
em fase de testes em humanos no Brasil e é uma par
ceria do Butantan com a chinesa Sinovac. A informa
ção foi divulgada pelo secretário estadual da Saúde, 
Jean Gorinchteyn, nesta quarta (12).

cinco novos acessos a população, per
mitindo mais fluidez e rapidez no des
locamento de aproximadamente 46 mil 
motoristas que trafegam pela região 
diariamente, além de passageiros do 
transporte público.

deve garantir aumento de arrecadação 
de R$ 8 bilhões.  Por ano, o Estado deixa 
de arrecadar R$ 40 bilhões de ICMS com 
os incentivos concedidos a empresas e 
setores específicos. O imposto repre
senta 66% da arrecadação do Estado. 
A medida faz parte da primeira fase de 
projeto de modernização tributária e 
de retomada econômica em elaboração 
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O governo de São Paulo vai encami
nhar à Assembleia Legislativa projeto 
que faz um corte linear de 20% em to
dos os benefícios fiscais concedidos com 
o Imposto sobre Circulação de Merca
dorias e Serviços (ICMS), a principal 
fonte de receita do Estado. A medida, 
que visa aumentar a arrecadação para 
enfrentar os efeitos da crise em 2021, 

Para enfrentar efeitos 
da crise em 2021, Estado 
projeta corte de 20% em 

benefícios fiscais do ICMS

Morando: “complexo dá nova dinâmica para o tráfego da cidade”

Na ação, Sehal defende isonomia no funcionamento dos estabelecimentos

São paulo

São berNardo

ribeirão pireS

Caso a vacina chinesa contra covid seja eficaz, governo 
Doria pedirá liberação emergencial em outubro

Morando entrega Complexo Viário Tereza 
Delta, com novos acessos à Anchieta e bairros

Prefeitura transforma área de descarte 
irregular de lixo em quadra de esportes

O Sindicato das Empresas de 
Hospedage m e Alimentação do ABC 
(Sehal), insatisfeito  com a autorização 
dada pelo go verno do Estado a bares e 
restaurantes para abrir até as 22h nos 
municípios que estão na Fa se 3 (ama-
rela) do Plano São Paulo,  protocolou 
adi ta  mento ao mandado de se gu rança 
já impetrado contra o decreto estadual 
com o obje ti vo de estender o fun cio na
men  to dos estabelecimentos além do 
horário autorizado. Página 3
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Sindicato volta à Justiça 
para estender abertura 
de restaurantes  e bares 

além de 22 horas

abC

Com o Territory,  
Ford planeja 

conquistar fatia do 
apetitoso mercado 

dos utilitários  
esportivos médios
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GCM dispersa 
1.300 pessoas em 

festas de rua 
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Sol com algumas nuvens. Não chove.

H    je

Manhã  Tarde  Noite

pelo governo paulista, diante do perío
do ainda difícil previsto para o ano que 
vem. O pacote prevê impacto financeiro 
total de R$ 8,78 bilhões e inclui também 
enxugamento da máquina administra
tiva, com a extinção de autarquias,  den
tre as quais EMTU e CDHU. Por conta 
desse enxugamento, está prevista a de
missão de 5.600 celetistas. 

Diante da possível efetividade da vacina con
tra o coronavírus, a Coronavac, o governo de São 
Paulo pode pedir à Anvisa liberação emergencial 
do imunizante ainda em outubro. A vacina está 

O prefeito de São Bernardo, Or
lando Morando, entregou nesta quar
tafeira (12) o Complexo Tereza Delta, 
localizado  no km 21 da Via Anchieta.  
Com aporte financeiro de R$ 168 mi
lhões, o sistema viário passa a oferecer 
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Enxugamento que deve ser proposto pelo governo João Doria 
prevê a extinção de 10 empresas, dentre as quais EMTU e CDHU

Poupatempo retoma atendimento presencial na próxima 
quarta-feira; programa passa a contar com 340 postos
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Reforma tributária de SP prevê corte 
de 20% em benefícios fiscais do ICMS
Por ano, o Estado deixa de arrecadar R$ 40 bilhões de ICMS com os incentivos concedidos a empresas e setores específicos

De olho em aumentar a 
arrecadação para enfrentar 
os efeitos da crise em 2021, o 
governo de São Paulo vai en-
caminhar à Assembleia Legis-
lativa projeto que faz um cor-
te linear de 20% em todos os 
benefícios fiscais concedidos 
com o Imposto sobre Cirucla-
ção de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), a principal fonte de 
receita do Estado. A tesoura-
da das renúncias fiscais deve 
garantir um aumento de ar-
recadação de R$ 8 bilhões.

Por ano, o Estado deixa de 
arrecadar R$ 40 bilhões de 
ICMS com os incentivos con-
cedidos a empresas e setores 
específicos. A arrecadação de 
ICMS prevista para o ano que 
vem é de cerca de R$ 141 bil-
hões. O ICMS representa 66% 
da arrecadação do Estado.

A medida faz parte da 
primeira fase de projeto de 
modernização tributária e de 
retomada econômica em elab-
oração pelo governo paulista, 
diante do período ainda difícil 
previsto para o ano que vem. 
O pacote prevê um impacto 
financeiro total de R$ 8,78 
bilhões e inclui também enxu-

gamento da máquina admin-
istrativa, com a extinção de 
autarquias.

Com a medida, São Paulo 
segue o Rio Grande do Sul, 
que também apresentou pro-
posta de reforma tributária 
com corte de renúncias Já o 
governo federal deve cortar 
incentivos que equivalem 
a 4,2% do Produto Interno 
Bruto (PIB) com a proposta 
de criar um novo tributo para 
substituir PIS e Cofins.

O vice-governador e se-
cretário de governo, Rodrigo 
Garcia, articula politicamente 
com a Assembleia a aprova-
ção do projeto de lei até o fim 
de setembro para que o corte 
das renúncias possa entrar 
em vigor em janeiro. É preci-
so um período de quarentena 
de três meses para que a me-
dida entre em vigor.

Garcia se reuniu com a 
bancada governista para 
discutir o envio do projeto 
à Casa, previsto para esta 
quarta-feira - e com publi-
cação no Diário Oficial hoje. 
Aos deputados, disse que a 
estratégia faz parte do plano 
para conseguir equalizar as 

STF aprova orçamento com R$ 25,7 mi a mais para 2021
O Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) aprovou na tarde 
desta quarta-feira (12) uma 
proposta orçamentária para 
2021 no valor de R$ 712,4 mi-
lhões, salto de R$ 25,7 milhões 
em comparação à proposta 
aprovada no ano passado 
para 2020 (R$ 686,7 milhões). 
De acordo com o STF, a pro-
posta orçamentária não inclui 
reajuste salarial para os minis-
tros da Corte, que recebem 
mensalmente R$ 39,2 mil - 
teto do funcionalismo público.

“O que apresentamos agora 
é o possível no atual momento, 
sem prejuízo da soberania do 
Parlamento em aprimorar o 
orçamento”, frisou o presidente 
do STF, Dias Toffoli, ao destacar 

que o orçamento foi elaborado 
em conjunto com a equipe de 
transição do próximo presiden-
te da Corte, Luiz Fux, que as-
sumirá o comando do tribunal 
no dia 10 de setembro.

“O resultado (da proposta 
orçamentária de 2021) é a 
mera aplicação de índice infla-
cionário sobre o orçamento de 
2020, uma prática que tem sido 
ado tada desde a implementa-

Toffoli: “o que apresentamos agora é o possível no momento”

Arquivo/Agência Brasil

ção do teto constitucional de 
despesas”, disse Toffoli. O salto 
no valor da proposta orçamen-
tária de 2021, em relação à de 
2020, é de 3,74%

De acordo com Toffoli, o 
Supremo fez um mapeamento 
interno das demandas das di-
versas áreas do tribunal. De-
pois do levantamento prelimi-
nar, foi necessário aplicar um 
corte de R$ 76 milhões, a fim 
de adaptar a proposta ao teto 
de gastos. Uma das saídas do 
Supremo foi compartilhar as 
despesas com a TV Justiça com 
outros órgãos que também 
aproveitam as instalações da 
emissora, como o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) e Con-
selho da Justiça Federal.  (AE)

contas públicas depois do fim 
da suspensão do pagamento 
da dívida com a União e outros 
auxílios do governo federal que 
estão vigorando na pandemia.

