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E mais uma vez pergunto: Quem fiscaliza a Câmara?

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

 Há algumas se-
manas eu fiz um artigo 
questionando sobre a 
fiscalização da Câmara 
Municipal de Ribeirão 
Pires. Eu, que costumo 
acompanhar todas as 
sessões, cheguei a ser 
hostilizado após a publi-
cação deste meu artigo 
por alguns funcionários 
da casa de leis. No en-
tanto, quem conhece a 
tajetória do Diário de Ri-
beirão Pires e a minha, 
sabe que não é isso que 
vai abalar a nossa de-
dicação e nos fará pa-
rar de investigar o que 
acontece no poder pú-
blico de nossa cidade.
 Na época, meu 
artigo se referia a um 

projeto de lei que queria 
que todas as licitações 
da prefeitura passas-
sem pela Câmara Mu-
nicipal da cidade para 
apreciação dos verea-
dores. Pois bem, e eu 
vos pergunto: Se os 
vereadores não conse-
guem sequer fiscalizar 
o que acontece dentro 
da casa de leis, vocês 
acham mesmo que eles 
terão a capacidade de 
fiscalizar todas as licita-
ções do Poder executi-
vo, que, aliás, já é prer-
rogativa deles fazerem 
isso, mas não fazem.
 Um exemplo 
da alta ineficiência de 
boa parte de nossos 
vereadores, é o fato 

de sequer a Comissão 
Parlamentar de Inqué-
rito da saúde (CPI) ter 
saído do papel. Na hora 
de chamar a imprensa 
e dar entrevista falan-
do que vai abrir a CPI e 
que vai investigar, eles 
chamam. O que pega 
é na hora de atuar, já 
que nem sabem por 
onde começar. Fora 
isso, existem as licita-
ções da própria casa de 
leis, que os legisladores 
pouco se importam, ou 
pelo menos fingem não 
se importar, como por 
exemplo, a matéria de 
capa que o Diário de Ri-
beirão Pires publica na 
edição de hoje.
 Em Setembro 

deste ano, a Câmara 
pagou mais de 4 mil 
reais em cada aparelho 
de ar condicionado, só 
que em pesquisa em 
diversas lojas, foi possí-
vel encontrar o mesmo 
equipamento, por um 
valor muito menor. Ape-
nas nessa brincadeira, 
a câmara teria pago 
R$ 45.915 a mais que 
o valor de mercado do 
produto, já incluso o va-
lor da instalação orçado 
com a própria empresa 
que instalou na Câmara 
Municipal. Acho que já 
está na hora de  nós, 
o povo, começarmos a 
questionar de verdade 
o que está acontecen-
do nessa cidade.

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

 Um terreno lo-
calizado na esquina 
das ruas Síria e Ho-
landa está causando 
revolta em muitos mo-
radores do bairro Colô-
nia, em Ribeirão Pires. 
Isto porque o mato do 
local está muito gran-
de, chegando até mes-
mo a invadir um ponto 
de ônibus localizado 
na calçada em frente. 
Uma senhora informou 
ao Diário RP que há al-
guns dias ela estava es-
perando o ônibus, mas 
acabou surpreendida 
por uma cobra no pon-
to de ônibus.
A Prefeitura de Ribeirão 
Pires informou que o 
dono do terreno pode 
receber multa da prefei-
tura pela falta de cuida-
dos na propriedade.

Repórter: Pedro Pinto 
pedropinto@diariorp.com.br
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Acadêmia ao ar livre está abandonada

 Uma academia 
ao ar livre, localizada 
em Rio Grande da Ser-
ra virou assunto entre 
os munícipes na última 
semana. A academia 
fica localizada na Vila 
São João e está neste 
local a menos de um 
ano, e o que chama a 
atenção é o avançado 
estado de deterioração 
em que se encontra. 
Em sua grande maioria, 
os aparelhos de mus-

culação estão enferru-
jados e quebrados, tra-
zendo um grande risco 
para as pessoas que ali 
praticam exercício.
 O vereador Be-
nedito Araújo (PT), via 
rede social, criticou o 
local citando que o es-
paço está abandonado 
e caindo aos pedaços, 
principalmente pela 
alta concentração de 
ferrugem que há nos 
aparelhos, podendo 

