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Afinal de contas, o que é prioridade?
O Brasileiro, por
si só, tem o péssimo hábito de não estipular corretas prioridades para
si. É cotidiano vermos
que as vezes, mesmo
passando várias necessidades diárias, algumas pessoas decidem,
mesmo assim, investir
em objetos caros, como
celulares, carros, roupas, entre outros. As
vezes, esse péssimo hábito, que é de todos nós,
pode ser visto também
na administração pública.
Não é preciso ir
muito longe para ver isso

acontecendo. Claro que
as proporções podem
ser diferentes, mas a
atitude em si, continua
sendo a mesma.
Em Ribeirão Pires, por exemplo, não há
muito tempo, um antigo
prefeito queria construir
um teleférico na cidade.
No entanto, o que veríamos lá de cima seria um
total abandono de todo
o município, já que nem
sequer asfalto de qualidade haviam nas ruas.
Atualmente, podemos ver a mesma
coisa acontecendo em
Rio Grande da Serra. Me

desculpem os moradores que vivem e amam
a sua terra, mas a cidade está completamente
abandonada. O que podemos ver é uma saúde
pública cada vez mais
sucateada, educação
ruim, e bairros completamente abandonados.
Com toda essa
situação ruim, resultado
da péssima administração na qual a cidade
vem sofrendo nos últimos anos, Gabriel Maranhão (PSDB), prefeito
da cidade, que inclusive
é o responsável por toda
essa situação, pensa

apenas na construção
de um parque, enquanto
desapropria diversas famílias das casas em que
residem a literalmente
quase um século.
Maranhão tem
provado o que o próprio
Tribunal de Contas já
disse, que é o pior prefeito de todo o estado.
No entanto, ainda há
tempo para pensar melhor nas prioridades da
cidade. Torço para que
um dia eu possa utilizar
esse espaço para elogiá-lo, mas do jeito que
vai, acho bem difícil.
Acorda Maranhão!
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Câmara esconde documentos suspeitos de fraude

O município de
Rio Grande da Serra
tem vivido tempos difíceis. Em meio a polêmica da demolição de
residências no Bairro
da Pedreira, falta de
pagamento dos médicos, falta de creches
na cidade, entre diversas outras denúncias
enviadas diariamente à
nossa esquipe de reportagem, a Câmara
de Rio Grande da Serra
se recusou a fornecer
documentos públicos
de licitações que estão
sob suspeita de fraude,
e que foram solicitados

à casa pelo Diário de
Ribeirão Pires.
No dia 26 de
setembro, o DiárioRP
enviou um requerimento para a secretaria da
casa, solicitando uma
planilha completa com
nomes e tabela de pagamentos de todos os
fornecedores e prestadores de serviço, utilizando como embasamento a Lei Federal
12.527 de novembro de
2011, conhecida como
a “Lei da Transparência”. O pedido surgiu
por conta de denúncias
de possíveis fraudes

enviadas à nossa equipe por munícipes da
cidade, e que envolveriam o atual Presidente
da Câmara da cidade,
o vereador João Batista
Dias, conhecido como
João Mineiro (PSDB).
No entanto, nunca sequer houve uma resposta do Presidente da
casa para a nossa solicitação.
De acordo com
a lei, a Câmara da cidade deveria entregar
imediatamente os documentos, e caso não
fosse possível, deveria
dar
esclarecimentos
sobre o motivo da impossibilidade, e mesmo
assim, teria um prazo
máximo de 20 dias para
entregá-los. A câmara
não cedeu os documentos e nem se justificou.

RP divulga lista de espera em creches

A Prefeitura de
Ribeirão Pires tornou
pública a relação das
crianças que aguardam
vagas em creches. O
cadastro feito pelos pais
ou responsáveis é realizado até 30 de outubro.
Para consultar a lista de
espera, basta acessar o
site oficial do órgão. A
divulgação é realizada
por conta da Lei Municipal Nº 6.188/2017,
de autoria do vereador
Amaury Dias (PV). “Entendemos que a transparência pública é de-

ver dos governantes e
direito dos cidadãos, e
tendo em vista a grande demanda por vagas
nas escolas municipais
de Educação Infantil,
apresentamos este projeto, pois ele irá nortear
e facilitar o acompanhamento da vaga pretendida.”, disse Dias.
Desde o segundo semestre, a Secretaria de Educação
da cidade adotou novo
formato para a Central
de Vagas do município.
Com objetivo de otimizar

o acesso às vagas nas
creches, foi criado o Departamento de Avaliação
e Acompanhamento Social Educacional. A partir
desta mudança, foi estabelecido um calendário para a realização das
inscrições. Os pais ou
responsáveis por crianças de zero a três anos
interessados em vagas
nas creches devem realizar inscrição de acordo
com as seguintes datas:
Novembro – de 21/11
a 24/11; Dezembro –
11/12 a 15/12. Horários:
das 9h às 12h e das
13h às 16h, no Ceforpe
(Complexo Ayrton Senna
- Avenida Prefeito Valdirio Prisco, 193, Centro).
Os documentos
necessários podem ser
visualizados no site da
Prefeitura ou pelo telefone: 4828-9600.