Segundo Garcia, em 2021 
é preciso fazer a lição de 
casa e garantir recursos para 

pagar salários, fornecedores 
e garantir o mínimo de inves-
timento. “Por isso, a urgência 
em sair na frente e aprovar 
essas medidas para garantir 
caixa para 2021”, afirmou o 
vice-governadores aos líderes 
de bancada.

Governo do Estado de SP

Enxugamento previsto pelo governo Doria prevê a extinção de 10 empresas

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
Florais de Bach
Floral de Saint Germain
Produtos Naturais

Estudamos Orçamentos   
Estacionamento Gratuito  
Entregamos em Domicílio

Av. Alda, 380 - Centro
Diadema - CEP: 09910-170/SP
Fone: 4055-3826 / 4056-6498 / 97623-9055
farmary_manipulacao@hotmail.com
www.farmary.com.br

Almoço Executivo no Parrila Del Carmem
de terça à sexta (exceto feriados) das 11h30 às 15h

R. das Paineiras, 269 
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas: 
(11) 2759 4146 / 27594170
contato@parrilladelcarmem.com.br
www.parrilladelcarmem.com.br

Bem-vindos 
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla 

Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por 
profissionais renomados da gastronomia.

Covid-19: Brasil tem 104 mil 
mortes e 3,16 milhões de casos

Bolsonaro sanciona 
com vetos lei que 

restringe circulação 
durante pandemia

O presidente Jair Bolsonaro, 
sancionou lei que permite às au-
toridades públicas restringir a cir-
culação de pessoas para conter a 
disseminação do novo coronavírus 
no país, mas vetou a isenção tribu-
tária para produtos e serviços 
necessários ao enfrentamento da 
pandemia. O texto está publicado 
no Diário Oficial da União (DOU).

A norma diz que as autoridades 
poderão adotar, no âmbito de suas 
competências, restrição excepcio-
nal e temporária de entrada e saída 
do país e locomoção interestadual 
e intermunicipal, tanto por rodo-
vias e portos quanto por aeropor-
tos. As medidas, porém, depen-
dem de recomendação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) ou do respectivo órgão 
estadual de vigilância sanitária.

O presidente vetou o trecho 
que previa isenção de Imposto 
sobre Produtos Industrializados 
(IPI), PIS-Pasep e Cofins sobre a 
industrialização e a venda de mer-
cadorias, produtos e prestação de 
serviços necessários ao enfrenta-
mento da pandemia e um outro 
complementar que dava ao Minis-
tério da Saúde a tarefa de definir 
os itens que seriam isentos dos 
tributos. Para barrar o benefício, 
o governo alegou que a medida 
“acarreta em renúncia de receita 
sem que esteja acompanhada de 
estimativa do seu impacto orça-
mentário e financeiro”. (AE)

O Brasil chegou a 104.201 
mortes em função da pandemia 
do novo coronavírus. Os dados 
foram divulgados na entrevista 
coletiva de apresentação do Bo-
letim Epidemiológico do Minis-
tério da Saúde nesta quarta-
feira (12). Ontem o painel trazia 
103.026. Ainda há 3.454 óbitos 
em investigação.

Já os casos acumulados so-
maram 3.164.785. Há 715.107 
casos em acompanhamento. 
Ontem, o sistema do Ministério 
da Saúde marcava 3.109.630 
pessoas infectadas desde o 
início da pandemia. Até o mo-
mento,  2.309.477 pessoas se 
recuperaram da doença.

Os estados com mais 
mortes por covid-19 são: São 
Paulo (25.869), Rio de Janeiro 
(14.295), Ceará (8.052) e Pará 
(5.909). As Unidades da Fed-
eração com menos óbitos são: 
Tocantins (482), Roraima (555), 
Mato Grosso do Sul (558), Acre 
(569) e Amapá (606).

A taxa de transmissão de ca-
sos de covid-19 no Brasil chegou 
a 1,01 em 9 de agosto, segundo 
estudo divulgado nesta semana 
pela universidade Imperial Col-
lege, do Reino Unido. O dado 
está em queda em relação à se-
mana anterior, mas ainda indica 
que a doença está em expansão. 
(Agência Brasil)

n RENÚNCIAS
Dos R$ 8 bilhões que 

serão obtidos com o corte das 
renúncias, 25% têm vincu-
lação destinada para os mu-
nicípios. Os cálculos apontam 
um ganho líquido de R$ 3,4 
bilhões para os cofres do Es-
tado, sem essas vinculações. 
O governo projeta um rombo 
de R$ 10,4 bilhões para 2021, 
com receitas estimadas em 
R$ 214,9 bilhões e despesas 
de R$ 225,4 bilhões.

O enxugamento da má-
quina prevê a extinção de dez 
fundações e autarquias, entre 
elas, EMTU (empresa que cui-
da de transporte de passageiros 
intermunicipais); CDHU (hab-
itação); Daesp (aeroportos re-
gionais); e Sucen (o combate 
de endemias que hoje é feito 
pelos municípios na forma de 
convênios). Por conta desse 
enxugamento, está prevista 
a demissão de 5.600 profis-
sionais celetistas que foram 
contratados até 1983.

O plano de retomada 
prevê, em uma segunda fase, 
uma lista de concessões que 
está sendo fechada pelo go-
verno paulista. (AE)
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Sehal volta à Justiça para estender abertura 
de bares e restaurantes do ABC além de 22h
Para entidade, estabelecimento que funciona à noite não tem o mesmo tempo de atendimento daquele que abre de dia

n O NÚMERO

10 mil
bares e restaurantes tem  
o ABC, segundo estimativa  
do Sehal

A autorização dada pelo 
go verno do Estado a bares e 
restaurantes para abrir até as 
22h nos municípios que estão 
na Fa se 3 (amarela) do Plano 
São Paulo de flexibilização da 
qua rentena não deixou plena
mente satisfeito o Sindicato 
das Empresas de Hospedage m 
e Alimentação do ABC (Sehal). 
A entidade protocolou adi ta 
mento ao mandado de se gu
rança já impetrado contra o 
decreto estadual com o obje
ti vo de estender o fun cio na
men  to dos estabelecimentos 
além do horário autorizado.

O sindicato patronal de
fende que a escolha das seis 
horas de funcionamento de
ve ficar a critério do empresá
rio, conforme o que convém 
para seu estabelecimento.

Para a advogada do Sehal, 
Denize Tonelotto, não há iso
nomia no funcionamento dos 
estabelecimentos. Isso ocorre 
porque, embo ra quem traba
lhe à noite tenha permissão 
para permanecer aber to até 
as 22h, o empresário não terá 
o mesmo tempo de atendi
mento de quem atua durante 
o dia, uma vez que quem abre 
à noite começa seu expedi
ente por volta das 18h30. 

“Portanto, esse bar terá 
ape nas três horas e meia de tra
balho, diferentemente do que 
ocorre no período diurno, em 
que o estabelecimento conse
gue abrir durante as seis horas 
autorizadas”, explicou Denize.

Os bares, restaurantes e si
milares do ABC têm permis são 
para funcionar até 22h desde 
6 de agosto, dia da publicação 
do decreto estadual. Antes, a 
autorização era até 17h.

