
Decreto publicado nesta 
quinta-feira (13) permite rea-
bertura das igrejas para re-
alização de missas e cultos. 
Missas, cultos e reuniões con-
secutivas deverão ter duração 
máxima de 90 minutos, com 
intervalo de uma hora entre as 
cerimônias para que seja real-
izada a higienização.

A orientação é desestimu-
lar a participação de pessoas 
com mais de 60 anos ou com 

doenças crônicas. O distancia-
mento mínimo deve ser de 1,5 
metro. As medidas de higieni-
zação são semelhantes aos 
estabelecimentos comerciais, 
inclusive com a obrigatorie-
dade do uso de máscaras e 
com aferição de temperatura. 
Os assentos devem ser dis-
ponibilizados de forma alterna-
da entre fileiras e bancos.

Na véspera da liberação, o 
prefeito Carlos Defavari rece-
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beu o vereador Edison Mar-
conato, que reforçou o pedido 
para a reabertura das igrejas 
e templos religiosos. “En-
tendemos a necessidade da 
retomada das atividades reli-
giosas, que também são fun-
damentais para a saúde men-
tal e espiritual das pessoas. 
Em tempos difíceis é que mais 
precisamos de palavras de 
conforto e incentivo”, afirmou 
Carlos Defavari.

Fase 3             

Igrejas podem reabrir
 com até 40% da capacidade

Errata - Saltinho
Em nossa edição anterior di-

vulgamos informações sobre os 
pré-candidatos à Prefeitura de 
Saltinho. Informamos que o pré-
-candidato Grilo é filiado ao PDT, 
quando na verdade faz parte do 
PTB. Além disso, alguns dados 
abaixo foram corrigidos:

Grilo (Claudemir Francisco To-
rina), 63 anos, tem grande iden-
tificação com Saltinho desde a 
emancipação do município. Foi 
eleito vereador em 1996 com 
o maior percentual da história 
(19%), percentual jamais alcan-
çado nas eleições em Saltinho, 
e eleito presidente da Câmara 
para o biênio 1997/98.

Foi prefeito de Saltinho em 
dois mandatos: 2009-2012 e 
2013-2016. Na reeleição tam-
bém obteve vitória expressiva, 
com quase 70% dos votos vá-
lidos, Em 2011, segundo a em-
presa Globo Pesquisas, que 
atua na área de pesquisas de 
opinião e de mercado, Grilo foi 
apontado como o prefeito com 
o terceiro maior índice de apro-
vação no Estado de São Paulo, 
com 86% de aceitação pela po-
pulação e participação política.

“Saltinho passou por muitas 
mudanças durante o período 
em que fui prefeito. Contudo, 
destaco três grandes melhorias: 
implantação de médicos 24 ho-

Pré-candidato                

ras de atendimento no posto de 
saúde; construção de grande 
reservatório (represa) de água 
triplicando a capacidade de ar-
mazenamento de água bruta; 
construção de duas creches 
municipais”, relembra Grilo.

Quando questionado sobre a 
possível candidatura à Prefeitu-
ra saltinhense, foi firme: “tenho 
certeza de que posso fazer ain-
da mais por Saltinho. Conheço 
cada canto de nossa cidade, co-
nheço a maioria da população e 
sei de suas necessidades. Sei 
onde e como buscar recursos 
para viabilizar obras de me-
lhorias, uma vez que a arreca-
dação municipal é insuficiente 
para trazer progresso para nos-
sa cidade. Além, é claro, do res-
peito e carinho com que sempre 
tratei todos os munícipes”, com-
pleta Grilo.
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Celebração

Missa do padroeiro tem celebração em sistema drive-in

Por conta de limitações 
impostas pela pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
o dia Senhor Bom Jesus 
(transfiguração do Senhor) 
– padroeiro de Rio das Pe-
dras – foi celebrado de forma 
diferente. As solenidades, 
que também marcaram a co-
memoração de 150 anos de 
construção da primeira cape-
la dedicada ao Senhor Bom 
Jesus de Rio das Pedras, 
foram divididas em três mis-
sas.

O povo católico se reuniu 

Da Redação
em oração, tanto virtual-
mente quanto de forma pre-
sencial. Às 8 horas, Padre 
Anselmo – pároco de Rio 
das Pedras – celebrou mis-
sa da Casa Paroquial, que 
foi transmitida aos fiéis pela 
fanpage da paróquia no Fa-
cebook. No recinto do rodeio 
foram celebradas duas mis-
sas com os fieis acompa-
nhando no sistema drive-in, 
dentro de seus carros. Padre 
Reginaldo Brandão (Padre 
Régis), pároco da Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes 
(Rafard), conduziu a celebra-
ção das 17h. Às 19h30, Frei 
Maurício dos Anjos, do Semi-
nário Seráfico São Fidélis e 
Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus (Igreja dos Fra-

des, de Piraci-
caba) celebrou 
a missa, tam-
bém transmitida 
pela fanpage da 
paróquia rio-pe-
drense.