3

 A educação tem 
sido um assunto muito 
comentado pelos mu-
nícipes de Rio Grande 
da Serra, principalmente 
pelo estado em que as 
unidades educacionais 
do município têm se en-
contrado. Um exemplo 
disso é a Escola Esta-
dual Francisco Louren-
ço de Melo, que fica no 
bairro Tsuzuki.
 Segundo diver-
sos pais de alunos, a 
escola tem várias gotei-
ras em dias de chuva e a 
estrutura da escola está 
com os dias contados. 
Via rede social, um dos 

pais disse: “Os diretores 
estão tendo que se virar 
para manter a escola 
funcionando e os pro-
fessores, e muitas ve-
zes pais dos alunos se 
unem para que as aulas 
continuem”.
 Na câmara dos 
vereadores, em sessões 
passadas os vereadores 
relataram a difícil situa-
ção que as escolas es-
tão passando, citando 
até um mutirão realiza-
dos pelos alunos e pro-
fessores para recuperar 
a quadra da escola Cas-
siano Ricardo, que esta-
va tomada pelo mato.

 Além disso, 
o tráfico de drogas é 
constante. Na unida-
de visitada por nossa 
equipe, foi possível ver 
um grupo de traficantes 
contando dinheiro em 
frente à escola sentados 
em cadeiras da própria 
unidade.
 Em nota, a Se-
cretaria Estadual de 
Educação informou que 
enviou cerca de R$27 
mil no início do ano le-
tivo para que fossem 
realizados os pequenos 
reparos para o início das 
aulas. A Escola Francis-
co Lourenço de Mello 
está em obras no valor 
de R$ 98 mil. Já a Esco-
la Cora Coralina recebeu 
limpeza, e na Escola Es-
tadual Cassiano Ricardo 
a poda está agendada 
para o dia 24 de março.

Escolas de RGS estão em estado crítico
transmitir doenças para 
aqueles que os usam.
 Vale lembrar 
que não é a primeira 
vez que a cidade re-
gistra péssimos cuida-
dos com os espaços 
públicos. Em fevereiro, 
nossa equipe mostrou 
o estado precário de 
manutenção do Parque 
Linear, que foi inaugu-
rado em menos de um 
ano e já se encontra 
muito danificado.
 O Diário de Ri-
beirão Pires entrou em 
contato com a Prefei-
tura de Rio Grande da 
Serra para questionar 
sobre a academia e 
se haverá alguma ma-
nutenção do espaço, 
no entanto, não houve 
nenhuma resposta aos 
nossos questionamen-
tos.



 Durante a Ses-
são Ordinária da quin-
ta-feira passada (15), o 
vereador Amaury Dias 
(PV) utilizou a Tribuna 
Livre para declinar de 
sua participação na Co-
missão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Saú-
de. Segundo Amaury, 
ele estava sendo ques-
tionado pela imprensa 
e por moradores sobre 
o andamento das in-
vestigações, mas nun-
ca tinha informações 

novas pelo fato da CPI 
nem ter sido oficial-
mente iniciada, o que 
pegou a maioria dos 
presentes de surpresa.
 Após o ocorri-
do, a equipe do Diário 
de Ribeirão Pires en-
trou em contato com 
o vereador e também 
membro da comissão, 
Rogério luiz (PSB), para 
saber como estava o 
andamento da CPI.
 “Essa semana 
nós tivemos um en-

contro com o Conse-
lho Municipal da Saúde 
de forma mais informal 
para dar prossegui-
mento nas investiga-
ções. Na verdade essa 
reunião já era para ter 
ocorrido, mas ela foi 
adiada por duas ve-
zes por motivos maio-
res. Participou eu, o 
Paixão (PPS), que é o 
presidente da CPI, o 
advogado da Câmara 
e membros do CMS”, 
afirmou o parlamentar.

 Q u e s t i o n a d o 
se foi ventilado algum 
nome para substituir 
Amaury, o vereador ne-
gou. “Ainda não surgiu 
nenhum nome, pois 
primeiro vamos oficia-
lizar a CPI para dar o 
andamento necessá-
rio nas investigações”, 
completou.
 Desde de o co-
meço, o DiárioRP tem 
acompanhado de perto 
a situação da Comis-
são.