“O novo regulamento ain
da não atende nossa catego
ria, não trata os empresários 
com igualdade, pois todos 
precisam faturar e não apenas 
quem trabalha durante o dia. 
O tratamento é diferente para 
um e para o outro”, prossegue 

a advogada.
O presidente em exercí

cio do Sehal, Wilson Bianchi, 
disse que o setor está prepara
do para cumprir todos os pro
tocolos de segurança exigidos 
pelos órgãos governamentais, 
de modo a garantir aos clien
tes e colaboradores a seguran
ça necessária para a retomada 
consciente das atividades.

Bianchi reforça ainda que 
o trabalho durante seis horas 

permitirá um sopro de vida 
para aquelas empresas que 
estão afogadas em dívidas e 
que se não puderem trabalhar 
terão de demitir os poucos co
laboradores que ainda estão na 
ativa. “Temos de evitar a falên
cia dos empresários e manter 
os empregos para restaurar a 
economia do ABC”, afirmou.

n REGRAS
Segundo o decreto, o consu

Divulgação/Sehal

Na ação, Sehal defende isonomia no funcionamento dos estabelecimentos

mo local em bares e restauran
tes continua permitido apenas 
em ambientes arejados ou ao 
ar livre, com obrigatoriedade de 
assentos. Não será permitido 
que os clientes fiquem em pé. 
A orientação é que os estabe
lecimentos atendam os clientes 
conforme horário agen dado, 
para evitar aglome rações. A 
ocupação máxima de ve ser 
de 40% da capacidade dos as
sentos. (Reportagem Local)

Plataforma de compra e venda exclusiva para 
associados Sicredi. Encontre o que precisa e fortaleça 
o comércio local, desenvolvendo a sua região. 

Quer vender 
ou comprar 
alguma coisa? 
Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a 
economia local

Ol‡ , Ju Andrade!
No Conecta desde set/2019
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Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,450 R$ 5,451
Turismo R$ 5,39 R$ 5,60

Volume: R$ 57,05 bilhões
Maiores altas:  Marfrig ON (4,77%), 
Klabin S/A (2,38%)
Maiores baixas:  Gol PN (-3,85%), 
IRB Brasil ON (-3,45%)
Variação em 2020: -11,7%
Variação no mês:  -0,77%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,421 R$ 6,423
Turismo R$ 6,51 R$ 6,61

Varejo cresce 8% em junho, com recuperação puxada por supermercados

As vendas do varejo cresce
ram 8% em junho ante o mês 
anterior, após a alta recorde de 
14,4% em maio (dado revisto), 
divulgou o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) ontem (12). Passado o 
choque de março e abril provo
cado pela crise decorrente da 
pandemia do novo coronavírus, 
as vendas do varejo já retor
naram ao patamar de feverei ro, 
antes do agravamento da dis
seminação da covid19.

A recuperação ainda não 
foi homogênea. O avanço está 

especialmente sustentado pelo 
segmento de supermercados, 
que responde por metade do 
varejo e continuou crescendo 
du rante os meses de pandemia. 

Porém, a velocidade da 
retomada das vendas sur
preendeu analistas do mer
cado financeiro ouvidos pela 
reportagem, que estimavam 
alta mediana de 4,90% em 
junho ante maio. No varejo 
ampliado, que inclui   veícu
los e material de construção, 
o volume vendido subiu 
12,6% em junho ante maio.

“O ritmo de recuperação 
das vendas do varejo veio um 
pouquinho melhor do que es
távamos esperando, mas ainda 
temos de aguardar. Temos de 
ser prudentes. A sustentabili
dade desse processo depende da 
manutenção de renda e do mer
cado de trabalho”, ponderou o 
economista Lucas Maynard, 
do banco Santander Brasil.

Mesmo com as duas altas 
seguidas, o setor fechou o se
gundo trimestre de 2020 com 
queda recorde de 7,8% ante 
o primeiro trimestre do ano. 

No varejo ampliado, as vendas 
encolheram 12,1% no mesmo 
período, também o pior desem
penho já visto na pesquisa.

No acumulado de janeiro a 
junho, o varejo teve queda de 
3,1%, o menor resultado semes
tral desde o segundo semestre 
de 2016, quando recuou 5,6%.

Em junho, já superaram 
o patamar prépandemia os 
segmentos de supermerca dos 
(8,9% acima de fevereiro), ma
terial de construção (15,6% 
superior) e móveis e eletrodo
mésticos (12,9%). Por outro 

lado, as vendas de veículos 
ainda estão 24,8% abaixo do 
patamar prépandemia, assim 
como tecidos (-45,8%), livros 
e papelaria (-42,2%), combus
tí veis (-15,1%), equipa men
tos de informática (-10,8%) e 
ou tros artigos de uso pessoal 
e doméstico (-5,3%).

n ECOMMERCE
A capacidade de adaptação 

de empresas varejistas para 
vender seus produtos online 
ajudou a recuperarem a receita 
nos meses de maio e junho, as

sim como o pagamento do auxí
lio emergencial de R$ 600 pago 
pelo governo federal aos mais 
vulneráveis permitiu que as 
famílias continuassem consu
mindo, apesar das dificuldades 
impostas pela pandemia de 
coronavírus, apontou Cristiano 
Santos, analista da Pesquisa 
Mensal de Comércio do IBGE.

“As pessoas estão passan
do mais tempo em casa. Essa 
renda a mais não vira pou
pança, vira consumo, e acaba 
se voltando para esse setores”, 
afirmou Santos, do IBGE. (AE)

Segundo o IBGE, vendas gerais já retomaram o patamar de fevereiro, pré-pandemia, mas recuperação do varejo não foi homogênea



Maioria dos consumidores busca revisão do valor das cobranças, que tiveram alta expressiva
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Angelica Richter

Thiago Benedetti/PMD

Geane e Couto: “aqui dizem: ou parcela ou desliga (a energia)”

Prefeitura afirma que dispersões são feitas com toral segurança

Clientes da Enel em Dia
dema, além de sofrerem com 
os altos valores das contas, têm 
passado horas embaixo de sol 
para conseguir atendimento pre
sencial na agência localizada na 
região central da cidade, aberta 
das 9h às 15h. A maioria dos que 
aguardam na longa fila reclama 
que as cobranças dos últimos 
meses – período de pandemia 
 triplicaram de valor e busca re
visão por parte da companhia.

A fila começa a se formar 
logo pela manhã. Tarciso Salva
dor Couto, 65 anos, afirmou que 
perto das 9h já havia 145 pes
soas à espera de atendimento na 
unidade, e que idosos e gestan
tes ficam na calçada por horas 
aguardando ser chamados.

“Ficamos horas aqui fora 
aguardando sem comer, tomar 
água e em pé. Na última sexta
feira (7) estive aqui. Cheguei an
tes das 9h e depois de horas no 
sol pedi para entrar e tomar um 
pouco de água, mas um rapaz 
que fica na porta me impediu. 
Disse que como tinha senha só 
na hora que eu entrasse poderia 

beber água. Um desrespeito”, 
destacou Couto, ao afirmar que 
após “muita confusão” con
seguiu entrar e usar o banheiro. 

Tarciso Salvador estava em 
busca de uma solução para a 
conta de energia que de R$ 36 
subiu para R$120 de um mês 
para o outro e, em agosto, au
mentou para R$ 210. “Nesta 
pandemia não passou ninguém 
medindo. Como podem adivin
har o que está no relógio? Isso 
revolta todo mundo”, pontuou. 