Cerca de 500 
pessoas acom-
panharam as ce-
lebrações do Dia 
do Padroeiro e 
outras 300 pelas 
redes sociais. As 
missas também 
foram transmiti-
das via rádio.

“Em nome de 
toda a Paróquia Senhor Bom 
Jesus e o que à compõe, 
agradeço à todos os profis-
sionais e voluntários envolvi-
dos para a realização desse 
evento, bem como à empre-
sa Campvision Projeções 
e a pessoa do Lielson pela 
estrutura de projeção e som 

montada no recinto, Guarda 
Municipal, Vigilância Sanitá-
ria e à Prefeitura Municipal 
de Rio das Pedras pelo apoio 
e por ter enviado uma ambu-
lância ao local para Pronto 
Atendimento”, declarou Pa-
dre Anselmo, que comple-
tou: “um agradecimento es-

pecial ao povo rio-pedrense 
que tornou esse dia e essa 
festa mais bela pois, sem a 
presença e oração de vocês, 
dificilmente seria possível re-
alizá-la. Que o Senhor Bom 
Jesus abençoe grandemente 
a vida de cada um de vocês, 
hoje e sempre. Amém!”.
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Imóveis

Veículos

Alugo

Ofereço-me

terreno 1000 mts para chácara, 
localizado na área Rural de Rio 
das Pedras no bairro Lambari do 
Meio a aprox. 200 mts da Capela 
e a 4 km da Rofivua do Açúcar. R$ 
76.000,00( Aceito proposta)
Contato Marilene (19) 98108-3337 
e Renan(19)99261-4461

Terreno no Quintas do Engenho 
-Ótima localização R$85 mil-                   
F. 9.9625.8884  (Creci 141.262)

Salão de Festas com piscina 
e churrasqueira 3493.7104 / 
9.9625.8884 / 9.9774.7704

Toninho - jardins, limpeza, conser-
vação - 3493.4561 - 9.9977.2485

Casas em terreno de 250m2. 
Casa 1: sala/cozinha/banhiero e 
2 quartos. Casa 2: cozinha, 2 ba-
nheiros e 4 quartos. R$ 90 mil . F.: 
9.9649.2245

Vende-se um fogão (cônsul) bran-
co de 5 bocas, forno excelente 
por 650,00. F.:19 - 997098911

Terreno no Santa Maria lll ( 
12x25), plano, com escritura e 
iptu 2020 pago. F.: 9/9155.1099

Quarto para solteiros 9.9706.8548

Terreno no Bairro Santa Maria I
11,00x27,25 = 299,75m²
Valor R$105.000,00
Contato: 9 9649-2245

Ofereço-me - cuidadora mensal ou 
folguista. 9.8609-4982, c/ Simone

Marinalva - Aulas Corte/Costura. 
Reformas em geral - 3493.4902. 
Facebook (@vivenciar e criar)

Nissan Versa SL 1.6 16V, 2014, 
direção elétrica, central multimídia 
com câmera de ré, completo - top 
de linha. Valor: R$ 32.900,00. 
Whats (19) 9.9810-5055 

Fernando Serviços Gerais em con-
strução civil (elétrica, calhas, muros 
e calçadas) 9.9463.6100

Oportunidades

Overloque nova e puff novo 
9.8915.8653

Sala comercial no Centro (Pru-
dente de Moraes, 566, piso supe-
rior), c/ recepção, depósito/ sala, 
banheiro e área de luz, alarme 
monitorado e câmeras de segu-
rança. R$ 700 por mês, incluso 
condomínio/água/esgoto/IPTU. 
Contato: 3493-5276 ou no mes-
mo endereço, sala 3.

Pneu aro 15 R$ 40,00 9.9720.8754

Jardinagem - manutenção, limpe-
za, plantio de grama 9.9905.0732 
/ (19) 3432.2396

Fusca branco, 1300L, 4 pneus no-
vos R$ 3.800 - 9.9720.8754

Grade de ferro (4m x 0,50 de lar-
gura) 3493.4243

Ecosport 2015, completa 
9.9608.0487

Rack, luminária de ferro, colchão 
de casal, cômoda penteadeira 
9.8915.8659

Marcelo eletricista e hidráu-
lico residencial 9.9935.0878

Chácara de 600 m² com casa de 4 
cômodos + 3 banh, salão de fes-
tas, churrasqueira, quiosque com 
piscina 9.9800.7464