CPI da saúde não sai do papel e tem nova derrota na Câmara
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 A Câmara Mu-
nicipal de Ribeirão Pi-
res pode ter fraudado 
uma licitação para a 
aquisição de diversos 
equipamentos de ar 
condicionado para os 
gabinetes de 15 verea-
dores. De acordo com 
documentos, o valor 
pago foi o equivalente 
a 4,5 vezes, o preço 
de mercado.
 A licitação, que 
foi no molde de carta 

convite, estilo de licita-
ção que já foi inclusive 
questionado pelo Pre-
sidente da Câmara, 
Rubens Fernandes da 
Silva, o Rubão (PSD), 
por segundo ele ser 
fácil de fraudar, ocor-
reu em Setembro de 
2017 e foi assinada 
pelo próprio presiden-
te da casa. O total 
pago na licitação foi 
R$ 68.415,00 pelos 15 
equipamentos de po-

tência 9.000 BTUS, o 
mais simples existente 
no mercado.
 Uma equipe 
do DiárioRP, orçou 
em diversas lojas o 
mesmo equipamen-
to - da mesma marca, 
modelo e potência- e 
pode constatar que, 
o valor de um equi-
pamente igual o que 
foi adquirido pela câ-
mara gira em torno 
de R$ 1.000,00. Já o 
valor pago pela casa 
legislativa da cidade 
está muito superior. 
Dividindo o valor total 
da licitação pelos 15 
equipamentos, a câ-
mara pagou R$ 4.561 
em cada um dos apa-
relhos, superfaturando 
o valor de mercado em 
quatro vezes mais.
 Nossa equipe 

também entrou em 
contato com a em-
presa que forneceu os 
equipamentos à Câ-
mara. Fingindo ser um 
empresário do ramo 
de salões de beleza, 
nosso repórter pediu 
orçamento à empresa 
Oliveira Prado Neto, 
que informou que a 
instalação completa 
de um aparelho com a 
mesma potência, cus-
ta R$ 500,00.
 Mesmo se a 

empresa cobrasse o 
valor do equipamento 
e a instalação, cada 
aparelho não passaria 
de R$1.500,00, tota-
lizando o custo máxi-
mo de R$ 22.500,00, 
menos da metade dos 
quase 70 mil reais pa-
gos pelo Poder Legis-
lativo da cidade.
 Depois de ser 
procurado por nos-
sa equipe, dessa vez, 
informado que se tra-
tava de uma reporta-

gem, o Proprietário da 
empresa não respon-
deu nossos questio-
namentos até o fecha-
mento desta edição. 
A Câmara Municipal 
de Ribeirão Pires tam-
bém foi procurada por 
nossa equipe de re-
portagem por telefone 
e por e-mail, mas não 
respondeu aos nossos 
contatos. O Presidên-
te da Câmara não foi 
encontrado para co-
mentar o caso.

Câmara superfatura licitação de ar condicionado
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Prefeitura de RP entrega uniformes

 Grupos de mo-
radores de diferentes 
locais de Ribeirão Pires 
estão se unindo para 
fazer uma espécie de 
mutirão de limpeza. A 
iniciativa visa a trazer 
melhorias para os seus 
respectivos bairros, 
além de servir como 
protesto contra o go-
verno.
 Seguindo essa 
mesma linha, alguns 
moradores da Vila 
Marquesa decidiram 
se juntar para realizar a 
capinação de uma pra-
ça localizada no mes-

 Na manhã da 
última terça-feira (20), 
na Escola Municipal 
Valberto Fusari foram 
apresentados os uni-
formes escolares que 
começam a ser entre-
gues para os alunos 
da rede municipal de 
ensino. A distribuição 
das peças está sendo 
realizada de forma gra-
dativa em todas as uni-
dades escolares, con-
templando os cerca de 
nove mil estudantes, 
do Ensino Infantil até o 

mo bairro. Segundo 
informações dos mu-
nícipes, o local é utili-
zado por pessoas de 
todas as idades, mas o 
mato estava tão gran-
de que ficou impossí-
vel de usar aquele es-
paço para realização 
de qualquer atividade.
 Dias atrás, 
munícipes do Jardim 
Iramaia fizeram mu-
tirão para revitalizar 
um campo de futebol, 
pois  também encon-
trava-se com bastante 
mato.
 “A gente deci-

Fundamental II.
 Cada kit de uni-
formes é composto por 
peças de verão, que 
inclui uma camiseta, 
bermuda para os me-
ninos, short-saia para 
as meninas, e unifor-
me de inverno, que 
contém uma camiseta 
de manga comprida 
e agasalho comple-
to. Ainda neste mês, 
o município também 
realizou a entrega dos 
kits de materiais para 
todos os estudantes. 

diu se reunir para ca-
pinar o campo porque 
já havíamos feito a so-
licitação para a prefei-
tura mas ninguém veio 
resolver o problema”, 
disse um morador.
 Procurada por 
nossa equipe, a Pre-
feitura informou que a 
Secretaria de Infraes-
trutura Urbana traba-
lha em calendário de 
manutenção por todo 
o município, seguindo 
cronograma de priori-
dades e considerando 
demandas apresenta-
das pelos moradores.