A declaração de Couto foi 
corroborada por Geane Ferreira 
dos Santos. “Aqui, a única que 
coisa que dizem é que temos 
de fazer acordo se não vão des
ligar (a energia). Não tem jeito. 
Como você fica com medo de 
corte, acaba negociando. Tenho 
minha mãe com 70 anos dentro 
de casa. Como você fica sem luz? 
Eu pagava R$ 100, agora a conta 
veio com valor de R$ 300. É o 
cúmulo essa alta”, afirmou. 

n OUTRO LADO
Questionada, a Enel não es

clareu o motivo da ausência de 
atendimento preferencial nas 
unidades. Informou, por meio 
de nota, que “reabriu os locais no 

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

último dia 3, cumprindo com a 
determinação da agência regu
ladora e respeitando os decretos 
municipais e estadual em relação 
à flexibilização e necessidade de 
distanciamento social por causa 
da pandemia. Vale reforçar que, 
também em razão da pandemia 
do coronavírus, a empresa pre
cisou redimensionar o aten
dimento dentro das lojas para 
limitar a quantidade de pessoas 
no espaço e garantir o distancia
mento social”, afirmou . 

À reportagem, consumidores 
que passaram por atendimento 

afirmam que o interior da loja 
está vazio. “Tem um fila enorme 
aqui fora e cadeiras vazias dentro 
da agência. É um desrespeito to
tal”, afirmou a diademense, que 
não quis se identificar.

A empresa informou, ainda,  
que reforçou o atendimento, com 
funcionários atuando fora da loja 
para tirar dúvidas dos clientes e 
realizar alguns tipos de serviço. 
Segundo a companhia, as agên
cias passaram a abrir também aos 
sábados, das 9h às 15h, e outras 
melhorias serão implementadas 
nos próximos dias.

Prefeitura de R.Pires entrega nova 
quadra de grama no Jd. Alvorada

A Prefeitura de Ribeirão 
Pires entregou nesta quarta
feira (12) nova quadra de 
grama localizada no Jardim 
Alvorada, na Rua Escócia. O 
local, que antes estava sendo 
utilizado para descarte ir
regular de entulho, tem 450 
me tros quadrados. A imple
mentação da área foi feita 
com recurso municipal.

Todo o espaço passou 
por terraplanagem e lim
peza para estruturar a nova 
quadra. Foram instaladas 
muretas e redes de proteção 
em todo o entorno, pintura, 
traves e gramaram o solo. 

O prefeito Adler Teixeira, 
o Kiko, visitou a nova quadra. 
“Desde 2017, iniciamos o 
projeto de revitalização em 
diferentes regiões da cidade. 
Aqui no Jardim Alvorada, 
entregamos em 2019 nova 
praça para atividades ao ar 
livre e integração da comu
nidade. Agora, estamos en
tregando esta nova quadra 
para ampliar as opções de 
lazer e prática esportiva, es
pecialmente dos jovens da 
nossa cidade”, destacou.

Morador há 41 anos do 
Jardim Alvorada, Ademir da 
Silva Nazario, 73 anos, foi 
homenageado em nome de 
todos os munícipes do bairro. 
Nazario contou que o espaço 

antigamente era utilizado 
para brincadeiras, mas de
pois foi ocupado por terra e 
entulho. “Agora, meus netos 
vão poder jogar futebol aqui. 
É um espaço bom para nós 
e para as próximas gerações 
que será cuidado por todos 
aqui do bairro”, afitmou.

A revitalização aconte
ceu a partir de reivindicações 
dos moradores, por meio do 
vereador Amaury Dias que 
apresentou o pleito e acom
panhou as intervenções junto 
da prefeitura. 

n PONTOS TURÍSTICOS
A Secretaria de Serviços 

Urbanos também realizou 
manutenção na iluminação 
de pontos turísticos da cidade. 
Foram trocadas 18 lâmpadas, 
10 reatores e quatro refletores 
de led, além de 300 metros de 
fios, durante a manutenção 
na iluminação dos mirantes 
São José e Santo Antônio. As 
intervenções garantem mais 
visibilidade e segurança nos 
pontos turísticos da cidade.

O São José de Inox, situa
do no trevo de acesso aos bair
ros Jardim Petrópolis/Quarta 
Divisão, também recebeu a 
intervenção. Além de melho
rias da iluminação, as equipes 
seguem cronograma de ma
nutenção nestes espaços. (RL)

Diademenses esperam horas  na calçada 
por atendimento na agência da Enel

GCM de Diadema dispersa 1.300 pessoas em festas de rua 
Durante a Operação Casa 

em Ordem, a Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Diade
ma, neste final de semana, dis
persou cerca de 1.300 pessoas 
que participavam em duas 
festas de rua não autorizadas. 
Em uma das festas, no Núcleo 
Piratininga, apoiou a Polícia 
Militar que encaminhou duas 
pessoas (um menor de idade) ao 
3 º Distrito Policial por suspei
ta de tráfico de drogas. 

Durante a dispersão da festa 
houve necessidade de bombas 
de gás lacrimogêneo e feita a 
apreensão de equipamento 
de som (paredão) e recolha de 
veículos. A estimativa é que 

cerca de 1.000 pessoas estavam 
presentes na festa.

Durante essas operações, 
segundo a prefeitura, há o cui
dado para que a dispersão seja 
feita com segurança, oferecen
do a possibilidade de rota de 
fuga para os participantes, evi
tando acidentes por pisoteios, 
por exemplo. 

“Nossa GCM está recebendo 
elogios e apoio da população 
nas ocorrências. O investi
mento que realizamos com a 
contratação de novos profis
sionais, compra de equipamen
tos como armas e uniformes, 
além de modernização e au
mento da frota está trazendo os 

resultados esperados e contin
uaremos combatendo a crimi
nalidade. Vamos valorizar cada 
vez mais o trabalho desses pro
fissionais que estão garantindo 
a segurança e tranquilidade das 
pessoas”, afirmou o prefeito 
Lauro Michels.

n BARES
Durante o final de semana 

também foram notificados 
nove bares por funcionamento 
após o horário determinado 
pelo Decreto 7773, que estabe
lece o limite de até as 22 horas 
durante a pandemia. Foram 
atendidas duas denúncias de 
veículos com som alto; 15 de 

Venha conhecer o novo espaço para 
tratamento estético em Diadema.

A Clínica Dra. Daniella Maia Estética Avançada foi idealizada  
para atender de forma eficiente e individualizada  

os seus clientes, proporcionando 
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aglomerações em bares; 12 de 
festas em residências e foram 
realizadas duas notificações 
ambientais, entre outros aten
dimentos à população.

“Estamos trabalhando com 
estratégias que garantem aten
dimento a maior número de 
chamados que recebemos dos 
moradores além das ocor
rências identificadas pelas 
nossas equipes, tornando 
nossa ação mais efetiva. Os re
sultados são gradativos e cami
nhamos para assegurar a tran
quilidade de nossa população”, 
destacou o secretário de Defesa 
Social, Paulo Fagundes. (Re
portagem Local)



Prefeitura de S.Bernardo entrega 
novo Complexo Tereza Delta

Morando liberou novos acessos do sistema viário, localizado no km 21 da Anchieta
Gabriel Inamine/PMSBC

Morando e autoridades, durante liberação do novo viário

O prefeito de São Ber-
nardo, Orlando Morando, en-
tregou nesta quarta-feira (12) 
mais uma importante obra 
de Mobilidade Urbana na ci-
dade: o novo Complexo Tereza 
Delta, localizado  no km 21 da 
Via Anchieta.  Considerado o 
projeto de maior investimento 
na área, com aporte financeiro 
de R$ 168 milhões, o sistema 
viário passa a oferecer cinco 
novos acessos a população, 
permitindo assim, mais flu-
idez e rapidez no deslocamen-
to de aproximadamente 46 
mil motoristas que trafegam 
pela região diariamente, além 
de passageiros do transporte 
público, por meio do Corredor 
Anchieta-Imigrantes.

O novo complexo é a 
quarta grande obra de Mobi-
lidade Urbana entregue desde 
2017 pela Prefeitura de São 
Bernardo, somando-se a con-
clusão do Viaduto Mamãe 
Clory,Complexo Castelo Bran-
co e do Viaduto da Praça dos 

Bombeiros – batizado de José 
Gomes da Silva. Juntas, as ob-
ras receberam investimento 
superior de  R$ 350 milhões.