Palio 2010, básico R$ 12 mil - 
vale a pena ver . F.: 9.9127.1435

Pajero Sport 2008 Diesel  F. 
9.9278.9664 ou 9.9825.0105 

Apto no Ed. Itália, centro 
9.9608.0487

Casa com 2 quartos, quintal, s/ 
garagem, próximo do Macone. 
R$ 600. Tratar: 9.9706-4479

Carretos e fretes viagens 
9.9978.9219

2 Salões na R. Vicente de Pau-
la: um com 500mt e outro com 
220mts. CRECI 91.670. Cel: 
9.9736.8186

S-250ano 2000 -R$ 50 mil 
9.9524.1937 / 3493.2265

Terreno c/ construção a partir 
de R$145 mil, financiado. Tra-
tar: 9.9736-8186 (Creci 91670)

ApT. Edifício Parque Premiatto 
(bairro Dois Córregos, Piracicaba/
SP). 2 quartos, 1 banheiro, sala, 
cozinha e lavanderia, 1 vaga de 
garagem, 46m². Exc. localização. 
R$115 mil. Cont.: (19) 99783-5151

Salas comercias em cima da 
Ótica Matriz - 

Contato: 9. 8193.3851

Colchão e cama de casal, como-
da, ventilador de teto, luminaria - 
989158659

Contrata-se motorista de cami-
nhão pipa p/ trabalho em outro es-
tado. Preferência c/ experiência. 
Envie CV para rh@facilitabombe-
amento.com.br ou R. Prudente de 
Moraes, 566 – Sala 03 - Rio das 
Pedras. Atendimento em horário 
comercial

Procuro profª de matemática 
avançada para aulas particulares 
9.9985.5094

Terreno no São Carlos de 150m2. 
Proximo 20 mets da Rodovia. R$ 
75 mil - Aceito carro como pagto. 
F.: 9.9742.6793
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Dentro das Normas

Prefeitura reabre para atendimentos presenciais

Com a evolução de Rio das 
Pedras para a Fase 3, Ama-
rela, do Plano São Paulo de 
reabertura gradual por conta 
da pandemia no novo coro-
navírus (Covid-19), a Prefei-
tura voltou a abrir as portas 
para atendimento presencial. 
Com cuidados como álcool 
em gel nas entradas, distri-
buição de senhas e aferição 
de temperatura, os serviços 
voltam a ocorrer de segunda 
à sexta-feira, das 8 às 16 ho-
ras.

O distanciamento reco-
mendado pela Secretaria da 
Saúde também é respeita-
do com o isolamento de al-
gumas cadeiras para evitar 
que as pessoas se sentem 

próximas umas das outras. 
“Os procedimentos serão es-
tendidos a todos os serviços 
municipais que são neces-
sários para que a população 
seja acompanhada em seu 
desenvolvimento socioeco-
nômico. Ficamos contentes 
que a reabertura ao público 
da prefeitura e comércio te-
nham sido possíveis e con-
tamos com a colaboração e 
conscientização de todos”, 
afirma o prefeito Carlos De-
favari.

Os serviços prestados pela 
Prefeitura, que vinham ocor-
rendo à distância e voltam a 
ser presencial, são referen-
tes a emissão de certidões, 
cobranças de taxas diversas 
(IPTU, ISS, ITBI), informa-
ções de processos diversos, 
dívida ativa, fiscalização ge-
ral, posto do Sebrae Aqui, 
PAT, SAAE, entre outros.

Da Redação

WhatsApp

Saúde cria Disk Aglomerações 
e informações sobre Covid

Para manter a população de 
Rio das Pedras informada a 
respeito do novo coronavírus 
(Covid-19), a Secretaria da 
Saúde lança, nesta sexta-feira 
(14), um canal exclusivo para 
tirar dúvidas a respeito da pan-
demia. O atendimento poderá 
ser feito por ligação ou men-
sagens via WhatsApp. A ferra-
menta conta com orientações 
sobre a doença, tratamento e 
protocolo de atendimento. O 
número para entrar em conta-
to é o (19) 9.9884-8015.

“As mensagens poderão ser 
enviadas a qualquer hora do 
dia. Entretanto, o atendimento 
será realizado no período das 
8 às 18 horas de segunda-
-feira à sábado. Pedimos pa-
ciência para as pessoas que 
enviarem mensagens, pois re-
ceberemos contatos de toda a 
cidade”, explica Filemon Silva-
no, secretário da Saúde.

