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E quem é que vai fiscalizar a Câmara???

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

 Nas últimas se-
manas, um projeto de 
lei gerou muita polêmica 
aqui na cidade. O intuito 
do projeto era o de “fis-
calizar” licitações, cartas 
convite, entre outros, 
do poder executivo. A 
ideia era que a prefeitu-
ra da cidade enviasse à 
Câmara Municipal, com 
quinze dias de antece-
dência, todos os docu-
mentos referentes aos 
processos. Será mesmo 
que a intenção era aju-
dar ou ter um executivo 
na mão?
 Pois bem, não 
sei se os moradores 
sabem, mas todos os 
processos de licitação 
são públicos. Qualquer 

pessoa pode ir até a 
Prefeitura da cidade e 
solicitar os documentos 
que desejar. Além disso, 
as sessões se licitação 
também são públicas. 
Eu, inclusive, já acom-
panhei muitas, e em 
nenhuma delas eu en-
contrei algum vereador, 
pelo menos não da atual 
legislatura.
 Que o executivo 
precisa ser bem fiscali-
zado não há sombra de 
dúvidas. Eu concordo 
totalmente, mas se não 
é, o problema não é a fal-
ta de leis para isso, pois 
já existem sim, inclusive 
em âmbito nacional. Pre-
cisamos é de vereadores 
que não tenham pregui-

ça e usem o povo como 
massa de manobra com 
fins eleitoreiros e interes-
ses próprios. Precisa-
mos de mais vereadores 
que estejam de verdade 
ao lado da população.
 Além disso, an-
tes de querer mudar 
o mundo, precisamos 
mudar a nossa própria 
casa, não concordam? 
E eu pergunto a vocês, 
quem é que fiscaliza 
o legislativo? Afinal de 
contas, o Presidente 
da casa, Rubens Fer-
nandes, o Rubão (PSD) 
encheu a boca para di-
zer que cartas convites 
poderiam ser facilmente 
fraudadas, durante seu 
discurso raivoso no ple-

nário, onde chegou até a 
mostrar o dedo do meio 
para um colega e proferir 
palavras de baixo calão, 
mas durante seu man-
dato de Presidente em 
pouco mais de um ano, 
realizou diversas Cartas 
Convites pela Câmara 
da cidade. Isso não se-
ria, no mínimo, hipocri-
sia?
 Portanto, meus 
caros leitores, antes de 
concordar com leis, que 
as vezes parecem ser 
muito boas, e eu repito 
que o executivo deve 
ser fiscalizado sim, mas 
devemos nos atentar em 
pessoas que querem 
apenas ganhar com o 
poder.

 Diretor de Jornalismo: Rafael Ventura (MTB:80983) 
rafaelventura@diariorp.com.br

Essa é a Estrada do 
Caçula, a principal 
rua do bairro Jardim 
Caçula, que tem sido 
alvo de reclamações 
por parte dos muníci-
pes que transitam por 
ela todos os dias. 
 De acordo com 
informações, os bura-
cos são fundos e po-
dem até mesmo dani-
ficar pneus e a parte 
mecânica dos veícu-
los.
 Além disso, 
justamente por cau-
sa da profundidade, 
a equipe do Diário de 
Ribeirão Pires notou 
água acumulada nos 
mesmos em período 
de chuvas, o que pode 
se tornar um foco do 
mosquito da Dengue e 
Febre Amarela.

Repórter: Pedro Pinto 
pedropinto@diariorp.com.br

Foto Denúncia
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Secretário Estadual de Educação faz visita em RP