“A maior obra de um gover-
no é mudar a vida das pessoas 
e, seguramente, o Complexo 
Tereza Delta vai proporcionar 
mais qualidade de vida para 
nossa população. O complexo 
passa  a dar uma nova dinâmi-
ca para a operação de tráfego 
da cidade, ampliando os aces-
sos ao Centro, assim como, 
abrindo novas possibilidades 
de saídas para motoristas que 
estão na Anchieta e desejam 
acessar diversos bairros do 
município”, destacou Moran-
do. “Com isso, concluímos um 
importante pacote de melho-
rias da Mobilidade Urbana de 
São Bernardo, com entrega de 
quatro novos viadutos e novos 
corredores de ônibus por toda 
cidade”, pontuou.

n ALÇA DE ACESSO
Entre os novos trechos do 

complexo está a alça de acesso 
que vai absorver motoristas 
que estão na Via Anchieta, 
sentido São Paulo, e desejam 
acessar o viaduto Tereza Delta, 
sentido bairro Assunção, ou o 
retorno para o Litoral.

Outra novidade é a nova 
saída para motoristas que 
estão na Anchieta e desejam 
acessar o Centro de São Ber-

nardo, na altura do km 20,7. 
Além desse novo viário, mo-
toristas terão ainda neste tre-
cho acesso exclusivo para a Vila 
Duzzi, pela Rua do Cruzeiro. 
Por fim, o complexo contará 
com um retorno sob o Viaduto 
Tereza Delta para quem retor-
nar  ao Centro, além de alça de 
acesso para a Via Anchieta.

Os novos acessos integram 
pacote de melhorias no siste-
ma viário da região. No fim de 
abril, a prefeitura entregou a 
primeira etapa do novo com-
plexo, com a conclusão das 
obras de duplicação do viaduto 

Tereza Delta. O elevado de 800 
metros conta agora com três 
faixas de rolamento, sentido 
Centro-Bairro.

Além do novo viário, mora-
dores que residem no entorno 
ganharão ainda neste ano uma 
Arena Parque de Esportes. 
O equipamento de lazer que 
contará com infraestrutura 
completa com campo de fute-
bol e quadra de basquete será 
construído em área localizada 
embaixo do complexo viário, 
que nos últimos meses foi uti-
lizada como canteiro de obras. 
(Reportagem Local)

Caso Coronavac seja eficaz, SP pedirá 
liberação à Anvisa em outubro

Diante de possível efetivi-
dade da vacina Coronavac, o 
governo de São Paulo pode 
pedir à Anvisa liberação 
emergencial do imunizante 
ainda em outubro. A vacina 
está em fase de testes em hu-
manos no Brasil e é uma par-
ceria do Instituto Butantan 
com a chinesa Sinovac.

A informação foi divul-
gada em entrevista coletiva, 
nesta quarta-feira (12) pelo 
secretário estadual da Saúde 
de São Paulo, Jean Gorin-
chteyn, ao complementar que 
o pedido acontecerá se o re-
sultado dos testes for positivo 
após três meses da aplicação, 
iniciada em julho.

“Agora, até outubro de 
2020, se consagrarmos e con-
firmarmos que essa vacina 
é segura, ou seja, mantém a 
característica de não levar a 
efeitos colaterais e produzir 
anticorpos por um período 
prolongado, altos e mantidos 
nos próximos três meses, aí 
sim, nós teremos a possibi-
lidade, de forma emergencial 
para a Anvisa que haja então a 
possibilidade de nós usarmos 
na população”, disse.

O governador João Doria 
(PSDB) cancelou participação 
no evento após ser diagnos-
ticado com a covid-19. Doria 
afirmou que não tem sinto-
mas da doença e  que usará 
ferramentas de videoconfe-
rência e o celular para con-
tinuar repassando as orienta-
ções à equipe de governo.

“É importante lembrar-
mos que São Paulo precisa de 

uma vacina, seja da Sinovac, 
seja de Oxford. Queremos 
uma vacina porque é a única 
forma de poderemos voltar 
para aquela condição de nor-
mal. Por enquanto, estamos 
longe até desse ‘novo nor-
mal’”, reiterou.

n VACINA RUSSA
Na terça-feira (11), Doria 

comentou que não haveria 
motivo para o Instituto Bu-
tantan trabalhar também 
com a vacina russa, que foi 
regulamentada nesta sema-
na pelo governo de Vladimir 
Putin. Segundo Gorinchteyn, 
é necessário respeitar todas 
as fases de testagem para 
ates tar que o produto é eficaz 
e não impõe risco à popula-
ção. “É importante sempre 
frisarmos que todas as vaci-
nas devem e deverão seguir 
todos os preceitos éticos, de 
segurança e de eficácia, e isso 
é avaliado através de estudos 
científicos”, disse.

O secretário pontuou que, 
durante a fase anterior de 
testes, os voluntários chine-
ses relataram apenas “peque-
nos” efeitos colaterais, como 
dor no local de aplicação e 
febre baixa. Os voluntários 
brasileiros serão acompanha-
dos por um ano.

A vacina foi criada pelo 
laboratório chinês Sinovac 
Biotech. No Brasil é testada 
em cerca de 9 mil voluntários 
em 12 centros de pesquisa, 
dentre os quais a Universi-
dade Municipal de São Caeta-
no do Sul. (AE)

Poupatempo retoma atendimento presencial em 
S.Paulo; programa passa a contar com 340 postos

Os postos do Poupatempo 
vão retomar as atividades pres-
enciais no estado de São Paulo a 
partir da próxima quarta-feira 
(19). Inicialmente, serão aten-
didos apenas casos emergenci-
ais como primeira emissão de 
carteira de habilitação e expe-
dição de carteira de identidade.

O serviço, que permite aces-
so a uma série de documentos e 
serviços, passará por uma mu-
dança, sendo integrado com o 
atendimento do Detran-SP. As-
sim, todos os postos de atendi-
mento do Detran também pas-
saram a oferecer os serviços do 
Poupatempo e vice-versa. 

O número de unidades 
presenciais crescerá quatro 
vezes nos próximos dois anos. 
Junto a essa expansão sem 
precedentes, o Poupatempo 
continua seu processo de digi-
talização. No início de 2019, 
quando assumimos o governo, 
tínhamos sete serviços digi-
tais no portal do Poupatempo. 
Nestes 18 meses de governo, 

multiplicamos isso mais de dez 
vezes. Hoje temos cerca de 82 
serviços digitais pelo aplica-
tivo do Poupatempo”, afirmou 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia, durante coletiva de im-
prensa nesta quarta-feira (12).

n SERVIÇOS
As novas unidades vão 

manter todos os serviços 
prestados pelo departamento 
de trânsito e incorporar os 
outros serviços prestados pelo 
Poupatempo. No total, serão 
oferecidos 133 diferentes tipos 
de serviço. 

Até 2022, serão disponibili-
zados 242 serviços digitais nas 
340 unidades. A transição para 
as 252 novas unidades será 
gradual e concluída também 
até 2022. Areestruturação op-
eracional possibilitará ao Estado 
alcançar uma economia de cerca 
de R$ 100 milhões por ano.

Os novos postos serão mais 
modernos, enxutos e com 
atendentes realizando diver-

sos tipos de serviços. “Integrar 
nossos serviços ao programa 
fará a população ganhar ainda 
mais. As pessoas serão atendi-
das nas novas unidades com 
mais comodidade, de forma 
simples, eficiente e com toda 
segurança – e contando tam-
bém com um maior leque 
de serviços prestados, além 
daqueles referentes a CNH e 
documentação veicular”, des-
tacou o diretor-presidente do 
Detran.SP, Ernesto Mascellani.

