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Justiça condena políticos
por improbidade

Há dois anos
atrás o Ministério Público denunciou diversos políticos da
cidade à justiça por
impobridade adminis-

trativa enquanto eram
presidentes da Câmara
Municipal da cidade.
Edson Savietto
(PPS), Saulo Benevides
(MDB), Dedé da Folha

(PPS) e Gerson Constantino (MDB) tiveram
que se explicar para a
justiça.
Na última semana a justiça con-

denou a maioria dos
réus. Apenas Dedé não
foi condenado, por que
já se passou mais de
cinco anos do fato e o
crime já prescreveu.
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Será que o Saulo nunca aprende?
Quem viveu na
cidade durante os anos
em que Saulo Benevides (MDB) governou a
cidade sabe o quanto a
administração do emedebista foi péssima ao
município. Faltava o
mínimo do mínimo. Enquanto isso Benevides
criava dívidas imensas
para nós pagarmos.
No entanto, é
como diz o ditado, “a
justiça tarda, mas não
falha.” Na semana que
passou, o ex-prefeito foi
condenado por improbidade administrativa
por irregularidades de
quando foi presidente

da Câmara Municipal.
A decisão ainda cabe recurso.
Além disso, o
Tribunal de Contas do
Estado (TCE), também
apontou diversas irregularidades enquanto Saulo foi prefeito, como por
exemplo a compra de
bebidas alcoólicas com
o dinheiro público. Um
tremendo absurdo!
Agora cabe aos vereadores decidirem se acatam ou não o parecer do
TCE. Não acatar, além
de ser uma tremenda
falta de caráter e compaixão com o dinheiro
público, também será

um atestado de incompetência, palavra que
Saulo conhece bem, já
que a incompetência de
sua amargurada gestão
traz consequências até
hoje para a cidade.
No entanto, tem
uma coisa em que Benevides é muito bom: Se
fazer de bobo e achar
que é vítima da sociedade. É sério, ele acha que
foi um bom prefeito
mesmo e que as pessoas o atacam apenas por
motivos pessoais, como
no caso do Vereador
Amigão D’orto (PTC),
que fez duras críticas ao
ex-prefeito e apelou aos

vereadores que votem
favoráveis ao parecer do
TCE.
Saulo,
como
adora agir, se fez de
‘vítima da sociedade’
e publicou que D’orto
fez isso porque ele teria
rompido um aluguel
com ele quanto prefeito. Saulo, entenda de
uma vez por todas que
você foi um péssimo
prefeito, nós odiamos
seu governo, e não queremos você governando
Ribeirão nunca mais.
Aprenda de uma vez
por todas que a gente só
quer o certo, e não quer
nunca mais você.
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Obra em Ouro Fino está paralisada 2º Prêmio Destaques abre inscrições

Munícipes reclamam que obras não andam há semanas.

O Diário de Ribeirão Pires está acompanhando as obras que
estão paralisadas na
Rodovia Índio Tibiriçá,
em Ouro Fino Paulista.
Segundo informações,
o projeto foi feito pela
Secretaria de Obras
e encaminhado para
a Secretaria de Ouro
Fino, que devolveu o
projeto para Secretaria se Obras pois, não
teria condições de concluir o proposto.
A população de
Ouro Fino aguarda ansiosa pelo término da
ampliação de faixas,
na passagem da linha
do trem, e vem pedindo auxílio ao DiárioRP

constantemente.
O local é competência do Departamento de Estradas
de Rodagem (DER),
porém, segundo apurações houve uma negociação para o município realizar a obra de
canteiro central da via
por 150 metros de umcada lado da linha férrea. Em seguida o DER
arrumará o asfalto e
deve pintar as faixas
e placas. A Empresa
férrea aumentará os
braços da cancela na
passagem de nível (Segundo informações, a
cancela já foi adquirida). Inclusive a Eletropaulo já mudou toda

a fiação necessária. No
entanto, a obra que já
deveria estar em avançado processo e talvez
até próxima de conclusão, encontra-se paralisada. O vereador
Amigão D’orto chegou
a enviar ofício questionando sobre o atraso
da obra.
Em contato, a
Prefeitura da cidade
informou que “a intervenção no referido local, para a ampliação
de faixas na passagem
de nível da linha do
trem na Rodovia Índio Tibiriçá – em Ouro
Fino Paulista, será realizada por meio de
parceria entre a Prefeitura, a MRS e o DER.
As instituições estão
realizando alinhamentos sobre cronograma
e logística das obras
no local. As intervenções atendem reivindicação dos moradores
de Ouro Fino Paulista,
para melhorar o fluxo
de veículos nesse ponto, especialmente em
horários de pico” afirma a assessoria de imprensa do Município.

Premiação visa reconhecer os talentos de nossa região.