Disk Aglomerações – Tam-
bém foi disponibilizado pela 
Secretaria da Saúde um celu-
lar novo com um chip exclusi-
vo para o atendimento 24 ho-
ras de denúncias de pessoas 
aglomeradas e realização de 
festas ou confraternizações. O 
número – (19) 9.9668-6298 – 
será atendimento por equipe 
responsável pela Vigilância 

Sanitária. As mensagens tam-
bém podem ser enviadas pelo 
WhatsApp, bem como fotos e 
vídeos de aglomerações.

“Precisamos que a popula-
ção se conscientize. O vírus 

não está para brincadeira. 
Caso você veja aglomerações 
que podem ser evitadas, o ca-
nal foi aberto para que a sua 
denúncia seja feita”, afirma 
prefeito Carlos Defavari.
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Na última terça-feira (11), a 
Polícia Militar fez duas apre-
ensões de entorpecentes em 
Rio das Pedras. Às 18h36, na 
avenida Rosina Figurelly Coury, 
a equipe formada pelos PM Sd 
Maroun, Sd Oliveira e Sd Bar-
ros abordou dois indivíduos em 
atitude suspeita no bairro Luiz 
Massud Coury. Durante a abor-
dagem nada de ilícito foi encon-
trado.

Contudo, quando a equipe 
encerrou a abordagem ocor-
reu uma chamada via Copom 

Polícia Militar faz apreensões de entorpecentes

Da Redação (190) com um cidadão que es-
tava acompanhando de longe 
a abordagem e que gostaria de 
passar informações sobre os in-
divíduos , de que eles estariam 
na prática de tráfico de entorpe-
centes. Cerca de meia hora de-
pois a equipe retornou ao local 
da abordagem e localizou os 
mesmos suspeitos.

Em nova revista foram loca-
lizados dois papelotes de ma-
conha e a quantia de R$ 33. 
Ambos estavam saindo de uma 
área de terra. No local foram 
encontrados mais 21 papelotes 
de maconha e duas pedras de 
crack.

Um dos indivíduos informou 

que em sua casa havia mais 
duas armas de fogo e certa 
quantia de entorpecentes. Che-
gando à residência, o sujeito 
franqueou a entrada da equipe, 
mas nada de ilícito foi encontra-
do.

Ambos foram conduzidos 
para o Plantão Policial de Rio 
das Pedras. O escrivão Rogério 
Polo informou a ocorrência ao 
delegado de plantão, dr. Gyllis 
Esquitini Scroca, que realizou 
Boletim de Ocorrência por porte 
de entorpecentes.

Jardim Alberto Zepellini – 
Pouco mais de uma hora de-
pois da ocorrência no Massud 
Coury, outro patrulhamento 
bairro Alverto Zepelini realizado 
pelos PM Cb Cerqueira, Sd De 
Paula e Cb Padovan, a equipe 
recebeu denúncia de que havia 
um indivíduo praticando a ven-
da de entorpecentes.

Chegando ao local, a equipe 
identificou o suspeito que, du-
rante interrogatório, confessou 
estar na prática de tráfico de en-
torpecentes e que a droga e di-
nheiro estavam em seu quarto. 
Após contato com o proprietário 
da residência – avô do suspei-

Segurança

to – foi permitida a entrada dos 
policiais na residência. No guar-
da-roupas foram encontrados 
entorpecentes, material para 
embalo e dinheiro em espécie.

Diante dos fatos foram lidos 
os direitos constitucionais e o 
indivíduo apresentado na de-
legacia de Polícia Judiciária, 
onde o delegado de plantão ra-
tificou a prisão, na lei de drogas 
11.343/06, artigo 33 – tráfico de 
entorpecentes.

Queda de furtos – Rio das 
Pedras iniciou o ano com muitos 
registros de furtos, em especial 

de fios elétricos em repartições 
públicas. Em janeiro foram re-
gistrados 23 furtos, número que 
subiu para 33 no mês seguinte. 
Contudo, com a atuação das 
forças policiais da cidade, esse 
número vem caindo. Em março 
foram 22 furtos, enquanto que 
em abril caíram para 16. Em 
maio, o registro mais baixo: sete 
furtos. Junho foi o segundo mês 
com índices mais baixos, com 
11 furtos. Ainda não há informa-
ções sobre atuações em julho, 
mas já é possível observar a 
grande melhoras nos números.

Descontos: Academia Center Training,  Wizard, Academia HII SHO KAN (Tati) Muay Thai. 
Aulas de Zumba – 3ª e 5ª feiras, das 18h às 18:45h

Exames: Dr Renan 3493-3848/ Dra Cristina 3493-2482, ou médico de sua confiança.

Clube de Campo de Rio das Pedras

Clube reabre neste 
final de semana com horário reduzido:

Sábado e Domingo das 12:00 as 18:00 já. 
De terça a sexta das 14:00 as 20:00hs.