A partir do dia 19 já 
começarão a operar na nova 
modalidade as unidades do 
Poupatempo da Sé, Itaquera, 
São Bernardo, Mauá, Mogi das 
Cruzes, Santos, Guarujá e Bau-
ru. O cronograma de retomada 
dos atendimentos presenciais 
será semanal, até 28 de outubro. 

A reabertura das unidades 
segue as diretrizes do Plano 
São Paulo, com a flexibilização 
permitida apenas para cidades 
que estiverem nas fases ama-
rela e laranja. (RL)

Estado de São Paulo lança versão digital do 
RG; saiba como acessar o documento

A Polícia Civil (PC) do Estado 
de São Paulo lançou o “RG Digi-
tal SP”, aplicativo para obter uma 
versão digital da carteira de iden-
tidade. O documento pode ser 
baixado e armazenado no apa-
relho celular gratuitamente. O 
aplicativo também permite a so-
licitação da 2ª via do documento 
físico sem precisar sair de casa.

O aplicativo está dis-
ponível nas lojas de aplicati-
vos Google Play e Apple App 
Store. Para o uso do RG digi-
tal, os requisitos mínimos de 
tecnologia necessários são 
Android 5.0 e iOs 10, ou am-
bos em versão superior; que 
o celular possua uma câmera 
de pelo menos 5 megapixels 

n ENTRE ASPAS

O complexo passa  
a dar uma nova dinâmica 
para a operação de 
tráfego da cidade

Orlando Morando

Seja nosso Franqueado!
franquias@vipmedocupacional.com.br
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e conexão de dados ativa.
Podem acessar o serviço dis-

ponível no aplicativo as pessoas 
que tiverem o documento físico 
emitido a partir de fevereiro de 
2014, com Código QR impresso 
no verso do RG físico, e que es-
tejam cadastrados no Sistema 
Automatizado de Identificação 
Biométrica (Abis) da PC. (AE)



Veículos
jornalismo@diarioregional.com.br

Quinta-feira, 13 de agosto de 2020   6

Com o Territory,  
Ford planeja 

conquistar fatia do 
apetitoso mercado 

dos utilitários  
esportivos médios

LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix fome de

VENDER
Desde que apareceu pela 

primeira vez no Brasil, no Salão 
do Automóvel de São Paulo de 
2018, o Territory deixou eviden-
te a disposição da Ford de compe-
tir de verdade entre os utilitários 
esportivos médios. Trata-se de 
um dos segmentos  que mais 
cresceram e, nos últimos anos, 
é dominado com folga pelo Jeep 
Compass, se guido de longe por 
modelos como Volks wagen Ti-
guan, GM Equinox, Kia Sportage, 
Chery Tiggo 7, Peugeot 3008 
e Mitsubishi Eclipse Cross. Ou 
seja, veículos com muitos equi-
pamentos e alto va lor agregado, 
que oferecem às montadoras  
mar  gens de lucro maiores que as 
obtidas entre os compactos. 

Além do design imponente, 
a Ford pretende mostrar ao con-
sumidor brasileiro que seu mais 
novo modelo traz outras creden-
ciais, como generoso espaço inter-
no, tecnologias de assistência ao 
motorista e muita conectividade.

O Territory foi desenvolvido 
em parceria com a Jiangling 
Mo tors Corporation (JMC). A 
fa bricante chinesa tornou-se 
mun  dialmente famosa em 2015 
de forma pouco edificante, ao 
lançar o Landwind X7, espécie 
de “genérico” do Land Rover 
Evo  que. O modelo foi produzido 
até março de 2019, quando um 
tribunal chinês decidiu que o X7 
copiava cinco elementos de de-
sign exclusivos do Evoque e or-

denou o fim da produção. Porém, 
os tempos em que a indústria 
automotiva chinesa imitava os 
produtos alheios parecem ter 
ficado para trás. Agora, o Terri-
tory chega com a “chancela” da 
Ford e a responsabilidade de re-
presentar as tradições da marca 
norte-americana em SUVs. 

Produzido na fábrica chinesa 
de Xiaolan, o Territory desem-
barca no Brasil como mode lo 
2021 em duas versões (SEL e Ti-
tanium), ambas com motor 1.5 
Turbo EcoBoost GTDI a gasolina 
de 150 cv e transmissão CVT. 

Em termos de estilo, o Ter-
ritory tem presença marcante 
com elementos do mais recente 
design de SUVs da Ford, como 
a característica grade dianteira 
trapezoidal. O capô alto, o entre-
eixos longo e a traseira curta 
de senham perfil dinâmico. Os 
faróis, as luzes diurnas e as lan-
ternas de LED reforçam a as-
sinatura luminosa tecnológica. 
Apliques na parte inferior dos 
para-choques e faixa escura que 
contorna a base da carroceria 
realçam a robustez. As caixas de 
rodas são projetadas para fora e o 
nome “Territory” aparece na tra-
seira, em letras cromadas. 

A versão SEL traz rodas de liga 
leve de 17 polegadas, enquanto a 
Titanium se diferencia visual-
mente pelo teto pintado de preto, 
pelas rodas de 18 polegadas, pelas 
maçanetas cromadas e pelos re-
trovisores com luzes de aproxi-
mação e rebatimento elétrico.

A distância de entre-eixos, de 

2,71 m, é a maior da cate goria de 
SUVs médios no Brasil. A Ford 
diz que, com 1,93 m de largura 
(sem espelhos) e 4,58 m de com-
primento, o novo SUV é líder em 
espaço interno e conforto para 
passageiros. Segundo a mon-
tadora, nos bancos da fren te, o 
Territory é o maior em espaço do 
assento ao teto e vão livre para a 
cabeça; no traseiro, é maior que 
os competidores diretos em es-
paço para pernas e joelhos. 

No interior, com console 
central elevado e teto solar pa-
norâmico elétrico de série, a 
versão SEL traz tom escuro, na 
cor Black Charcoal, e bancos com 
revestimento premium. O ban-
co traseiro, além de possuir 
descansa-braço rebatível com 
porta-copo, conta com saí das 
do ar-condicionado automáti-
co digital e entrada USB.

A Titanium tem interior cla ro 
– tendência em alta no segmento 
premium – parcialmente em 
cou ro, com sistema de aqueci-
mento e resfriamento para os 
passageiros da frente. Apliques 
de textura amadeirada reforçam 
o requinte, e porta-ob je tos de vá-

rios formatos contri buem pa ra a 
conveniência a bordo.

Conectividade é um tema 
particularmente valorizado pelos 
consumidores de SUVs médios, 
e o Territory não quer fazer feio 
nesse aspecto. Sua central multi-
mídia Sync Touch, desenvolvida 
exclusivamente para a América 
do Sul, tem a maior tela da ca-
tegoria, de 10,1 polegadas, mo-
dos de exibição personali zados 
e conexão sem fio com Apple 
CarPlay. O carregador sem fio 
para celular no console, com tec-
nologia que per mite dois modos 
automáticos de carregamento, é 
outra exclusividade no segmento. 

O Territory é o único entre 
os rivais com modem embarca do 
para acesso e comando remoto 
do veículo, usando o aplicativo 
FordPass no celular e o novo 
FordPass Connect. O sistema 
permite trancar e des travar por-
tas, dar partida acionando o ar-
condicionado, checar a pres são 
dos pneus e o nível de combustí-
vel e localizar o veículo remota-
mente, além de receber alertas de 
funcionamento, de aci onamento 
do alarme e dar acesso ao ma nual 

do proprietário digital. 
Os serviços do FordPass Co-

n nect serão disponibilizados gra-
tuitamente para os proprietári-
os durante o primeiro ano de 
uso – a Ford não informa qual 
será o preço após esse período.

