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“RIBEIRÃO NÃO PERDERÁ TÍTULO”,
AFIRMA SECRETÁRIO DE ALCKMIN
O
Secretário
Estadual de Turismo do
governo de Geraldo Alckmin, Laércio Benko,
em visita a Ribeirão Pires
na última segunda-feira
(24), afirmou que Ribeirão não corre mais o risco de perder o título de
Estância Turística, por
conta dos diversos ajustes que a cidade vem
fazendo para se readequar. Ainda durante a visita de Benko, o Prefeito
de Ribeirão Pires, Adler
Teixeira, o Kiko (PSB),
aproveitou a oportunidade para apresentar o
novo projeto do Boulevard Gastronômico e da
recuperação do Parque
|Página 9 Milton Marinho, o Camping. Veja Mais!

UPA de Rio Grande fornece
medicamentos vencidos

|Página 10

Festival do Chocolate
começa nesta Sexta-feira

|Página 3
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Agora é o momento de investir certo
Na última segunda-feira (24), uma
reunião foi convocada
pela Prefeitura de Ribeirão Pires e o Governo do Estado de
São Paulo na sede da
ACIARP, a Associação
Comercial da cidade.
Na pauta, uma questão que a tempos a cidade está apreensiva:
O Título de Estância
Turística e o turismo
de Ribeirão Pires.
Durante
o
evento, o Secretário
Estadual de Turismo,
Laércio Benko criticou
a gestão passada e
inclusive o projeto do
Teleférico de Saulo
Benevides (PMDB).

Benko disse que
Saulo fez um nó extremamente difícil de
desatar e ainda soltou
a polêmica frase: “Os
prefeitos
anteriores
nem deviam conhecer
as leis. Se não, não teriam feito as besteiras
que fizeram”. Obviamente, a mensagem
também foi encaminhada à gestão de
Saulo Benevides.
Durante
a
apresentação, o secretário, disse que a
nova administração
está se esforçando
bastante junto ao Governo Estadual para
resolver os problemas
deixados na cidade,

e que, por conta disso, a cidade não corre
mais o risco de perder
o título de Estância
Turística.
Muitas
pessoas da cidade acreditam que esse título
não tenha relevância
nenhuma, mas dizem
isso por que desconhecem os benefícios
que uma cidade recebe apenas por ser
uma Estância Turística, como recursos financeiros e facilidade
para a aprovação de
projetos de incentivo
ao turismo, o que gera
ainda mais dinheiro
para a nossa cidade.
O que aconte-

ceu, é que a tempos,
essa verba vem sendo utilizada de forma
errada. Portanto, parece que não tem utilidade, mas se utilizada
de forma coerente,
pode sim trazer turistas à nossa cidade e
movimentar a economia local. Movimentando a economia
local, podemos aumentar os empregos
em nossa cidade.
O que precisamos de verdade
é apenas de investimento real em turismo
e não sonhar com um
teleférico maluco que
liga o nada ao lugar
nenhum.

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

Foto Denúncia
Moradores de Rio
Grande da Serra reclamam que há muito tempo, a pista de
Skate da cidade não
recebe
nenhuma
manutenção.
Em diversas
postagens nas redes
sociais, é possível
ver vídeos e fotos
que mostram a deterioração do local,
o que gera preocupação entre os praticantes do esporte,
já que ao passar em
alta velocidade pelos
buracos, podem sofrer acidentes.
Envie comentários, sugestões e denúncias para:
contato@diariorp.com.br
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Festival do Chocolate começa nesta sexta

Neste final de
semana se inicia o 11°
Festival do Chocolate
e a programação completa já foi divulgada. Na
sexta-feira (28), se apresentam bandas locais,
seguidas pela banda Inimigos da HP.
No sábado (29),
a programação começa

mais cedo, a partir das
14 horas com atrações
do MPB. No fim da tarde
a música fica por conta
do cantor Luiz Grande,
já o encerramento, será
ao som de Ultraje a Rigor.
No domingo (30), o dia
começa com atrações
infantis para a criançada

aproveitar. Às 11 horas
com o Palhaço Conforto, logo depois as escolas municipais farão uma
apresentação para todas as famílias curtirem.
O ritmo muda quando a
banda Mandagoró entra
no palco ao som do forró, e a noite acaba com
o show da banda Titãs.
O DiárioRP fará
a cobertura ao vivo de
todo o festival e sorteará
diversos prêmios. Fique
ligado em nosso site:
www.diariorp.com.br.
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Festival deste ano terá caráter social