Professora Marilza é vítima de assalto Akira retorna e reassume como vereador

A vice-prefeita
de Rio Grande da Serra, Professora Marilza
(PSD), foi vítima de um
assalto na última segunda-feira (6), dentro de
sua residência, por volta
das 20h30. De acordo
com informações contidas no Boletim de ocorrência, a quadrilha estava armada e conhecia o
interior do local.
Marilza foi feita
refém ainda na parte externa de sua residência,
junto de seus familiares.
Após a abordagem, os
criminosos a levaram a

vice-prefeita e seus familiares para dentro de
um banheiro da residência, onde permaneceram trancados durante
toda a ação. Os invasores levaram celulares,
computadores, aparelhos eletrônicos, jóias e
outros pertences de valor.
Assim que a
quadrilha deixou o local, os policiais foram
acionados e fizeram
buscas para localizar
os assaltantes. Pouco
tempo depois, avistaram um carro suspeito

e o abordaram. Dentro ,
um rapaz menor de idade. O jovem confessou
a participação no crime
e disse que teria sido induzido por seus companheiros. No veículo, havia munição para armas
de fogo.
Nenhuma das
vítimas sofreu agressões físicas. Ainda não
existem
informações
sobre a identidade dos
membros da quadrilha,
no entanto, a polícia
continua investigando o
caso.
O menor foi
apreendido pelos policiais e encaminhado
para a Delegacia da Polícia Civil de Ribeirão Pires, em seguida, foi encaminhado para a Vara
da infância e Juventude
e aguarda decisão da
justiça.

A sessão ordinária da Cãmara de Rio
Grande da Serra, realizada na primeira quarta-feira do mês de novembro (01), marcou a
despedida do vereador
suplente, Reinaldo Cavalcante (PRP). O vereador titular, Akira Auriani (PSB) já retornou de
sua viagem ao Japão.
Durante o tempo em que Akira esteve ausente, o suplente
assumiu a cadeira do
vereador peessebista,
que já deve retornar
a titularidade de seu
mandato a partir desta
quarta-feira (8).

Como primeiro
ato oficial após o retorno para Rio Grande
da Serra, Akira saiu do
aeroporto diretamente
para o bairro da Pedreira, que há meses vem
sendo alvo de polêmicas por conta de intenções da Prefeitura da
cidade querer demolir
residências de famílias
que já residem no local

mesmo antes da fundação da cidade. Algumas, há mais de 70
anos.
No Japão, o
vereador participou de
um curso de Gestão
Pública, onde teve contato inclusive com líderes japoneses, segundo ele, com o intuito de
aperfeiçoar seu mandato em Rio Grande da
Serra.
“Foi um mês de muito
aprendizado e ótimas
experiências, que poderei colocar em prática para os moradores
de minha cidade”, disse o vereador.

Concessão Licença de Operação
SAMAD Usinagem, Locação, Manutenção de equipamentos Industriais
Eireli - CNPJ 581.108.800/0001-77 torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMA a Licença de Operação
N°017/2017 para Serviço de Usinagem, tornearia e solda localizado à
Rua Osvaldo Monteiro, 422 – Ribeirão Pires.
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Elaborou alguns requerimentos visando algumas
melhorias para a cidade.
Ainda durante a semana,
o parlamentar de Ribeirão
Pires protocolou alguns
ofícios. Anselmo Martins
também abriu o gabinete
na câmara para receber
munícipes e discutir com
eles algumas melhorias
para os bairros e a própria cidade de Ribeirão Pires, levando em conta as
muitas manutenções que
algumas localidades da cidade necessitam com urgência pelo fato de estar a
algum tempo sem melhorias. Participou da sessão
solene em homenagem ao
Dia do Nordestino.

O vereador Amigão D’Orto
andou por diversos bairros da cidade ouvindo a
respeitos do que os moradores tinham a dizer. Além
disso, também esteve trabalhando na obtenção de
informações sobre o paradeiro das obras de arte feitas por mulheres que estavam instaladas na região
da Tenda e do Teatro no
Complexo Ayrton Senna,
bem como na obtenção
da relação de verbas que
o município tem a receber nos próximos meses.
Além disso, também se
dedicou a elaboração de
projetos, que deverão ser
apreciados pela Câmara
nesta Quinta.

Amaury Dias abriu seu
gabinete para ouvir os
munícipes sobre possíveis
melhorias que possam ser
feitas em Ribeirão Pires.
O vereador também marcou presença na sessão
ordinária da última quinta-feira (19). Após isso, o
parlamentar foi com seu
“gabinete itinerante” em
alguns bairros para realizar fiscalizações referentes a algumas obras que
estão sendo realizadas
em Ribeirão Pires. O vereador participará da sessão
ordinária na próxima quinta-feira (26), e trabalhará
com o objetivo de buscar
mais benefícios para a cidade e os moradores.