O Diário de Ribeirão Pires e a Associação Comercial, industrial e Agrícola de
Ribeirão Pires (ACIARP)
abriram nesta sexta-feira (10) inscrições para
o Prêmio Destaques
2018. Esta é a segunda
edição do evento, que
teve início em 2017 e
tem como objetivo homenagear, incentivar,
prestigiar, e principalmente, reconhecer o
trabalho das empresas
e pessoas dentro dos
municípios de Ribeirão
Pires e Rio Grande da
Serra que mostram relevância à região.
Este ano, a premiação será dividida
em três diferentes etapas. Na primeira fase,
os leitores poderão indicar seus candidatos

favoritos dentro das
14 categorias. Não
é necessário indicar
o mesmo candidato mais de uma vez,
já que com apenas
uma indicação ele já
estará concorrendo
para participar da
segunda etapa. O período de indicações
vai até dia 23 de novembro, às 23h59.
Na
segunda
fase, uma equipe técnica fará analise de
todos os indicados e
escolherão os finalistas através de conceitos técnicos que serão
diferentes para cada
categoria, inclusive
visitando estabelecimentos, se necessário.
Não importa quantas
vezes o candidato foi
indicado, todos serão

analisados de forma
igual. De todos os indicados, os jurados
escolherão cinco de
cada equipe para a
Grande Final. O resultado dos finalistas
sairá no dia 28/11.
A terceira e última fase será através
de votação popular.
Entre os dias 28/11
e 13/12, você poderá
votar no seu finalista
favorito. O resultado
final será divulgado
em um coquetel no
dia 14 de dezembro.
As categorias são: Melhor
Gastronomia, Centro Educacional, Unidade de
Saúde, Beleza, Melhor
atendimento,
Personalidade
Política
Local, Personalidade
Política Regional, Entidade Social, Artista
Local,EmpresaLocal,Empreendedor, Personalidade Ribeirão Pirense, revelação do ano e
Destaque 2018. Para
votar, acesse o site do
Diário de Ribeirão Pires e escolher seu favorito: diariorp.com.
br .
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Vereadores dizem como votarão sobre contas de Saulo
Na quinta-feira
(22), os vereadores de
Ribeirão Pires, devem
votar as contas do ex-prefeito Saulo Benevides (MDB), referentes
ao ano de 2014. As contas foram consideradas
ilegais pelo Tribunal de
Contas do Estado (TCE).
No relatório do
TCE, foram constatadas diversas irregularidades, entre elas, a
compra de bebidas alcoólicas pela prefeitura, ausência do Alvará
do Corpo de bombeiros em creches municipais, extintores de
incêndio vencidos nas
escolas, fila de espera
com mais de 600 crianças, frequentes ausências de funcionários,
principalmente do setor da saúde, diversos
erros de controle finan-

Saulo usou o dinheiro público até para comprar bebida alcoólica

ceiro e de gastos, falta
de transparência, sistema facilitando possíveis fraudes, aumento
do déficit orçamentário em quase 97%, entre diversas outras.
Após dois adiamentos, os vereadores
votarão se acatam ou
não o parecer técnico
do Tribunal. Em caso
positivo,
Benevides
fica inelegível pelos
próximos oito anos.
O ex-prefeito chegou
a ir até a câmara para
interceder em aos vereadores. Saulo precisa

de pelo menos 12 votos contra o parecer do
TCE para se livrar da
inelegibilidade.
O DiárioRP, entrou em contato com
os vereadores questionando sobre a intenção de voto. José Nelson de Barros (MDB) e
Rubão Fernandes (PSD)
não retornaram nossos contatos. O vereador Arnaldo Sapateiro
(PSB) afirmou que “vai
ficar quieto, que vai
ver o que o pessoal vai
resolver”.
Se nenhum ve-

reador mudar seu voto
até a próxima sessão,
Benevides fica inelegível. Veja abaixo como
cada vereador declarou
seu voto:
Favoráveeis ao parecer do Tribunal:
Amigão D’orto (PTC),
Amaury Dias (PV), Anselmo Martins (PR), Archeson Teixeira (PTB),
Rogério Luis (PSB), Edmar Oldani (PV). Disseram estar em dúvida: Paulo Cesar (MDB),
Paixão, Danilo Afonso
(PSB), Edson Savietto, o
Banha (PPS), João Lessa
(PSDB), Carlinhos Trindade (PPS). Contrário
ao parecer do Tribunal: Gê do Aliança
(PSC). Não responderam: José Nelson de
Barros (MDB), Rubão
Fernandes (PSD), Arnaldo Sapateiro (PSB).