Na última semana começou a troca
de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar) para os ingressos
da 11ª edição do Festival do Chocolate. Cada
1 kg de alimento equivale a um ingresso para
o evento.
O que muitas

pessoas não sabem é
qual o destino que esses alimentos ganham
após serem recolhidos,
pois será uma grande
quantidade adquirida
durante todo o Festival.
A prefeitura da
cidade informou que
os alimentos recolhidos serão encaminha-

dos diretamente para
o Fundo Social de Solidariedade, que será
responsável por encaminhar à entidades municipais e cerca de 200
famílias
cadastradas
no Centro de Referência e Assistência Social
(CRAS), que também
serão beneficiadas pelo
programa.
Quem tiver o
interesse em se cadastrar, basta entrar em
contato através do telefone 4824-8236.
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Vereadores voltam de recesso na próxima semana

As
Câmaras
Municipais de Ribeirão
Pires e Rio Grande da
Serra voltam de seu
recesso na próxima semana, e diversos projetos entrarão na pauta
das sessões.

Em Rio Grande da Serra, o principal ponto de discussão
será o projeto sobre a
mudança do prédio da
Câmara. Segundo informações, o prefeito da
cidade, Gabriel Mara-

nhão (PSDB), juntamente com o presidente da
Câmara João Mineiro
(PSDB) estão estudando a possibilidade de
ocorrer uma mudança
para o prédio da Creb
(Centro de Referência

da Educação), onde
atualmente está localizada a Biblioteca Municipal da cidade.
De acordo com
os vereadores ouvidos
pelo DiárioRP, o prédio
onde atualmente fica a
Câmara Municipal não
tem acessibilidade e espaço, para a população,
e nem para eles. No entanto, as opiniões sobre
esse assunto divergem
entre os parlamentares.
Além da mudança do prédio da

Câmara, outros pontos
em pauta são: O cadastramento da cidade nos
programas de turismo,
melhorias na CPTM e
construção de um terminal rodoviário.
Já na Câmara
de Ribeirão Pires, será
abordado novamente
um dos projetos que
mais geraram polêmica
antes do recesso, que
é a proibição do motorista de ônibus exercer
também a função de
cobrador. A proposta

foi feita pelo vereador
Amaury Dias (PV) em
Fevereiro, mas alguns
vereadores estão pedindo adiamento desde
quando foi protocolada na casa. Da última
vez, o vereador José
Nelson (PMDB) pediu o
adiamento por seis sessões, situação que foi
aceita pela maioria dos
vereadores. No entanto, nenhum outro projeto foi informado pela
assessoria da Câmara
Municipal.
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Clínica de Obesidade chega em Ribeirão Pires

A Clínica de
Obesidade DNA está
em Ribeirão Pires há
um mês e realiza diversos procedimentos
cirúrgicos. A clínica é
administrada pelo Doutor Emilio Hugo, especialista em cirurgia geral, cirurgia do aparelho
digestivo, proctologista, gastroenterologista. Formado pela Universidade Cidade de
São Paulo, residiu em
cirurgia geral na beneficência portuguesa pela
Kaiser clínica, trabalhou
com o doutor Almino
Ramos e hoje também
trabalha na clínica Suzanclin com o doutor
Jaime Teles e a doutora
Isabel Yoko. A equipe
realiza mais de 50 cirurgias bariátricas por

mês.
A DNA realizou
uma parceria com o
hospital Luís Anchieta,
em Santo André, onde
realizou com grande
sucesso a primeira cirurgia bariátrica do hospital. O procedimento
foi feito de forma social
e o paciente operado
foi o Donizete Brandão
de Ribeirão Pires. Nesta cirurgia participaram
com ele sua equipe

multidisciplinar
composta pela psicóloga
Liliane Silva e a nutricionista Luciana Januário.
Essa parceria visa levar
à população um preço
mais acessível para cirurgia bariátrica.
Na clínica de Ribeirão Pires, ele atende
apenas alguns convênios e particular, mas
está em fase de credenciamento para aumentar a lista de con-