Em termos de segurança, o 
Territory é equipado de série com 
seis airbags, controle eletrônico 
de estabilidade e tração Advan-
ceTrac, assistente de partida em 
rampa, freios a disco nas quatro 
rodas com ABS e EBD, ganchos 
Isofix e retrovisor interno eletro-
crômico. A versão Titanium agre-
ga conjunto mais avançado de 
tecnologias de assistência ao mo-
torista, incluindo câmera de 360º 
com visualização pano râmica. 
Também é de série na versão top 
de linha o piloto automático ad-
aptativo com Stop & Go, que sele-
ciona a velocidade e quatro níveis 
de distância do veículo à fren te. 
A função freia o SUV totalmente 
quando o trânsito para e volta a 
acelerar automaticamente em 
paradas de até três segundos. 

Os alertas de colisão frontal 
com frenagem automática, de 
saída de faixa e de ponto cego, 

o estacionamento automático e 
os faróis com acendimento au-
tomático são outros equipamen-
tos da versão Tiitanium. Ainda é 
de série no Territory  top de linha 
o painel de instrumentos inteli-
gente, totalmente digital, com 
tela colorida de dez polegadas. 
Na versão SEL, o painel de ins-
trumentos é analógico, com tela 
colorida de 3,5 polegadas.

Segundo a Ford, tanto o mo-
tor turbinado 1.5 EcoBoost – 
dotado de intercooler e injeção 
direta de combustível – como a 
transmissão CVT foram calibra-
dos para o estilo de dirigir dos 
brasileiros. O propulsor oferece 
torque máximo de 22,9 kgfm, dis-
ponível entre 1.500 e 4 mil rpm, 
com curva plana que garante boa 
disposição na cidade e na estrada. 
A transmissão automática conta 
com a opção de trocas manuais 
com oito marchas simuladas. 

n PREÇO
O Territory SEL  chega com 

preço de R$ 165.900. A Tita-
nium, com todos os itens adicio-
nais de aparência e tecnologia, 
custa R$ 187.900. Como oferta 
especial de lançamento, durante 
a pré-venda, a Ford oferecerá aos 
250 primeiros compradores da 
Titanium pacote de vantagens 
com as três primeiras revisões 
grátis, um ano de seguro pago 
pela fabricante e entrega do veí-
culo em casa com o serviço de 
desinfecção Ford Clean. A pré-
venda vai até 31 de agosto, com 
valor de reserva de R$ 5 mil. 

Fotos: Divulgação/Ford

Motor turbinado de 1,5 litro desenvolve 150 cv de potência máxima; interior de acabamento requintado traz espaço generoso, muita tecnologia e conectividade

Territory traz elementos do mais 
recente design de SUVs da Ford, 

como a grade trapezoidal
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Roteiro do Bom Apetite

Imóveis

Av. Presidente Kennedy, nº 334  Centro Diadema/ SP - (11) 2596-4200

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

COMPRA - V
ENDA

LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Galpões e Áreas Industriais

www.beloramosimoveis.com.br
 beloramosimoveis@terra.com.br

Rua Orense, 293, Centro - Diadema

     4057-2444/ 4057-2445

CRECI: J.14371

Serviços Gerais
PROMOÇÃO 

JANTAR  
Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

Tels.: 11 4075-2248/11 4071-7956
www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

IMOBILIÁRIA
NOVA SÃO PAULO

DE DIADEMA
Tradição em negócios 

imobiliários desde 1969

www.imobiliarianovasaopaulo.com.br 
diadema@imobiliarianovasaopaulo.com.br

VENDAS

LOCAÇÃO

Fone: 4056 -5677
2ª a 6ª das 8h15 às 12h das 13 às 18h - Sábado das 8h às 14h

Temos outras opções. Assessoria gratuita para S.F.H. Visite-nos!
Sr. Proprietário: temos 
cadastro de clientes para 
locação e venda imediata. 

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 
Centro - Diadema

Sala Coml -Centro-Diadema
01 vaga, 01 Wc
 Área 33.94m² 
R$ 213.000,00 
Ref.: SA000295

Terreno – Centro 
Diadema

Área 632m²
R$ 850.000,00 
Ref.: TE000277

Apartamento -Centro -Diadema 
03 dorm., 02 vagas,
 02 Wcs, Área 132m² 

R$ 425.000,00 
Ref.: AP000205

Casa 
Taboão -Diadema

03 dorm., 02 vagas, 02 Wcs
R$ 480.000,00 
Ref.: CA000358

Apartamento 
Nova Petrópolis SBC 
03 dorm., 02 vagas, 
02 WCs, Área 113m²

R$ 470.000,00 - Ref.: AP000851

Apartamento 
Jd. Arcoiris -Diadema

02 dorm., 01 vaga, 
01 Wc - Área 48.79m²

R$ 195.000,00 - Ref.: AP000780

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

03 DORMS , 54 MTS 
C/ 01 VAGA 
R$ 1.100,00   

REF.: AP000700

SALÃO-COMERCIAL
SSSUNÇÃO- S.B.C.
ÁREA UTIL  140M²,

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

C
R

EC
I: 

02
06

1-
J

Casa 
Centro -Diadema 

02 dorm.,01 Wc,02 vagas 
R$ 500.000,00 
Ref.: CA000156

Casa -Centro- Diadema 
04 dorm.,03 banheiro,

02 vagas, Área 227.05m² 
R$ 750.000,00 
Ref.: CA000269

Anuncie: 4057-9000
/diarioregionaloficial www.diarioregional.com.br /diarioregionaloficial

SEGURANÇA PATRIMONIAL.
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Veículos

Publicidade Legal

Indicador de Saúde

Prefeitura do  MunicíPio  
de diadeMa

• Ano :2010/2011
• Modelo 6 Lugares
• Câmbio: Manual
• Carroceria : Minivan
• Combustível :Gasolina
 e álcool
• Final de placa : 3
• Cor : Cinza
• Único dono : Sim
• IPVA pago: Sim
• Licenciado : Sim

VENDE-SE 
FIAT DOBLÒ1.8 MPI ADVENTURE 

LOCKER 8V FLEX 4P MANUAL

TR. COM CLEIDE PELO FONE : (11) 4057-9000

Sobre este carro : Carro em ótimo estado, revisão 
completa, jogo de pneus novos. Único dono.

Valor á Combinar 

Perguntas para esta coluna podem ser enviadas pelo e-mail: comercial@biomedic.com.br  
ou para rua: Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP - CEP: 09911-260 - Fone/Fax: (11) 4044-3777

GRUPO BIOMÉDIC
INFORME

GRUPO  
BIOMÉDIC

11 4044-3777
www.biomedic.com.br
comercial@biomedic.com.br

Medicina Ocupacional e Engenharia de 
Segurança do Trabalho

- PPRA - NR 9
- PCMSO - NR 7
- Atestado de Saúde Ocupacional - ASO
- Exames complementares
- A Assessoria para Implantação da CIPA - NR 5
- Palestras/Treinamentos
- Perícias Técnicas Judiciais
- LTCAT / Laudo de Periculosidade

Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP

Jefferson dos Santos, Supervisor Técnico em 
Segurança do Trabalho e Bombeiro Civil,atuando 

no Depto. de Engenharia do Grupo Biomédic.