Quiosques: 
Taxas para convidados R$ 20,00  e  

diária para uso das piscinas  R$ 35,00 
   ( Apresentado por um sócio + exame médico). 
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“Minha postura será sempre de defender
 o erário público e a população com a verdade”

Debate I

O vereador Dr. Fernando de 
Oliveira Antônio (DEM) ao as-
sumir a palavra, na Tribuna da 
13ª Sessão Ordinária da Câ-
mara Municipal de Rio das Pe-
dras, nesta segunda-feira dia 
10 de agosto de 2020, antes 
de rebater matéria da prefeitu-
ra publicada pela imprensa em 
jornais e mídias sociais, decli-
nou agradecimentos aos pro-
prietários dos mesmos que lhe 
garantiram direito de resposta, e 
também a seu par Carlos Sicca, 
enaltecendo o caráter do com-
panheiro.

O parlamentar Democrata 
deu início a sua contestação, 
colocando que o título da ma-
téria veiculada pela Prefeitura 
“Vereadores rejeitam R$ 2,1 
milhões para recapeamento” 
claramente trazia a intenção de 
denegrir a imagem dos verea-
dores que não autorizaram a 
Administração atual, a contrair o 
empréstimo para recapeamento 
de 25 ruas da cidade.

“A manchete é tendenciosa e 
visava claramente atingir os ve-
readores, nos colocando como 
contrários ao bem de Rio das 
Pedras”, disse Dr. Fernando. 

“Além das matérias nos jor-
nais, inseriram nas mídias so-
ciais vídeos aumentando ainda 
mais o ataque infeliz, não per-
mitindo, de forma autoritária, 
comentários que não eram de 
seu interesse. Infelizmente, isso 
mostra o nível que a política de 
Rio das Pedras chegou com a 
atual Administração, pois nun-
ca vi uma atitude tão baixa em 
minha vida”, declarou o parla-
mentar.

Na sequência, Dr. Fernando 
ressaltou sua intenção de com-
provar suas palavras, dando 
início a exibição de documentos 
sobre a gestão atual e começou 
falando da obtenção da CND 
(Certidão Negativa de Débitos) 
pelo Município.

Exibiu Relatório do Siconfi 
(Sistema de Informações Con-

Assessoria de Imprensa da 
Câmara

tábeis e Fiscais do Setor Públi-
co Brasileiro), que é alimentado 
com dados da própria Prefeitu-
ra, mostrando que a dívida do 
Município saltou de R$ 19,5 mi-
lhões no início de 2017, para a 
cifra de R$ 72,1 milhões no final 
de 2018.

“No início de 2017, a dívida 
consolidada com o INSS era de 
quase R$ 4 milhões e, para con-
seguir a CND, a Administração 
assumiu valores, renunciando 
a ações de contestação e re-
cursos, fossem elas adminis-
trativas ou judiciais, elevando 
a dívida para R$ 40,8 milhões”, 
apontou Fernando.

“Olha o custo disso para a ci-
dade e para população de Rio 
das Pedras. Endividaram o Mu-
nicípio e ainda falam na matéria 
do jornal que pagaram dívidas, 
e por isso hoje tem crédito. Isso 
é um absurdo”. Segundo o ve-
reador, “essa gestão bate recor-
des de arrecadação ano após 
ano, e só no ano de 2020, até o 
mês de julho arrecadou mais de 
R$ 72 milhões de acordo com o 
Portal da Transparência”. 

Dr. Fernando, de forma con-
tundente, exibiu também a 
quantidade de comissionados 
contratados recentemente. 
“São 69 pessoas que estão no-
meadas em plena pandemia, 
para cargos que não tem rela-
ção com o combate da doença 
e que consomem quase R$ 300 
mil por mês, sem considerar ne-
nhum encargo social. Não são 
médicos, enfermeiros ou pesso-
as que possam ajudar a popu-
lação.”

“Se levarmos em conside-
ração que faltam cinco meses 
para acabar o ano, veremos 
que o valor almejado para o em-
préstimo, seria facilmente ob-
tido com atitudes de economia 
na Administração”, asseverou o 
vereador.

Outra questão apontada pelo 
edil em seu pronunciamento foi 
o fato de que muitas ruas inse-
ridas na relação de logradouros 
que seriam beneficiadas, se-
quer apresentam buracos.

“Qual foi o critério para esco-
lhas destas ruas em detrimento 

a tantas outras que necessita-
vam deste benefício?”, questio-
nou Fernando, para em seguida 
destacar o viés político da esco-
lha, fazendo comparação entre 
a rua escolhida e as outras mais 
necessitadas do bairro Nosso 
Teto.

