavras contra quem denuncia. É acusação de
ser de oposição (como
se isso fosse algum crime), de querer o mal da
cidade, de querer derrubar o prefeito, e por aí
vai.
O mesmo acon-

tece com a parte contrária, que como qualquer oposição, vive
apenas de críticas, mas
não sugestão de melhorias ou apuração de
fatos. O que vemos em
Rio Grande da serra é
o partidarismo tomando
conta do Legislativo municipal, não digo que por
grande maioria, mas por
uma minoria barulhenta.
Falta inteligência política.
O que a classe
política da cidade ainda não entendeu é que
não interessa o partido,
se as pessoas estão
eleitas, devem lutar juntos pelo bem estar da
cidade, como um todo.
O vereador da oposição, não é eleito apenas

para os que se opõem ,
assim como os da situação também não estão
alí para apenas defender
o prefeito.
Rio Grande da
Serra não suporta mais
pessoas que vivem da
velha política. Hoje, com
as redes Sociais e a internet, as pessoas têm
mais acesso a informação do que antigamente
não existia, e pela situação da política nacional, sabemos que todos
querem uma transformação nacional. Que
tal se começarmos pela
nossa região? Com todos, independentes de
suas opiniões pessoais,
trabalharem juntos por
uma cidade melhor?

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

Foto Denúncia
Um morador da rua
Monteiro Lobato, bairro Bosque Santana, em
Ribeirão Pires, entrou
em contato com nossa
equipe para denunciar
problemas com a rua em
que reside.
Segundo o munícipe, a rua estaria com
um buraco profundo, dificultando a passagem
de veículos por lá. Os
moradores colocaram
cones para que os carros desviem do buraco,
que de acordo com o
munícipe, está tão fundo
que tem perigo do asfalto ceder caso um carro
passe muito perto.
O contato com a
prefeitura já foi feito pelos
moradores, e, segundo
eles, até agora não obtiveram nenhuma resposta do órgão.
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Briga partidária é foco em RGS Vereador traz emenda para Ribeirão

No cenário político nacional, o que
mais pode se ver é a
“briga” constante entre
os diversos partidos,
liderados principalmente pelo do PT e PSDB.
As críticas são diversas,
como impechment e
ataques constantes.
Dentre
diversos atritos políticos que
acontecem no cenário
político da região, o que
mais se observa, é essa
briga frequente na cidade de Rio Grande da
Serra. Por várias vezes
se observa o vereador

Benedito Rodrigues de
Araújo (PT), apresentar algum requerimento com críticas para a
cidade, ou até mesmo
criticar alguma outra
fala, projeto, ou ideia
de algum legislador e é
atacado por ser do Partido dos Trabalhadores.
As críticas e
ataques vêm principalmente por parte dos
vereadores que apoiam
o Prefeito da cidade,
como Claudinho Monteiro (PSB), que sempre
ao se referir ao vereador
Benedito comenta so-

bre seu partido, e que a
atual situação do Brasil
só se encontra como
está devido ao partido
dele.
Com isso o vereador do PT responde
aos ataques com mais
alfinetadas e acaba
que, os problemas da
cidade, que deveriam
ser discutidos durante
as sessões ficam em
segundo plano, sendo
mais importante abordar sobre o partido de
cada um do que propriamente
melhorias
para Rio Grande da
Serra.
Sem contar as
diversas críticas que
são feitas por parte do
vereador Benedito diante da gestão do prefeito Gabriel Maranhão
(PSDB), que coincidentemente é do partido de
oposição ao dele.

O vereador de
Ribeirão Pires, Danilo
da casa de sopa (PSB),
conseguiu para a cidade uma emenda de 270
mil reais para melhorias
na Unidade Básica de
Saúde do centro da cidade.
Segundo sua
assessoria, o vereador
conversou, há alguns
dias atrás, com a atual
diretora da UBS, que
se queixou da estrutura
do prédio, já construído há muitos anos, e
que, segundo ela, está

com dificuldades devido à deterioração, que
causa precariedade no
edifício gerando perigo
para as pessoas que ali
transitam.
Em uma reunião
onde estavam presentes diversos nomes da
política, o vereador da
cidade abordou o Deputado Walter Ihoshi
(PSD), pedindo uma
contribuição para melhorias na Estância Turística. Depois de uma
conversa com o deputado, conseguiu a