vênios, já que a ANS
(Agência Nacional de
Saúde) normatizou a
realização do procedimento pelas operadoras de plano de saúde.
As técnicas de
cirurgias
bariátricas
mais usadas no Brasil
hoje em dia são o By
Pass e o Sleeve. By
Pass é um procedimento, onde é feito um
grampeamento de parte do estômago, que

reduz o espaço para o
alimento, é um desvio
do intestino inicial, que
promove o aumento de
hormônio que dá saciedade e diminui a fome.
Essa somatória entre menor ingestão de
alimentos e aumento
da saciedade é o que
leva ao emagrecimento, além de controlar o
diabetes e outras doenças, como a hipertensão. Sleeve ou gastroplastia vertical é uma
técnica restritiva onde
aproximadamente 80%
do estômago é removido diminuindo seu
tamanho, o restante
se transforma em uma
bolsa tubular. Os resultados são restrição à
quantidade de alimento
que o estômago pode

armazenar, causa mudanças favoráveis nos
hormônios intestinais
que suprimem a fome
e reduzem o apetite,
levando um controle da
hipertensão e do colesterol.
Ambos os procedimentos são realizados por vídeo laparoscopia e os pacientes
perdem em média 40%
do peso. Para realizar
o procedimento é necessário acompanhamento psicológico e
nutricional. A DNA clínica de obesidade é um
anexo da clínica Feres
Aride, localizada na rua
Fioravante Zampol Nº
121 centro, Ribeirão
Pires. Para mais informações, o telefone é:
4828-4400.
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Elaborou ofícios em prol
da cidade e também
visitou alguns bairros
de Ribeirão Pires para
averiguar onde há a necessidade de prestação
de serviços. O vereador
também atendeu alguns munícipes em seu
gabinete para ouvi-los
e fazer o possível para
ajudar. No domingo, o
parlamentar
acompanhou alguns jogos das
Quartas de Finais do
Campeonato da 1ª Divisão de Ribeirão Pires,
onde também fiscalizou
segurança dos jogos,
levando em consideração algumas confusões
ocorridas recentemente.

Reuniu-se com o Presidente da Câmara de
Taboão da Serra, onde
a principal discussão foi
sobre alguns projetos
de ambas as cidades.
Fez uma solicitação para
limpeza da rua e pintura das guias da Avenida
Princesa Isabel, na Vila
Gomes, além de também
ter solicitado a limpeza
da Rua Rosimeire Ipolito,
situada no Jardim Alvorada. O Professor Paulo
Cesar também teve uma
reunião com o coordenador da UBS do Jardim
Guanabara, para discutir
sobre possíveis melhoras
a serem feitas no local de
saúde.

Na última semana, o vereador Amigão D’Orto
esteve focado na elaboração de novos projetos
que serão apresentados
nas próximas semanas
visando a melhoria da cidade. Para isso, esteve
reunido com membros de
diversos setores da sociedade ribeirãopirense,
colhendo opiniões e ideias
sobre pontos a melhorar
na cidade. O vereador da
também fez um balanço
dos 200 dias de mandato, completados recentemente. Amigão também
acompanhou a realização
de solicitações feitas por
munícipes por meio de
seu gabinete.

Atendeu munícipes em
seu gabinete, onde conversaram sobre projetos
de melhorias para a cidade
de Ribeirão Pires. Participou da manifestação dos
motoristas da UBER. Reuniu-se com moradores de
alguns bairros, onde explicou sobre os trabalhos
que serão feitos em cada
região. Amaury Dias prestigiou a abertura do Festival do Chocolate, e viabilizou uma parceria entre a
ETEC de Ribeirão Pires e
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, para que 40 alunos
do curso de eventos trabalhem na organização do
Festival do Chocolate.

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.
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Esteve visitando bairros e
vilas para verificar como
estavam ocorrendo as
execuções de obras que
ele solicitou em ofícios, indicações e requerimentos.
O vereador da Estância
Turística de Ribeirão Pires,
Archeson Teixeira (Rato),
também marcou presença em alguns lugares
que solicitou capinação,
e constatou que algumas
benfeitorias solicitadas de
capinação foram realizadas, no entanto, algumas
precisam ser refeitas pelo
fato de que com os passar
do tempo, o mato voltou a
crescer e deixar as vias em
condições que estão abaixo do adequado.