O vereador também destacou 
o uso de recursos públicos para 
produzir matérias para jornais 
e facebook. “Além do pessoal 
comissionado, o prefeito tem 
muito mais recursos e conta 
com assessoria de marketing, 
de imprensa e gasta nosso di-
nheiro para produzir inverdades 
levianas com isso.” Dr. Fernan-
do passou então a exibir extra-
tos de contratos da prefeitura, 
com empresas de assessoria 
de marketing e áudio visual, que 
visam a divulgação de ações da 
Administração com seus res-
pectivos valores.

O vereador contestou o com-
portamento do prefeito, ao 
questionar o porquê ele não fez 
“matéria” quando o Edil votou 
contra a redução da carga horá-
ria dos médicos. Após, mencio-
nou sua recusa em debater po-
lítica desta forma, por meio de 
mídias sociais, e ressaltou seu 
desapontamento pela maneira 
com a qual agiu o Prefeito, di-
zendo: “me nego a descer a tal 
nível, tanto pela educação que 
tive, quanto pela religião que eu 
sigo e fica aqui meu repúdio a 
tudo isso”.

Em seguida, o vereador re-
latou sua estranheza diante da 
Ata de Registro de Preços da 
Prefeitura de Rio das Pedras, 
homologada no último dia 29 de 
julho no valor estimado de R$ 
5.429.777,35 para realização 
de pequenos reparos e servi-
ços de recuperação estrutural 
de vias públicas, recapeamento 
asfáltico, construção de guias e 
sarjetas e manutenção de gale-
rias pluviais. Também estabe-
leceu certa preocupação com 
o fato do polêmico projeto do 
Executivo ter sido encaminha-
do logo após, com o pedido de 
sessão extraordinária, onde não 
é observado o crivo das comis-
sões da Casa.

“Pressupõe-se que haja di-
nheiro para pagar quando é re-
alizada uma Ata de Registro de 
Preços, que inclusive o Tribunal 
de Contas do Estado entende 
como proibido, que isso é ile-
gal”, justificando sua posição 
com apresentação de material 
do TCE.

Dr. Fernando continuou apre-
sentando dados do Portal de 
Transparência, onde aparecem 
de valores dotados à admi-
nistração de obras e serviços 
em vias públicas; resposta da 
própria Prefeitura para Reque-
rimento de Informações onde 
são apontados que valores da 
dotação orçamentaria foram 
reservados para aquisição de 
massa asfáltica para esse ano e 
que a demora na execução dos 
serviços acontecia pela demora 
na entrega do material.

“Será que dentre os R$ 72 
milhões arrecadados neste ano, 
não houve condições de reali-
zar o recapeamento de algumas 
das ruas inseridas no projeto? E 
a responsabilidade da Câmara 
em autorizar empréstimo para 
outro prefeito pagar? E a dívida 
de R$ 72 milhões para obter a 
CND? Quem vai pagar é a po-
pulação de Rio das Pedras.”

Após tecer considerações 

sobre sua conduta ilibada no 
exercício de suas atividades 
como vereador, pautando pela 
correção nas ações, rejeitando 
conluios ou a política do toma-
-lá-dá-cá e se atendo à legali-
dade, Dr. Fernando de Oliveira 
Antônio veementemente decla-
rou: “Enganar as pessoas, fazer 
com que elas tenham um juízo 
deturpado do que aconteceu 
aqui numa votação só por in-
teresse eleitoral, eu não posso 
aceitar. Agora, após a apresen-
tação de meus argumentos, 
no local onde a população me 
colocou para exercer minha 
atividade que é esta Tribuna, e 
não em facebook, whatsapp ou 
matérias jornalísticas, a popu-
lação pode enfim avaliar o que 
realmente aconteceu.”

Criticando atitudes inconse-
quentes de alguns criadores 
de fake news nas redes sociais 
e alertando para as mudanças 
na Lei Eleitoral para essas situ-
ações, o vereador Dr. Fernando 
asseverou: “Quero deixar claro 
que com prefeito A, B ou C, mi-
nha postura será sempre de de-
fender o erário público e a popu-
lação com a verdade. Portanto, 
fica aqui minha indignação com 
a mentira ventilada”, finalizou 
Dr. Fernando.