emenda que será direcionada para a restauração do prédio da UBS
localizada no centro da
cidade.
Seu assessor
ainda disse que o vereador está negociando uma outra emenda
para a revitalização das
ambulâncias da cidade, visto que de oito
ambulâncias que foram
disponibilizadas à população para qualquer
emergência,
apenas
uma estaria em funcionamento.
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O vereador Archeson
“Rato” Teixeira protocolou
três requerimentos: solicitando a Prefeitura a realização para fornecimento
de kits para o diagnóstico
de DST para atender Projeto de Recuperação de
Dependentes Químicos;
outro requerimento protocolado foi o pedido de
implantação do Projeto
Visão do Futuro na rede
municipal, e ainda solicitou
ao Executivo estudos visando incluir no calendário
oficial da cidade o evento
Rebanhão do Carnaval, da
Igreja Católica. O vereador
também participou da sessão solene do ‘Dia da Colônia Japonesa’.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2017.

O Vereador participou de
uma reunião com o coordenador de trânsito, Fábio.
Reuniu-se com a Secretária de Educação da cidade, 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 André. Presenciou a Sessão
Solene do “Dia do Assistente Social”. Participou
do Concurso Princesa do
Chocolate e do Torneio de
Ginástica Rítmica no Ginásio Ozires Grecco, além de
ter atendido diversos munícipes em seu gabinete.

O vereador Rubão Fernandes esteve em reunião entre o prefeito Kiko,
a Aciarp, os comerciantes
e alguns secretários, para
definir as prioridades para
o local e apresentar propostas, para que, depois,
seja feita a execução. Além
disso, esteve no DER a fim
de solucionar o problema
no Sítio dos Vianas, em
resposta ao vídeo feito no
bairro pelo projeto “Rubão
até você”, estivemos com
o secretário de Obras,
Taka Yamauchi, e o senhor
Douglas Bastos, diretor de
operações. Também está
sendo fiscalizado uma
possível retirada irregular
no Jd. Caçula.

O vereador esteve presente na Câmara Municipal de
Taboão da Serra a convite da presidente daquela
casa, DRª Joice da Silva e
do secretário geral, Isaias
Santos para conhecer o
projeto Escola Legislativa,
que estuda trazer para cidade. Esteve reunido com
o presidente da Associação de moradores da Vila
Marquesa para acompanhar alguns de seus pedidos atendidos. Fez uma
vistoria na Rua Benjamim
Batista Cerezoli. Também
solicitou limpeza e troca
de lâmpada na rua Diamantina, e manutenção de
lâmpadas na Rua Manuel
Rosa, Parque Aliança.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS INATIVOS (APOSENTADOS) PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA AO PROCESSO ELEITORAL PARA
A COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO INSTITUTO
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP, GESTÃO TRIÊNIO
2017-2020. Considerando o término da Gestão 2013-2016, o Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires – IMPRERP CONVOCA a todos os funcionários públicos inativos
(aposentados) para formularem inscrição de registro de candidatura ao Processo Eleitoral para
composição dos Conselhos Administrativo e Fiscal no período de 26 a 30 de junho de 2017
das 9h ás 12h e das 14h ás 16h, na Sede do IMPRERP, à Avenida Fortuna, nº 135, Centro,
Ribeirão Pires – SP, mediante a apresentação os seguintes documentos: Cédula de Identidade
(RG) e CPF, com a ressalva que só poderão se inscrever funcionários públicos inativos (aposentados) que não possuam ação judicial em face do IMPRERP. A eleição dos novos membros
que irão compor os referidos Conselhos, Gestão 2017-2020, ocorrerá no dia 06/07/2017, no
horário das 09h ás 16h, na sede do IMPRERP, à Avenida Fortuna, nº 135, Centro, Ribeirão
Pires – SP. Ribeirão Pires, 21 de junho de 2017. PATRICK PAVAN. Superintendente IMPRERP.