O vereador Rogério Luiz
passou por uma cirurgia
de retirada de hérnia no
estômago, por isso ficará
afastado do cargo por 60
dias, mas o gabinete continua aberto às necessidades da população, que
deve conversar com os
assessores para atender
a todos. O telefone do gabinete é o 4827-1515, já
o WhatsApp do gabinete
94342-3502 e-mail gabineterogerioluiz@gmail.
com. O vereador falou sobre a cirurgia na Tribuna Livre da última sessão ordinária na Câmara Municipal
de Ribeirão Pires, citando
que estará ativo nas redes
sociais o máximo possível.

Durante a última semana, o vereador Rubens
Fernandes participou de
um evento que contou
com a participação do
deputado federal Walter
Ihoshi (PSD). Além disso,
acompanhou a finalização de algumas obras
que estavam sendo feitas em alguns bairros,
como na Rua Maria C.
Roncon, no Jardim Luso
e na Rua Diamantina,
na Ponte Seca. O parlamentar de Ribeirão Pires
também esteve na UPA
da cidade, onde fiscalizou o local para saber
como está a situação do
atendimento
prestado
aos pacientes.
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Secretário de Alckmin visita cidade e garante título

Na tarde da última segunda-feira (24),
ocorreu em Ribeirão Pires, na sede da ACIARP,
uma reunião para apresentação de projetos
turísticos
idealizados
pela Prefeitura para
captação de recursos
estaduais. O prefeito da
cidade, Adler Teixeira,
o Kiko (PSB), recebeu
o secretário de Turismo
do Estado de São Paulo, Laércio Benko.
Durante
seu
discurso, o Secretário

Estadual afirmou que
até setembro deste ano
o governador Geraldo
Alckmin (PSDB) deverá
assinar o convênio com
o município para a realização do projeto Boulevard Gastronômico,
que revitalizará as ruas
Felipe Sabbag e Stella
Bruna Nardelli. Para a
realização deste projeto
serão repassados recursos na ordem de R$
2,8 milhões, referentes a
verba do Plano Estadual
de Turismo de 2017.

Outra confirmação dada por Benko foi
a recuperação de cerca
de R$ 4 milhões referentes aos repasses do
DADE em 2014 para a
construção do Teleférico. O Estado repassou
apenas parte dos recursos previstos e interrompeu o envio da verba por ter encontrado
diversas irregularidades
na época. A Administração destinará esses
recursos de 2014 para
a execução de projeto

do Parque Oriental, que
será o ponto de partida
de passeio turístico para
o Templo Luz do Oriente. A construção do parque será realizada no
atual Camping.
Além
disso,
Benko também afirmou
que por conta da reaproximação da cidade
com o Governo Estadual e com a resolução de
diversos erros, a cidade
não corre mais o risco
de perder o título de Estância Turística.
“Ribeirão Pires a partir de
o dia primeiro de janeiro
de 2017, com a presença do Kiko, não corre
mais o risco de perder
a condição de Estância
Turística. Um prefeito
como você, com a equipe técnica que você tem
permanecerá com essa
condição”, disse Benko.
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Guardas de RP ganham
ouro em Competição

No último fim
de semana os guardas
municipais
Cristiano
Souza e Thiago Araújo
representaram a Estância nas modalidades
Supino 150 kg e Braço
de Ferro, respectivamente. Os atletas conquistaram medalha de
ouro na competição.
Cristiano é bicampeã.
O evento Olimpíadas
das Guardas Civis Municipais do Estado de
São Paulo está na sua

nona edição, e ocorreu
esse ano em São Caetano do Sul.
Ribeirão Pires
também participou das
modalidades Jiu Jitsu
e Judô, com a Inspetora Angela Cristina, que
conquistou a medalha
de Ouro no Judô, na
categoria feminino até
70 kg, e medalha de
Prata no Jiu Jitsu, na
categoria Azul Absoluto, pelo segundo ano
consecutivo.
Na competição
de Jiu Jitsu masculino,
o GCM Filipi Murilo,
competiu na categoria Branca Absoluto e
conquistou a sexta colocação. Em 2016, Ribeirão Pires conquistou
seis medalhas: duas de
ouro e quatro de prata.
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RGS fornece medicamentos vencidos
“Super Visão” é referênciaposto
empelavistoria
análise da