SSMRDP - Sindicato dos Servidores 
Municipais de  Rio das Pedras

Rua Marino Ernesto Montagnani, n. 33, São Cristóvão
* PLANO DE SAÚDE – Santa Casa Saúde - São Francisco
* PROJETO ODONTOLÓGICO: Uniodonto
* CONVÊNIO - O GRUPO SIM – Plano de benefícios para 
toda a família. 
* CARTÃO DE CRÉDITO: 008CARDS
* ATENDIMENTO: PSICOLÓGA MARILEIDE F. RIBEIRO
* PLANO TELEFÔNICO MÓVEL: VIVO
* CABELEIREIRO (A): MASCULINO/FEMININO
* ATENDIMENTO JURÍDICO: Quinta-Feira e Sexta-Feira ( 
Agende Horario)
Seja um associado e desfrute de todos os benefícios 

e estrutura que oferecemos a Você Servidor.
UNIDOS FORTES SEREMOS!

Agende/Informações: Dalfré/Rafaela
Telefone 3493.5638 
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Debate II

Gestão responsável com ética e respeito

Há muito, o Brasil pede 
por administradores cons-
cientes e responsáveis, que 
enfrentem os problemas de 
sua população com serieda-
de, numa visão responsável 
e comprometida com a coisa 
pública. Ser gestor público 
nos dias de hoje, exige muita 
coragem e responsabilidade, 
como por exemplo: contabi-
lizar dívidas públicas herda-
das de administrações an-
teriores, que sequer tinham 
compromisso ou visão de 
futuro para sua cidade. Em 
Rio das Pedras, não foi dife-
rente.

Ao assumir a Prefeitura 
Municipal me deparei com a 
famosa prática do “orçamen-
to paralelo”, onde o Prefeito 
e seus assessores deixam 
de reconhecer e contabilizar 
a dívida pública, mascarando 
os resultados orçamentários 
e financeiros. Em poucas pa-
lavras, é ser mal pagador e 
ainda achar que tem razão.

Para começar a colocar o 
município novamente nos tri-
lhos, foi necessário reconhe-
cer, com muita coragem e 
visão de futuro, dívidas acu-

muladas até 2016, assim dis-
tribuídas: INSS no valor acu-
mulado de R$ 37,4 milhões, 
com valor pago de R$ 3,7 
milhões; precatórios com to-
tal acumulado de R$ 33,4 mi-
lhões, com valor pago de R$ 
5,2 milhões; despesas com 
pessoal civil acumulados de 
R$ 5,2 milhões e o valor total 
pago; restos à pagar (empe-
nhos gerais não pagos) no 
valor de R$ 7 milhões e R$ 
5,1 milhões já pagos; des-
pesas diversas como saldo 
negativo nos cofres públicos, 
convênio com o Hospital e 
Maternidade São Vicente de 
Paulo e CPFL no valor de 
R$ 4,4 milhões e valor total 
já pago. Os valores até de-
zembro de 2019 totalizam R$ 
23,7 milhões.

Se não houvesse o reco-
nhecimento das dívidas, Rio 
das Pedras nunca recupera-
ria sua honra e dignidade pe-
rante os governos Estadual e 
Federal, sem falar nos forne-
cedores de serviços e produ-
tos, bem como, perante seus 
funcionários, que sequer re-
cebiam em dia seus salários.

Tecnicamente falando, fo-
mos obrigados a contabilizar 
todas as dívidas que outros 
prefeitos fizeram e não tive-
ram coragem de reconhecer 
contabilmente. Mas, fique 
claro, estas dívidas já exis-
tiam no município e, assumir 

Carlos Defavari
contabilmente é obrigação 
de um gestor ético e respon-
sável.

Então, qualquer especu-
lação de aumento de dívida 
pública do município de Rio 
das Pedras sob a responsa-
bilidade da minha Adminis-
tração (2017/2020) é boato 
infundado. Agora, eticamen-
te assumir as dívidas escon-
didas (ocultação de despe-
sas) da Prefeitura, a qual os 
outros prefeitos não tiveram 
coragem. Sim, é verdade, eu 
sou gestor e por isso, desde 
2017 temos CND (Certidão 
Negativa de Débitos) e só 
por isso recebemos e esta-
mos recebendo verbas, do 
Estado e União que transfor-
mamos em aquisição de veí-
culos, construção de prédios 
públicos e até suas finaliza-
ções, melhoria e benfeitorias 
para a cidade num modo ge-
ral.

Depois deste primeiro mo-
mento, partimos para uma 

luta diária que dura 3,6 anos. 
Contudo, finalmente hoje po-
demos dizer que não temos 
restos à pagar da administra-
ção 2017/2020, ou seja, as 
dívidas da minha Administra-
ção estão todas pagas. Além 
disso, pagamos os protestos 
existentes no passado, só 
restando tirar de Cartório as-
sim que a Pandemia permitir 
sua abertura.