 Na última terça-
-feira (27), Ribeirão Pi-
res recebeu a visita do 
Secretário Estadual de 
Educação, José Renato 
Nalini.
 Nalini é formado 
em Ciências Jurídicas e 
Sociais pela faculdade 
de Direito da PUC-Cam-
pinas e é mestre e dou-
tor em Direito Constitu-
cional pela Faculdade 
de Direito da USP.
 A razão de sua 

visita foi o Projeto “Gol 
do Brasil”, em que o 
muncípio é pioneiro e 
está funcionando des-
de outubro de 2017 e já 
conta com cerca de 250 
alunos de escolas públi-
cas cadastrados.
 Com o intuito 
social, o “Gol do Bra-
sil” tem feito a diferen-
ça na vida dos jovens 
e, segundo Nalini, isso 
chamou a atenção para 
que viesse pessoalmen-
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 Inaugurado em 
julho de 2016, o Parque 
Linear Luiz Antônio Cor-
rea está sendo alvo de 
críticas dos moradores e 
vereadores de Rio Gran-
de da Serra.
 O que antes era 
ponto de encontro de 
famílias, agora se tor-
nou um ambiente aban-
donado e com muitos 
usuários de drogas não 
somente a noite, mas 
também durante o dia. 
Brinquedos quebrados, 

falta de lixeiras, banhei-
ros em péssimas condi-
ções, preservativos usa-
dos jogados no chão, 
são apenas alguns dos 
problemas do local.
 O vereador 
Claurício Bento (DEM) 
utilizou a tribuna na Ses-
são Ordinária de quar-
ta-feira (21) para pedir 
melhorias no local, e 
também protocolou um 
requerimento solicitando 
reformas nos banheiros 
do parque.

 A equipe de re-
portagem do DiárioRP 
entrou em contato com 
a Prefeitura de RGS para 
obter informações sobre 
as manutenções do es-
paço.
 Através de nota, 
a Secretaria de Serviços 
Urbanos informou que 
são realizadas manuten-
ções constantemente 
no local, como o conser-
to do alambrado, e que 
também é realizado o 
serviço de roçagem de 
forma constante.
 Uma equipe de 
reportagem esteve no 
local para confirmar a 
veracidade da informa-
ção fornecida pela Pre-
feitura da cidade e, em 
contrapartida foi possível 
ver um completo aban-
dono do Parque. Conti-
nuaremos averiguando.

Parque Linear está abandonado em RGS
te saber mais sobre o 
Projeto. 
 A primeira reu-
nião foi realizada no 
gabinete do Prefeito 
Adler Teixeira, o Kiko 
(PSB), junto a secretá-
rios do município. Após 
a reunião, as autorida-
des acompanhadas do 
Secretário, dirigiram-se 
para o campo onde es-
tão acontecendo os trei-
nos. 
 Após conver-
sa com alguns jovens 
e crianças que estão 
participando, afim de 
saber qual está sendo 
a experiência dos mes-
mos, Nalini deu parecer 
positivo e disse que o 
município fica em evi-
dência nacionalmente, 
já que Ribeirão Pires é a 
primeira cidade que re-
cebe o Projeto.
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Dedé é suspeito de fraude no IPTU

 Em Sessão Or-
dinária realizada na quin-
ta-feira (22), durante dis-
cussão sobre o Projeto 
de Lei que visa proibir a 
alimentação de pombos 
em Ribeirão Pires, uma 
pauta incomum foi levan-
tada pelos vereadores 
que se declararam pró-
-causa animal, como Ed-
son Savietto (PPS) e João 
Lessa (PMDB). 
 O último, inclusi-
ve, relatou que não tem 
visto muitas doenças na 

 Técnicos do De-
partamento de Finanças 
de RP estão investigando 
a família do ex-vice-prefei-
to, Edinaldo de Menezes, 
o Dedé da Folha (PPS), 
por fraude no pagamen-
to do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU). 
O Imóvel fica localizado 
na Rua São Francisco, 
no bairro Roncon, em Ri-
beirão Pires, em nome do 
pai de Dedé, Gemecê de 
Menezes, que deveria pa-
gar R$ 698,07 de tributo.
 Porém, como 

cidade e questionou: “Já 
houveram casos de do-
ença [oriundas dos pom-
bos] na cidade? Alguém 
tem conhecimento dis-
so?”. Após a pergunta, o 
vereador Rubens Fernan-
des, o Rubão (PSD), re-
plicou, dizendo: “Não são 
divulgados, quantos ca-
sos de meningite foram 
divulgados? Eles abafam, 
entendeu? É uma ques-
tão de procurar na Vigi-
lância Sanitária, porque 
não é interessante pra ci-