Carta Convite nº 01/2017 - Processo nº 004.02.2017

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, torna público que se encontra aberta repetição da Carta Convite nº 01/2017, do tipo menor preço, em virtude do comparecimento
de apenas 01 (um) licitante, para Aquisição de 11 computadores completos com teclado
e mouse, com processador Intel core I3, 500GB HD, 4Gb memória, com adaptador para
wifi; 11 Monitores LCD 18,5”; 11 estabilizadores de energia bivolt; Abertura 10:30 horas,
dia 06/07/2017. O edital será fornecido aos interessados de 2ª à 6ª feira, das 09:00 as
12:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas, no Setor de Licitações, na Rua Prefeito Carlos
Jose Carlson, nº 09, 2ª andar, Centro, Rio Grande da Serra. Informações Tel.: 4820-1025.
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O vereador atendeu munícipes e empresários em
seu gabinete. Apresentou
diversos requerimentos,
dentre eles: 1-Quais os 20
maiores devedores de tributos da cidade? E quais
as ações para recebimento destas dívidas? 2Quantos professores auxiliares estão nomeados na
rede de ensino municipal?
Estes funcionários estão
aptos a trabalharem junto
às crianças com inclusão
social? 3- Solicitou informações sobre a aquisição
de novos aparelhos de
academia ao ar livre. No
sábado esteve em alguns
bairros participando de
reunião com munícipes.

O vereador Amigão D’orto
fez um requerimento para
saber do assunto sobre
os valores atualizados de
impostos devidos ao município pelos contribuintes, pois foi divulgado em
2016 que o valor de débito gerava os cerca de R$
90.000.000,00 (noventa
milhões). A partir dessa
questão, o vereador deseja saber alguma providência está sendo tomada
pela prefeitura da cidade
e, em caso positivo, quais
são estas medidas para
que haja a diminuição dos
valores atualizados, sendo que, segundo o vereador, são considerados
altíssimos.

O vereador Anselmo Martins, visitou o Bairro São
Caetaninho para verificar
se as solicitações feitas
para o bairro foram atendidas conforme solicitado
à Prefeitura da cidade. Ele
também aproveitou para
conversar com munícipes
para saber de possíveis
melhorias a serem feitas
no local. O vereador também elaborou alguns ofícios solicitando serviços
e melhorias para diversos
bairros de Ribeirão Pires,
atendendo reclamações
de muitos moradores.
Também marcou presença na Sessão Solene em
homenagem à “Cultura
Japonesa”.
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Na semana que passou, o
vereador atendeu munícipes em seu gabinete para
falar de possíveis melhorias na cidade. Também
foi solicitado através de
um requerimento a manutenção da quadra de areia
que existe no Bairro Barro
Branco, na qual existem
diversas
reclamações.
Houve a manutenção, na
qual foi feita uma limpeza 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 públicas da Estância Turística
de Ribeirão Pires.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017
A ACIARP (Associação Comercial Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires) faz saber que se
encontra disponível em sua sede à Rua Afonso Zampol, nº 70 - Centro – Ribeirão Pires/SP o
Manual de Normas e Procedimentos para as inscrições dos interessados na locação de um espaço no XI FESTIVAL DO CHOCOLATE de Ribeirão Pires – SP para comercialização de doces,
salgados e artesanato, bem como locação de espaços publicitários. O manual deverá ser retirado
a partir do dia 29/06/2017 das 14:00h às 17:00h mediante o pagamento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais). As inscrições deverão ser entregues na sede da ACIARP a partir do dia 29/06/2017 até
dia 07/07/2017 às 17:00h quando se encerram as inscrições para o acima referido Festival. Todas
as informações necessárias bem como a ficha de inscrição se encontram no Manual. O Festival
acontecerá de 28 de julho de 2017 a 06 de agosto de 2017 aos finais de semana (sextas-feiras,
sábados e domingos). Informações adicionais somente no balcão da ACIARP.
_________________________________________
Gerardo Pedro Sauter
Presidente
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Homem é flagrado durante assalto a Posto de Gasolina