Então, ser criticado por to-
mar as atitudes que são, ou 
deveriam ser, obrigação dos 
gestores modernos (prefei-
tos), não tenho qualquer re-
ceio. A população pode ter 
a certeza de que estamos 
combatendo o bom comba-
te. Todos os dias e todas as 
horas. E temos a consciên-
cia tranquila de que todas as 
atitudes que tomamos são e 
serão para o bem da comuni-
dade rio-pedrense. 

O resultado deste trabalho 
foi mensurado pelo Índice 
Firjan de Gestão Fiscal, onde 

no início do ano 2017 nossa 
cidade ocupava a posição de 
número 578 entre as 596 ci-
dades avaliadas no Estado 
de São Paulo, ou seja, esta-
va entre as 20 piores do Es-
tado. Após o enfrentamento 
da real situação econômica/ 
financeira do município e 
mesmo reconhecendo pesa-
das dívidas deixadas pelos 
prefeitos anteriores (INSS, 
Precatórios Trabalhistas 
etc), conseguimos reagir, e 
passamos no ano posterior 
(2018), para a posição de 
número 352, demonstrando 
assim a responsabilidade e 
o respeito pela coisa pública.

E ainda vamos melhorar, 
como vem acontecendo nos 
últimos meses, onde a res-
ponsabilidade fiscal, ges-
tão séria e consciente tem 
permitido realizar obras e 
serviços como capinação, 
tapa-buracos, reservatórios 
d´água. Enfim, temos muito 
a fazer, juntos.
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Sorteios

Prefeitura disponibiliza números 
para concorrer a prêmios do IPTU

A Prefeitura de Rio das 
Pedras divulgou nesta quar-
ta-feira (12) os números da 
sorte ou cupons para con-
correr aos prêmios do pro-
grama “IPTU dá Prêmios”. O 
relatório de cupons foi dispo-
nibilizado no Diário Oficial do 
Município e no site do Exe-
cutivo. A cada R$ 50 pagos 
do IPTU 2020 foi gerado um 
número. 

Para o contribuinte acom-
panhar quais são seus nú-
meros, basta acessar o rela-
tório divulgado e localizar o 
número de seu cadastro (in-
formação presente na capa 
do IPTU). Os números estão 
relacionados por ordem cres-
cente do cadastro e também 
podem ser localizados com a 
ferramenta “buscar” no nave-
gador.

Para o sorteio, que ocor-
rerá nesta sexta-feira (14), 

foram gerados mais de 94 
mil números da sorte. A 
transmissão do sorteio será 
ao vivo, pela página do Fa-
cebook da Prefeitura de Rio 
das Pedras, a partir das 17 
horas. A apresentação do 
sorteio será feita pelo reno-
mado jornalista Ary Jones, 
com a auditoria do sorteio 
feita pela Acirp (Associação 
Comercial e Industrial de Rio 
das Pedras).

“O objetivo do IPTU dá 
Prêmios é incentivar o pa-
gamento desse importante 
tributo, que possibilita a re-
alização de melhorias na ci-
dade. Mesmo no período de 
pandemia, conseguimos au-
mentar o pagamento em par-
cela única, passando de 28% 
para 35%. O objetivo seguin-
te é valorizar o comércio lo-
cal. Para isso, os prêmios 
sorteados serão distribuídos 

em forma de vale-compras 
para serem utilizados em es-
tabelecimentos de Rio das 
Pedras. Com isso, serão in-
jetados na economia rio-pe-
drense R$ 50 mil”, explicou o 
prefeito Carlos Defavari.

Serão R$ 50 mil em prê-
mios divididos em 39 vales-
-compra com valores que va-
riam de R$ 5 mil a R$ 1 mil. 
Os valores serão distribuídos 

por meio de vales-compra, 
fracionados em vales de R$ 
100 para serem utilizados no 
prazo de até 60 dias, única e 
exclusivamente no comércio 
local. Os vencedores rece-
berão notificação no ende-
reço do imóvel contemplado 
ou, no caso de terrenos, no 
endereço de correspondên-
cia.

“O comerciante ou presta-

dor de serviço que receber 
o vale-compra deverá apre-
sentar o prêmio junto com a 
cópia da nota fiscal ou do-
cumento equivalente junto a 
Secretaria de Planejamento 
e Gestão Financeira para re-
ceber o valor equivalente”, 
disse o prefeito.

“Para este ano tínhamos 
algumas ações programa-
das para a celebração do 
aniversário da cidade, como 
a Festa do Peão, show da 
rádio, desfile cívico, entre 
outros. Com os recursos que 
iríamos utilizar nas festivida-
des foi possível realizar esse 
programa, que premia aos 
contribuintes que se esfor-
çam para manter os tributos 
em dia e estimula o comércio 
local que vive situação tão 
difícil diante da pandemia”, 
completou o prefeito Carlos 
Defavari.