Gemecê estava aposen-
tado contava com bene-
fício do desconto integral. 
Entretanto, ele faleceu 
em outubro de 2014. 
 Mesmo assim, 
o edifício foi contempla-
do com o desconto total 
nos exercícios de 2015, 
de 2016 e de 2017. Ou 
seja, desde o falecimento 
de Gemecê, R$ 2.094,21 
deixaram de ser pagos 
à Prefeitura. O boleto re-
ferente ao exercício de 
2018 já possui a quantia 
completa, mediante cál-

dade”, dando a entender 
que a Vigilância Sanitária 
do município abafava os 
casos. Rubão  ainda con-
tinuou: “É tudo abafado, 
eles não vão falar. Imagi-
na se a Globo fala sobre 
as fezes dos pombos? 
Isso aqui vai virar uma 
loucura”, concluiu. 
 A equipe do Di-
árioRP tentou contato 
com o parlamentar, mas 
não obtive retorno até o 
fechamento desta edi-
ção. 
 A Prefeitura de-
clarou que a afirmação 
é improcedente, já que 
os registros são enviados 
diariamente ao Estado, 
pela Secretaria de Saú-
de, e que também nunca 
houve requerimento de 
parlamentar questionan-
do sobre o tema. Caso 
contrário, receberiam as 
informações.

culo com base no valor 
venal.
 Em contato com 
nossa equipe, Dedé afir-
mou ser vítima de perse-
guição política, disse tam-
bém que o caso se refere 
a apenas um apartamen-
to dentro da proprieda-
de, que também abriga 
a sede do jornal de sua 
família e um outro apar-
tamento que, segundo 
ele, estão sendo pagos 
normalmente. Apenas o 
apartamento aonde seu 
pai morava, falecido em 
2014, não vinha sendo 
pago, mas afirma que já 
solicitou a regularização 
desde dezembro do ano 
passado. Em entrevista, 
a outros jornais, ele afir-
mou que teria esquecido 
de regularizar durante os 
três anos que ficou sem 
pagar.

Rubão acusa secretaria de esconder informações
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 De autoria do 
ex-vereador Renato 
Foresto (PT), o reque-
rimento de abertura da 
Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da 
Saúde foi aprovado na 
Câmara Municipal de 
Ribeirão Pires, de forma 
unânime, em Setembro 
de 2015.
 De acordo com 
os que protestaram na 
época a CPI teve difi-
culdades em sua aber-
tura por conta do ve-
reador José Nelson de 
Barros (PMDB), então 
presidente da Câmara. 
Revoltados, os  jovens 
ocuparam o plenário da 
Casa legislativa como 
protesto pela demora na 
abertura e a ação aca-
bou se tornando notícia 
em diversos veículos de 
comunicação nacionais.

 Na época, al-
guns vereadores entra-
ram com processo judi-
cial, na tentativa de abrir 
a CPI.
 Após muitas 
idas e vindas, a CPI da 
Saúde foi aberta em  
2017. No entanto, até o 
momento, a população 
não obteve nenhuma 
resposta concreta sobre 
as investigações e viu a 
CPI ficar apenas no pa-

pel.
 Presidindo a 
CPI está o vereador 
José Nelson da Paixão, 
o Paixão (PPS), e tem 
Amaury Dias (PV) como 
relator e Rogério do 
Açougue (PSB) como 
membro. A comissão ti-
nha um prazo de até 180 
dias para conclusão dos 
trabalhos, porém nesta 
semana, já se passaram 
mais de cinco meses, e 

nenhuma ação concreta 
foi realizada pelos res-
ponsáveis.
 A CPI tem por 
objetivo investigar con-
tratos e ações realizadas 
pela Prefeitura de Ribei-
rão Pires, focando nas 
gestões de Clóvis Volpi 
(Patriotas), Saulo Bene-
vides (PMDB) e Adler 
Kiko Teixeira (PSB), de 
2009 até 2017.
 Buscando sa-