Na última sexta-feira,
um jovem foi flagrado
por câmeras de segurança cometendo o que
seria um assalto em um
posto de gasolina localizado na Avenida Francisco Monteiro, bairro
da Santa Luzia, em Ribeirão Pires.
Nas imagens, é

possível ver que o rapaz vai até dois frentistas, com a intenção de
comprar balas. A partir
daí, o assalto é anunciado, apresentando o
que possivelmente seria uma arma de fogo.
Bastante agitado, o
jovem tenta tirar a possível arma do bolso da

do local do crime, e a
pé.
O homem do
vídeo aparenta ser jovem,
provavelmente
com idade entre 20 e 30
anos. Na hora do delito
trajava uma blusa preta,
bermuda branca, e um
boné que cobria parte
de seu rosto, na tentativa de dificultar a sua
identificação. O que o
homem não esperava é
blusa, mas não con- que havia uma câmera
segue, enquanto isso,
ameaça o outro funcionário, que procura
quantias em dinheiro
no bolso para entregar
ao assaltante, que imediatamente pega o valor encontrado. Após a
ação, o criminoso, sai
andando calmamente

de segurança atrás dos
frentistas, que pegou a
imagem de seu rosto
de uma forma quase
frontal, algo que pode
ajudar em uma possível
identificação do jovem.
Os
proprietários do posto , até o
fechamento desta edição, ainda não haviam
elaborado Boletim de
Ocorrência. No entanto a polícia já está
em busca do rapaz.
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Na última segunda-feira (26), o Prefeito de
Ribeirão Pires, Adler
Teixeira, o Kiko (PSB),
fez uma coletiva de imprensa em seu gabinete para apresentar aos
jornalistas da região, a
programação da 11ª
edição do Festival do
Chocolate, que acon-

tecerá, esse ano, em
dois finais de semana,
e além da programação musical, também
contará com um evento esportivo, a ‘chocorun’. A programação
terá a seguinte ordem:
22/07 – (Sáb.) Abertura (Vila do Doce) – Bachiana Filarmônica SE-

5 e 10Km)
O
diferencial
deste ano, é que ao
contrário do evento
anterior, os ingressos
para a festa não serão
comprados. Os munícipes poderão ir até
um dos pontos de troca receber os ingressos com a doação de
1Kg de alimento não
SI-SP;
perecível (exceto sal e
28/07 – (Sex.) Inimigos açúcar). Todos os alida HP; 29/07 – (Sáb.) mentos serão revertiTitãs; 30/07 – (Dom.) dos ao Fundo Social
Ultraje a Rigor; 04/08 –
(Sex.) Rio Negro & Solimões; 05/08 – (Sáb.)
Ira!; 06/08 – (Dom.)
Guilherme & Santiago;
06/08 – (Dom. ) 1ª
ChocoRun (Provas de

RP terá centro Olímpico e Paraolímpico

Na manhã da
última
segunda-feira
(26), o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Teixeira (PSB), apresentou
o projeto do “Centro de
Iniciação ao Esporte”,
localizado na Estrada
da Cooperativa, Jardim
Serrano, Ribeirão Pires.
As obras terão início
imediato, e o valor do
investimento, com re-

cursos de um convênio com o Ministério
do Esporte no âmbito
da segunda etapa do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), é de R$
3.341.244,60.
O espaço, que
será um centro de treinamento Olímpico e
Paraolímpico contará
com ginásio poliespor-

tivo (arquibancada para
177 lugares), área de
apoio (administração,
sala de professores/
técnicos,
vestiários,
chuveiros, enfermaria,
copa, depósito, academia e sanitários públicos) e quadra externa
descoberta.
Em todo o país,
foram
selecionados
229 municípios para receberem este projeto,
sendo que até agora,
apenas o de Franco da
Rocha está concluído.
Mauá, Santo André e
SBC são as outras cidades do ABC selecionadas, e as obras estão sendo executadas.

de Solidariedade, que
encaminha às entidades sociais da cidade.
Na coletiva, o
prefeito
apresentou
as mudanças que irão
ocorrer nesta nova
edição, como o local
dos shows, que continua no Complexo Ayrton Senna, mas terá
o palco do lado fora,
algumas barracas ficarão dentro da tenda e
outras no lado externo, e o principal fator

é a redução dos dias
de duração. De acordo com Kiko, devido a
problemas financeiros,
o festival precisou ser
em tempo reduzido, e
menor para diminuir os
gastos com a infraestrutura. Apenas a abertura do evento ocorrerá
em um local diferente,
na Vila do Doce, com
a Bachiana Filarmônica
SESI-SP, sob regência
do Maestro João Carlos Martins.