Os kits são compostos 
por itens como giz de 
cera, cadernos, lápis, 
borracha, massa de 
modelar, caneta, cola, 
tesoura, régua, estojo, 
entre outros – de acor-
do com a proposta pe-
dagógica da série de 
cada aluno.
 A Prefeitura 
destinou cerca de R$ 1 
milhão para a aquisição 
dos kits de materiais 
escolares e cerca de 
R$ 1,7 mi para a aqui-
sição dos uniformes.

Moradores fazem mutirão em bairros de RP
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 Na última ter-
ça-feira (20) foi regis-
trado na delegacia de 
Ribeirão Pires um crime 
de violência contra um 
animal. Um homem de 
aproximadamente 30 
anos foi denunciado  à 
Polícia por matar o ca-
chorro de sua irmã de 
forma brutal.
 O episódio, que 
choca pela crueldade, 
aconteceu no final da 
tarde de segunda-feira 

 Na tarde da últi-
ma terça-feira (20), pas-
sageiros de um trem da 
linha 10-Turquesa (Rio 
Grande da Serra–Brás) 
passaram momentos 
de pânico entre as es-
tações Rio Grande da 
Serra e Ribeirão Pires. 
Em determinado local 
durante o trajeto, co-
meçaram a sair muitas 
faíscas da composição 
que, aparentemente, 
teve um princípio de in-
cêndio, como relatado 
por muitos usuários.
 Na momento do 
incidente, a região do 
ABC foi tomada por um 

boletim de ocorrência 
contra o acusado.
 Segundo da-
dos da Secretaria de 
Segurança Pública do 
Estado, 21 animais 
são agredidos por dia. 
Os relatos desses cri-
mes revelam casos de 
agressão física aos bi-
chos por seus donos 
em casa, prisão em ca-
tiveiros sem condições 
de higiene ou alimen-
tação e até mesmo em 
rinhas de galo.

CPTM esclarece que 
todos os trens de sua 
frota e o sistema de 
alimentação de ener-
gia possuem proteção 
contra raios”, disse 
através de nota enviada 
pela companhia.

mal. Logo em seguida, 
pegou o animal com as 
mãos e o arremessou 
pela janela de sua casa, 
por se tratar de uma al-
tura considerável, o cão 
morreu na hora.
 Logo após a 
agressão, a família ten-
tou socorrer o cachorro, 
mas perceberam que 
ele já estava sem vida, 
então a proprietária do 
animal se deslocou para 
a delegacia de Ribeirão 
Pires onde elaborou um 

trafegava e foi atingi-
da por uma descar-
ga atmosférica. O raio 
atingiu equipamentos 
de captação de ener-
gia instalados na parte 
superior do trem, pro-
vocando as faíscas. A 

(19), quando o indiciado 
chegou do trabalho e se 
dirigiu a sua residência. 
Ao perceber que alguns 
de seus pertences   es-
tariam sujos pela urina 
do cachorro, o rapaz 
acabou surtando de rai-
va e foi atrás do animal, 
que pertenceria a sua 
irmã.
 Quando encon-
trou o cão, a primeira 
reação do homem foi 
dar um chute no ani-

temporal longo, deixan-
do, inclusive, algumas 
estações da Compa-
nhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) 
alagadas.  Nenhu-
ma pessoa chegou a 
se ferir,  mas em di-
versos vídeos publica-
dos nas redes sociais, 
é possível ver diversos 
usuários chorando com 
medo da situação.
 O Diário de Ri-
beirão Pires entrou em 
contato com a CPTM 
para buscar respostas 
sobre o ocorrido. De 
acordo com a compa-
nhia, “a composição 

Homem agride e mata cachorro após animal urinar em seus pertences

Relâmpago atinge trem e gera tumulto em RP