ber como está o an-
damento dos proces-
sos, o DiárioRP tentou 
contato com todos os 
três responsáveis pela 
comissão. Somente o 
vereador Rogério Luiz 
retornou o contato de 
nossa equipe de repor-
tagem, 
 “Haveria uma 
reunião com o Conse-
lho Municipal de Saú-
de, mas um imprevisto 

fez com que o encontro 
fosse adiado”, disse o 
parlamentar.
 Rogério afirmou 
ainda, que iria se reu-
nir com os outros dois 
membros da comissão 
para tratar do assunto.
 Em conversa 
com algumas pessoas 
da Câmara Municipal, 
foi relatado que o Presi-
dente da casa, Rubens 
Fernandes (PSD), esta-
ria articulando para co-
locar um fim rápido na 
CPI e que Amaury Dias 
(PV) estaria negociando 
uma forma de deixar a 
Comissão.
 A equipe do Di-
ário de Ribeirão Pires  
seguirá acompanhando 
o caso de perto e infor-
mando sobre qualquer 
novidade que possa ser 
divulgada.

Paralisada há 5 meses, CPI da Saúde não sai do papel
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Câmara de RGS é denunciada ao MP

 Um córrego a 
céu aberto, localizado 
na cidade de Rio Gran-
de da Serra, está inco-
modando diversos mo-
radores e comerciantes 
da Av. Dom Pedro I, no 
centro. O principal pro-
blema é o mau cheiro 
e o elevado número de 
roedores que aparecem 
naquela região, dan-
do ‘dor de cabeça’, de 
acordo com os próprios 
populares.
 Segundo as 
pessoas que transitam 
e trabalham na Avenida 
Dom Pedro l, uma ten-

 De acordo com 
a Lei Complementar 
131, popularmente co-
nhecida como a “Lei da 
Transparência”, sancio-
nada em 2009 e que 
obriga todos os Esta-
dos e Municípios – além 
da União – a divulgarem 
seus gastos para todos 
que requererem, o Di-
ário de Ribeirão Pires 
fez o requerimento dos 
documentos licitatórios, 
cartas-convite e outros 
gastos da Câmara Mu-
nicipal de Rio Grande 

tativa de comunicação 
com a Prefeitura Muni-
cipal já ocorreu. Na res-
posta, dizem que a área 
é de responsabilidade 
da Sabesp. Já quan-
do perguntam para a 
Sabesp, a empresa diz 
que o espaço é de res-
ponsabilidade da Prefei-
tura do Município.
 O assunto che-
gou até a Sessão Or-
dinária da Câmara dos 
vereadores, e o parla-
mentar Claurício Bento 
(DEM) disse na tribu-
na que foi até o local e 
viu que a situação está 

da Serra, presidida por 
João Batista Dias, o 
João Mineiro (PSDB), 
que segundo denúncias 
estariam com suspeitas 
de fraude.
 A solicitação 
dos documentos foi 
realizada no dia 26 de 
setembro de 2017 e, 
na última segunda-feira 
(26), completaram-se 5 
meses desde então. De 
acordo com a Lei, a Câ-
mara teria como prazo 
máximo, 20 dias para 
enviar os documentos 

ruim. Portanto, acabou 
solicitando a alguns ve-
readores que consultas-
sem a Prefeitura para 
tentar acabar com o 
odor que o local trans-
mite.
 O Diário de Ri-
beirão Pires entrou em 
contato com a Sabesp 
que nos comunicou que 
aquela área pertence a 
Prefeitura de Rio Grande 
da Serra. Em nossa ten-
tativa de contato com a 
Prefeitura de RGS, para 
maiores explicações, 
como já é de costume, 
não fomos atendidos.

solicitados. Como não 
foi cumprido o prazo 
estipulado e tampouco 
houve alguma respos-
ta, o DiárioRP decidiu 
representar, junto ao Mi-
nistério Público, o Pre-
sidente da Casa, João 
Mineiro (PSDB).
 Em contato 
como Ministério Público 
de Rio Grande da Serra, 
enviamos o protocolo 
do pedido, que prova o 
recebimento por parte 
da Câmara Municipal da 
cidade.