Ex-presidentes da câmara são condenados por improbidade

Ex-predisentes contrataram sem processo de licitação

A Justiça condenou o ex-prefeito de
Ribeirão Pires, Saulo
Benevides (MDB), Edson Savietto, o Banha
(PPS), atual vereador e,
o ex-parlamentar Gerson Constantino.
A denúncia foi
feita pelo Ministério
Público devido à manutenção de contrato
sem licitação com o
advogado João de Deus
Ferreira Filho, na época que presidiram a
Câmara Municipal de
Ribeirão Pires. Improbidade administrativa

é quando um gestor
público comete atos
para enriquecimento
ilícito, e de desonestidade, com o dinheiro
público, violando os
princípios da Administração.
Durante o período de 2003 a 2013,
de acordo com a denúncia, os serviços do
advogado foram realizados sem licitação ou
concurso público. Saulo Benevides, Banha,
Dedé da Folha e Gerson Constantino, através de meios ilegais

utilizaram R$ 551,6
mil de dinheiro da Câmara Municipal.
A justiça interpretou que o
ato fere a Legislação,
consequentemente cabível a sentença por
improbidade administrativa. Além da perda
dos direitos políticos,
os réus terão que pagar
multa proporcional a
cinco subsídios, com
uma quantia equivalente ao valor líquido
recebido no último
mês de mandato.
Os réus foram
condenados a perda
dos direitos políticos
por cinco anos e proibição de contratar com
o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de
três anos, além de multa. Já no caso de Banha,

que atualmente ocupa
uma cadeira como parlamentar, o juiz decretou que ele perca imediatamente o direito
de exercer o cargo de
vereador. Ao advogado,
ficou estabelecido pagamento de multa proporcional a dez vezes
o valor de sua última
remuneração mensal.
Quanto a Casa de Leis
fica proibida nova contratação sem licitação
pelos parlamentares. A
decisão cabe recurso.
Importante
destacar que Edinaldo
de Menezes (Dedé da
Folha) também foi denunciado pelo Ministério Público à Justiça.
No entanto, como deixou o órgão há mais de
cinco anos, tempo em
que prescreve o crime
de improbidade, não
pode ser condenado.
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Quadrilha faz duas vítimas em banco no centro da cidade

Golpes ocorreram dentro de agência em um espaço de 14 minutos

Na última semana, o DiárioRP havia alertado sobre a
“temporada” de golpes
na cidade e na região.
Golpes visando pessoas
idosas e aposentados
são mais comuns nessa época do ano. Com
isso, todo cuidado é
pouco na hora de ir
às agências bancárias.
No último sábado (10),
uma mulher de 75
anos e um homem de
69 anos, foram vítimas
de um golpe, na agência bancária do Banco

do Brasil, na rua Miguel Prisco. O intervalo
entre os golpes foi de
14 minutos.
O primeiro caso
aconteceu às 09:45,
quando a vítima foi
retirar um extrato no
caixa eletrônico, um
indivíduo se aproximou e se apresentou
como funcionário. Segundo o aposentado, o
homem havia dito que
a máquina não teria
feito a operação certa
e que era para ele inserir o cartão novamen-

te, com a utilização
da biometria. A vítima
afirmou não ter sacado nenhuma quantia
em dinheiro, contudo,
após retirar outro extrato horas depois, viu
que o “suposto” funcionário havia sacado R$ 4
mil.
O segundo caso
ocorreu às 09:59, quando uma segunda vítima
foi realizar um saque
em um dos caixas eletrônicos da agência,
e outro indivíduo se
aproximou e disse que

o equipamento não estava funcionando e que
era para ela se dirigir a
outro caixa. Quando a
vítima foi realizar o saque, viu que seu saldo
era insuficiente e que o
indivíduo havia sacado
uma quantia R$ 2,3 mil
de sua conta.
Pela descrição
das vítimas, os suspeitos são duas pessoas
diferentes, o que pode
caracterizar uma quadrilha
especializada
neste tipo de golpe. A
polícia investiga o caso.

Discussão acaba em confusão em supermercado do Centro Alto

Romu foi chamada para socorrer clientes do mercado

Na noite do
último sábado (10), a
ROMU, equipe de elite
da Guarda Civil Municipal (GCM), recebeu
uma denúncia anônima na qual informava uma suposta troca
de tiros que estaria
acontecendo dentro
de um supermercado,
localizado na divisa
de Ribeirão Pires e o
bairro Guapituba, em
Mauá. O caso ocorreu
por volta das 21h.
Ao chegar no
local, os oficiais se de-

pararam com a vítima,
um rapaz de 26 anos,
morador de Mauá,
que afirmou ter sido
agredido tanto verbal
quanto fisicamente e
que o autor das agressões, que já havia se
evadido do estabelecimento, teria apontado
uma arma em sua direção.
Uma testemunha que presenciou
os fatos confirmou a
história e afirmou que
teria uma imagem do
indivíduo
agressor

portando a arma de
fogo em punho. Uma
funcionária do local,
que também presenciou toda a situação,
narrou os fatos como
verídicos. Outra empregada do supermercado, que também
presenciou o ocorrido, confirmou o que
a companheira de trabalho havia dito. Ao
chegar na delegacia, a
vítima foi orientada a
comparecer ao Instituto Médico Legal (IML)
para a realização de

um exame de corpo de
delito. Lá, também foi
orientado do prazo de
seis meses para a representação legal após
o reconhecimento do
autor dos delitos.
O caso foi registrado na Delegacia
de Polícia de Ribeirão
Pires e está sendo investigado pelas autoridades locais. Ainda
não se sabe quem é o
autor das agressões e
nem tampouco o que
teria motivado a confusão.