A maioria das
pessoas têm o sonho
de ter o seu carro próprio. Hoje em dia, esse
bem está mais fácil de
conquistar, por conta de mais facilidades
para aquisição. Mas engana-se quem pensa
que comprar um carro
é apenas ir a uma loja
e escolher pela beleza,
esse é apenas um dos
detalhes, pois na hora
da compra do seu veículo, muitos fatores devem
ser levados em consideração para que não haja
prejuízos futuros. Dentre

eles, estão averiguações
sobre o veículo, se a
documentação está em
dia, se há algum débito,
se o automóvel já foi batido etc.
Em Ribeirão Pires, a “Super Visão Vistorias Automotivas” é o
local correto para que
as pessoas levem os
automóveis que desejam comprar, para que
passe por essas vistorias. Especializada em
Vistoria Cautelar (chassi,
motor, câmbio, sinistros,
débitos etc.) e em Laudo
para Transferência (com-

originalidade da numeração do chassi, do motor,
dos itens de segurança e
documental do veículo),
a Super Visão está na cidade de Ribeirão Pires a
cerca de 1 ano, e a cada
dia tem seus serviços
mais solicitados e elogiados pelos clientes, devido ao profissionalismo,
custo justo, qualidade e
praticidade.
A empresa foi
fundada em 2005 na capital de São Paulo, com
o intuito de ajudar os
consumidores a adquirirem o seu automóvel
com procedência e na
diminuição de roubos de
veículos. Possui mais de
140 unidades espalhadas em 12 estados do
país. Em Ribeirão Pires
fica na Avenida Humberto de Campos, 718
. Mais informações pelo
telefone 4826-4183.

Uma moradora
de Rio Grande da Serra
passou mal em sua casa
por volta das 22h da última sexta-feira (21). Seu
marido decidiu ligar e
pedir o apoio de uma
ambulância para que
viesse em sua residência para levar a mulher
até a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) da
cidade.
Passados mais
de 20 minutos, a ambulância chegou e fez o
transporte da moça, que
tem 35 anos de idade.
Segundo os familiares da mulher, de-

pois de muita demora
para ser atendida, ela
passou com o médico, que receitou para
a moça um soro junto
com mais três medicamentos. Ao começar a
ser injetado em sua veia,
o marido dela percebeu
que o soro estava vencido há mais de um mês,
e então solicitou imediatamente que a medicação fosse interrompida.
Os enfermeiros
foram indagados pelo
marido sobre estarem
aplicando soro vencido
nas pessoas. Um dos
chefes, segundo o ma-

rido, teria justificado a
situação com a frase:
“Não há problemas injetar soro com vencimento de apenas um mês”.
A equipe do Diário de
Ribeirão Pires entrou em
contato com a Prefeitura
de Rio Grande da Serra,
que em primeiro contato
se comprometeu a buscar informações sobre
o caso para responder
nossos questionamentos. No entanto, mesmo
depois de diversos contatos por nossa equipe,
o órgão não respondeu
e ignorou nossos questionamentos.

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Data: 24/07/2017 16:33:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - LEGISLATIVO - Período: JULHO 2016 à JUNHO 2017
EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

01 VENCIMENTO E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL ATIVO
04 REMUNERAÇÃO DOS
AGENTES POLITICOS
05 ENCARGOS SOCIAIS
06 INATIVOS, PENSIONISTAS E
OUTROS BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS
11 INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SUBTOTAL(I)
01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES
02 INCENTIVO A DEMISSÃO
VOLUNTÁRIA
03 DECORRENTES DE DECISÃO
JUDICIAL E EXERCÍCIOS
ANTERIORES
SUBTOTAL(II)
TOTAL LIQUIDO (I-II)