Esgoto a céu aberto é alvo de reclamações em RGS



POLICIAL01 DE MARÇO DE 2018
WWW.DIARIORP.COM.BR 7

 Uma equipe 
da Ronda Ostensi-
va Municipal (ROMU) 
foi solicitada em uma 
ocorrência na noite do 
último sábado (24), no 
Jardim São Francisco, 
localizado em Ribeirão 
Pires. Segundo infor-
mações, um homem 
de 26 anos desferiu 
golpes de faca contra 
o seu irmão, após uma 
briga familiar.
 Com a vítima 

 Na madrugada 
da última segunda-feira 
(26), um motorista de 
caminhão estava fazen-
do seu trajeto de entre-
ga pela Rodovia Régis 
Bittencourt, quando 
sentiu muito sono e de-
cidiu parar em um posto 
para tomar um café.  
 Após retornar 
ao veículo, a vítima foi 
abordada por dois ho-
mens que o amarraram 
e cobriram sua cabeça 
com um pano. Após al-
guns minutos, ouviu os 
bandidos dizendo “Tá 
cortado, tá cortado, só 

 Devido a força e 
localização dos golpes, 
a vítima esfaqueada 
sofreu perfurações em 
seu pulmão e está re-
cebendo os cuidados 
médicos necessários.
 Após os acon-
tecimentos, a Polícia 
colheu depoimentos 
do autor, da vítima e 
de outras testemunhas 
que estavam presen-
tes ou tinham conhe-
cimento sobre o caso. 
Foi informado que as 
agressões foram recí-
procas entre os irmãos.
 No entanto, o 
agressor responde-
rá pelo crime de le-
são corporal e não de 
tentativa de homicí-
dio, como previam os 
gcm’s envolvidos no 
caso.

Pires, no trecho do Ro-
doanel Mário Covas.
Saindo por Mauá, o ca-
minhoneiro se dirigiu até 
a Delegacia de Ribeirão 
Pires e elaborou o B.O. 
 A polícia está in-
vestigando o caso.

 Como estava 
com um ferimento na  
cabeça, o criminoso foi 
encaminhado até a Uni-
dade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Santa Lu-
zia, pelos guardas que 
participaram da ocor-
rência, onde ficou sob 
observação dos médi-
cos por cerca de 8 ho-
ras. Após ser liberado 
foi encaminhado para a 
Delegacia de Polícia do 
município.

 Passado o tem-
po, o homem levantou 
do banco e tirou o ca-
puz e retomou a direção 
do veículo quando, só 
após ver a primeira pla-
ca na estrada, percebeu 
que estava em Ribeirão 

agonizando, o agressor 
fugiu do local a pé, mas 
terminou sendo preso 
logo em seguida, em 
um local próximo de 
onde ocorreu o crime. 
Após confessar ser au-
tor do crime, o homem 
acabou revelando aos 
Guarda Civis Munici-
pais o local que havia 
usado para se livrar 
da arma branca com a 
qual havia cometido o 
delito.

seguir agora”, referin-
do-se ao rastreador do 
caminhão. 
 Após algumas 
horas em poder dos 
bandidos, o homem se 
deu conta de que o dia 
já havia amanhecido de-
vido a claridade em sua 
venda. Logo após, os 
sequestradores pararam 
o caminhão e roubaram 
a mercadoria alimentícia 
que o veículo carregava.
 “Vamos sair fora, 
mas espera 15 minutos 
para tirar o capuz, esta-
mos de olho em você”,-
disse um dos homens.

Após briga de família, homem esfaqueia irmão 

Caminhoneiro sequestrado é abandonado em RP