O vereador Danilo da Casa
da Sopa atendeu diversos
munícipes em seu gabinete para tratar de assuntos sobre Ribeirão Pires,
sendo que irá lutar para
efetuar a realização das
melhorias que cada bairro
está necessitando. Ainda
durante a semana referida, o vereador da Estância
Turística de Ribeirão Pires
realizou alguns ofícios buscando melhorias nas vias
públicas e nas UBS que
existem na cidade. O parlamentar também marcou
presença na Sessão Solene em homenagem ao Dia
dos Professores, comemorado no último Domingo, dia 15 de Outubro.
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O Vereador Ancherson
Teixeira (Rato), visitou vários locais da cidade a fim
de verificar a execução
das demandas solicitadas
por ele através de ofícios
e indicações à Secretaria
de Infraestrutura, checando o cumprimento desses
pedidos os quais os munícipes fizeram ao Vereador
de Ribeirão Pires. Ainda
fez a entrega de duas impressoras doadas pela
Câmara Municipal para o
CAPS AD e para a Escola
Municipal Neusa Luz Sanches. O vereador atendeu
no Gabinete os munícipes
que solicitaram reparos e
benfeitorias em algumas
áreas da cidade.

O vereador recebeu diversos munícipes em
seu gabinete para ouvir
as demandas da cidade
e participou da reunião
do CONSEG na Câmara.
Ainda durante a semana
referida, Rogério visitou diversos bairros de Ribeirão
Pires. Mesmo com o feriado, o vereador da Estância
Turística de Ribeirão Pires
foi em seu gabinete para
estudar novos projetos e
averiguar projetos que vão
à votação na próxima sessão ordinária. Lembrando
que as portas do gabinete
estão abertas para todos
que quiserem conversar
com o vereador. Telefone
do gabinete 4827-1515.

Na última semana, o vereador Rubens Fernandes
acompanhou a realização
de algumas melhorias das
vias de difícil acesso da
Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Também participou de sessão em comemoração aos 32 anos da
CONSEG, em São Paulo,
na qual foi homenageado.
Além disso, encabeçou
campanha para vinda da
Net a Ribeirão Pires, solicitando ao Executivo algumas respostas sobre a
instalação da operadora na
cidade, levando em consideração que a chegada
dela traria bons frutos aos
moradores da Estância Turística de Ribeirão Pires.
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Ribeirão recebe 1,6 mi em investimentos Empresa da UPA rompe contrato em RGS

Ribeirão
Pires
está avançando nas
ações para promover
melhorias
estruturais
em toda a cidade. Após
regularizar pendências
com o INSS e o Instituto
Municipal de Previdência
de Ribeirão Pires (IMPRERP), o que impedia a
cidade de receber verbas
por conta das diversas
irregularidades, o município está recebendo mais
de R$ 1,5 milhão em
convênios.
No final de outubro, o prefeito Adler

Teixeira, o Kiko (PSB), esteve com o Governador
Geraldo Alckmin (PSDB),
para assinar convênio
junto ao Movimento Paulista de Segurança no
Trânsito, com destinação
de R$ 1,1 milhão para intervenções que irão contribuir para a redução de
acidentes fatais na cidade.
Além disso, existem projetos para o turismo, junto à Secretaria de
Turismo estadual, para
a captação de cerca de
R$ 7 milhões para a im-

plantação do Boulevard
Gastronômico no centro
da cidade, e a revitalização do Parque Municipal,
atualmente fechado pela
gestão anterior.
Além disso, a
cidade receberá R$ 270
mil para reformar as
UBSs do Centro e do Jd
Caçula, provenientes de
emendas do deputado
federal Walter Ihoshi, e
deve custear pinturas e
adaptações para atendimento de pessoas com
deficiência física.
Em
Outubro,
Kiko e Alckmin também
assinaram um repasse
de R$ 50 mil, provenientes de emenda da
deputada estadual Leci
Brandão, que serão destinados à aquisição de
equipamentos hospitalares para a rede municipal.

O DiárioRP teve
acesso a um ofício feito
pelo “Instituto Nacional
de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública” (INTS), contratado
pelo município de Rio
Grande da Serra para
prestar serviços à saúde pública da cidade. A
empresa enviou o documento à casa de leis
respondendo um ofício
enviado pelo vereador
Benedito Araújo (PT),
onde se questiona so-

bre a atual situação da
empresa com a cidade,
levando em conta os
atrasos de pagamento
pela prefeitura.
No documento,
a empresa afirma que
suportou os atrasos
de pagamento desde
quando iniciou a prestação de serviços ao
município, tendo ainda
afirmado que por diversas vezes usou recursos próprios para pagar
os salários dos funcionários, já que não es-

taria recebendo sendo
paga.
Raphael Nunes
Rocha, gestor de operações em saúde da
INTS, afirma no documento que o contrato
da empresa com Rio
Grande da Serra foi encerrado no último dia
19 de outubro, contrariando o que, segundo
o vereador Benedito
Araújo, havia dito o Secretário de Finanças da
cidade, Carlos Eduardo
Alves, que relatava que
a empresa apenas estava querendo romper,
mas não que já havia
rompido o contrato. A
reunião com o secretário e os vereadores
ocorreu no dia 25 de
Outubro, ou seja, cinco
dias após o rompimento contratual.