JOÃO BATISTA DIAS
PRESIDENTE

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

94.119,53

100.476,00

94.979,07

84.962,12

Março

Abril

Maio

Junho

83.101,22

139.849,86

75.993,20

89.804,16

83.525,05

98.531,68

78.436,12

106.197,11

1.129.975,12

85.179,92

78.365,53

88.587,11

84.177,80

84.177,80

77.764,25

78.165,10

77.764,16

78.165,10

77.764,25

78.165,10

78.165,10

966.441,22

38.652,93
29,16

37.506,78
29,16

39.213,27
29,16

38.251,35
29,16

37.936,76
29,16

56.869,89
29,16

35.978,26
29,16

37.428,09
29,16

36.224,01
29,16

39.745,79
29,16

35.688,18
29,16

36.723,89
29,16

470.219,20
349,92

0,00

0,00

0,00

2.447,87

0,00

0,00

17.089,67

33.799,30

13.804,52

0,00

881,14

11.826,98

79.849,48

217.981,54

216.377,47

222.808,61

209.868,30

205.244,94

274.513,16

207.255,39

238.824,87

211.747,84

216.070,88

193.199,70

232.942,24

2.646.834,94

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.447,87
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

17.089,67
0,00

33.799,30
0,00

13.804,52
0,00

0,00
0,00

881,14
0,00

11.826,98
0,00

79.849,48
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.447,87

0,00

0,00

17.089,67

33.799,30

13.804,52

0,00

881,14

11.826,98

79.849,48

217.981,54

216.377,47

222.808,61

207.420,43

205.244,94

274.513,16

190.165,72

205.025,57

197.943,32

216.070,88

192.318,56

221.115,26

2.566.985,46

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS NÃO COMPUTADAS

ZULEIDE SOARES LOPES DE ALMEIDA
CRC 1SP 247288/O-6
CONTADORA

Fevereiro

CLAUDIO ANTONIO DEBERALDINE
CONTROLE INTERNO
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Vila do Doce vira palco de pancadaria

A região da praça central da cidade,
onde fica localizada a
Vila do Doce, foi mais
uma vez palco de brigas
e pancadaria na noite
do último domingo (23).
Pelo menos dois casos
de brigas teriam ocorrido e foram denunciados
por frequentadores à
nossa equipe. De acordo com os denunciantes, grupos de jovens
“sob efeito de drogas e
álcool”, começaram a

enquanto mostrava o
histórico de ligações de
seu aparelho celular.
Nossa
equipe tentou contato com
o telefone da Central
da Guarda Municipal
através do número de
emergência (153) e do
número fixo, mas em
nenhuma das vezes o
telefone foi atendido,
apenas tocava. Foram
três tentativas: a primeira às 23:00h do último
domingo, a segunda às
23:10h e a terceira às
23:15h.
Em contato com
a Prefeitura de Ribeirão
Pires, não obtivemos
nenhuma resposta.

brigar entre si pelas 22h.
Ainda de acordo com os
denunciantes, nenhum
veículo da Guarda Civil
Municipal (GCM), que é
responsável pela segurança do local, estava
presente durante a confusão, mesmo depois de
terem tentado contato.
“Moço, eu já liguei pros
guardas umas cinco
vezes e ninguém atende. Não adianta ligar,
olha aqui”, disse uma
comerciante da região,
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2º Quadrimestre
R$

Receita Corrente Líquida

%

66.618.950,94

100,0000

2.566.985,46
3.997.137,06
3.797.280,20
0,00

3,8532
6,0000
5,7000
0,0000

Dívida Consolidada Líquida
Saldo Devedor
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado)
Excesso a Regularizar

0,00
0,00

0,0000
0,0000
0,0000

Concessões de Garantias
Montante
Limite Legal (art. 9° Res. n° 43 Senado)
Excesso a Regularizar

0,00
0,00
0,00

0,0000
0,0000
0,0000

Operações de Crédito(exceto ARO)
Realizadas no Período
Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado)
Excesso a Regularizar

0,00
0,00
0,00

0,0000
0,0000
0,0000

Antecipação de Rec. Orçamentárias
Saldo Devedor
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado)
Excesso a Regularizar

0,00
0,00
0,00

0,0000
0,0000
0,0000

Despesas Totais com Pessoal
Limite Máximo (art. 20 LRF)
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)
Excesso a Regularizar
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