Parte lIA importância do Gerenciamento do Risco Químico
Esta NBR, que foi baseada na ISO 11014:1994, tem o objetivo de 
apresentar informações para a elaboração e preenchimento de uma 
FISPQ, e define que o documento deve conter 16 seções obrigatórias, 
obedecendo a seguinte numeração e seqüência:
1 -  Identificação do produto e da empresa
2 -  Composição e informações sobre os ingredientes
3 -  Identificações de perigos
4 -  Medidas de primeiros socorros
5 -  Medidas de combate a incêndio
6 -  Medidas de controle para derramamento ou vazamento
7 -  Manuseio e armazenamento
8 -  Controles de exposição e proteção individual
9 -  Propriedades físico-químicas
10 - Estabilidade e reatividade
11 - Informações toxicológicas
12 - Informações ecológicas
13 - Considerações sobre tratamento e disposição
14 - Informações sobre transporte
15 - Regulamentações
16 - Outras informações

Sistemas de classificação
A elaboração correta de uma FISPQ inicia-se com a escolha de um 
sistema de classificação de perigos. Este sistema deverá estabelecer 
critérios para o enquadramento em classes quanto aos perigos 
físicos, à saúde humana e ao meio ambiente. O resultado dessa 
classificação, que, segundo a NBR 14725 deverá ser relatado na 
seção 3 da FISPQ, norteará o preenchimento de todo documento.
Existem inúmeros sistemas de classificação. O sistema europeu 
(Diretivas Européia), o americano para identificação de riscos de 
incêndio (Diagrama de Hommel) e a regulamentação canadense para 
produtos controlados são bem estabelecidos e largamente difundidos. 

Atualmente, tem sido exaustivamente discutido a implementação do 
GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals) que pretende harmonizar mundialmente a classificação e 
rotulagem de substâncias e misturas químicas.
Além da seção 3 da FISPQ, a seção 14 também preconiza a utilização 
de sistema de classificação próprio para o correto preenchimento 
de informações pertinentes ao transporte de produtos químicos 
perigosos. A Resolução 420 de 12/02/2004, da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) apresenta o sistema de classificação 
que deve ser utilizado para transporte terrestre de produtos 
químicos perigosos no Brasil. Já o transporte aéreo e o marítimo 
devem se basear nas regulamentações da IATA (International Air 
Transport Association) e IMO (International Maritime Organization), 
respectivamente.
Fica facilmente perceptível ao leitor atento que a FISPQ nada mais 
é do que uma ferramenta moderna (e que se atualiza a cada dia) 
para aumentar a segurança no trato humano com agentes químicos 
diversos, e este mister ela não pode cumprir, de forma alguma, sem 
o concorrente conhecimento toxicológico. Portanto, deriva da Ciência 
Toxicológica todo o saber que será praticamente empregado em 
defesa do indivíduo, de populações humanas, do mundo animal e da 
natureza geral, contra a periculosidade de agentes químicos, esteja 
esse conhecimento emblemado sob a forma da FISPQ, Fichas de 
Emergência, ou qualquer outra sorte de meio informacional.
Jefferson dos Santos, Supervisor Técnico em Segurança do Trabalho 
e Bombeiro Civil, atuando no Depto. de Engenharia do Grupo 
Biomédic.

ä

avisos

Kei-tek sistemas de automação indus-
trial Ltda., torna público que recebeu, da 
Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, 
a Licença de Operação nº 2020022 para 
CNAE 2651-5/00 – Fabricação de Aparelhos 
e equipamentos de medida, teste e controle, 
situado(a) à Av. Papa João XXIII, 4871 – 
Galpão 2 – Sertãozinho – Mauá/SP – CEP: 
09370-800, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 10089/2015.

MiroaL indÚstria e coMÉrcio Ltda, 
TORNA PÚBLICO QUE SOLICITOU JUNTO 
À SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL A 
LICENÇA OPERAÇÃO RENOVAÇÃO PARA 
ATIVIDADE: “FABRICAÇÃO DE OUTRAS 
PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS 
AUTOMOTORES” NO ENDEREÇO: AV. DO 
TABOÃO, 2.891, BAIRRO TABOÃO- SÃO 
BERNARDO DO CAMPO –SP.

Mebius industria e comercio de Maqui-
nas industriais Ltda, torna público que 
recebeu da Secretaria de Meio Ambiente de 
Mauá, a licença Prévia de instalação de nº 
2020032, e requereu a licença de operação 
com CNAE. 2840-2/00 para Fabricação 
maquinas equipamentos para uso industrial, 
situado à Rua Senador Severo Gomes, 
244 A – Vila Carlina – CEP: 009.370-827 – 
Mauá – SP, conforme consta no Processo 
Administrativo n° 2.825/2020.

instituto de PrevidÊncia do 
servidor MuniciPaL de diadeMa
DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.
CONVENENTE: Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal de Diadema.
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
OBJETO: Concessão de empréstimo 
consignado aos servidores beneficiários do 
IPRED.
VIGÊNCIA: 03.03.2020 A 02.03.2025
DATA DA ASSINATURA: 07.08.2020

instituto de PrevidÊncia do 
servidor MuniciPaL de diadeMa
DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE

Nomeação para ocupação de cargo: 
José sergio Mastrantonio, Superintendente 
do IPRED - Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal de Diadema, no uso e 
gozo de suas atribuições legais, conforme 
artigo 25, IV da Lei Complementar Municipal 
n.º 220, de 12 de dezembro de 2005.
decide noMear
Portaria nº 227 de 12 de agosto de 2020:
Cargo de Agente Administrativo II - Concurso 
001/2018
classif. nome  
06 Victor Augusto Prandato Falcon
documento RG nº 37.976.925-6

instituto de PrevidÊncia do 
servidor MuniciPaL de diadeMa

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS – 1º 
QUADRIMESTRE 2020
O Diretor Superintendente, no uso e gozo 
de suas atribuições legais, bem como em 
atendimento à Lei Complementar Municipal nº 
447, de 07 de junho de 2018, COMUNICA aos 
seus segurados e aos cidadãos do Município 
de Diadema,
CONSIDERANDO que a saúde é direito 
de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, na 
forma do artigo 196 da Constituição da 
República; CONSIDERANDO a classificação 
pela Organização Mundial de Saúde, no dia 
de 11 de março, como pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO 
o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 
de fevereiro de 2020, regulamentado pelo 
Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 
2020, CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 
20 de março de 2020, do Ministério da Saúde, 
que declara, em todo o território nacional, o 
estado de transmissão comunitária do novo 
Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO 
o disposto no Decreto Estadual n° 64.879, 
de 20 de março de 2020, que reconhece o 
estado de calamidade pública, decorrente 
da pandemia do novo Coronavírus 
(COVID-19), em todo o Estado de São Paulo; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto 
Municipal n° 7.715, de 24 de março de 2020, 
que declara o estado de calamidade pública 
no Município, diante da crise provocada pela 
pandemia decorrente do novo Coronavírus 
(COVID-19); CONSIDERANDO o disposto no 
Decreto Municipal nº 7.732, de 08/05/2020 - 
Dispõe sobre extensão das medidas e prazos 
definidos nos Decretos Municipais nº 7.705, de 
16/03/2020, nº 7.708, de 18/03/2020, nº 7.726, 
de 22/04/2020, nº7.732, de 08/05/2020, nº 
7.751, de 15/06/2020, nº 7.762, de 13/07/20,  
7.772 de 31/07/2020 e 7.774 de 07/08/2020, 
dá outras providências para continuidade do 
enfrentamento da emergência e calamidade 
públicas decorrentes da pandemia provocada 
pelo novo Coronavírus (COVID-19). 
DELIBERA-SE, diante da excepcionalidade 
decorrente do estado de calamidade pública 
provocado pela disseminação comunitária 
do Novo Coronavírus, por reconhecer a 
impossibilidade de ser realizada de forma 
presencial a audiência pública prevista no 
parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Complementar 
nº 447, de 07/06/2018, para Prestação de 
Contas do 1º Quadrimestre de 2020, faz se 
necessária a apresentação de audiência 
pública virtual. Nesse sentido, a audiência 
pública somente ocorrera pela internet, que 
será disponibilizada no dia 21/08/2020, na 
plataforma do site oficial da Câmara Municipal 
de Diadema e no site do IPRED- Instituto 
de Previdência do Servidor Municipal de 
Diadema (ipreddiadema.sp.gov.br), conforme 
link específico. Campos e meios de contato 
apropriados ficarão disponíveis, juntamente 
com a prestação de contas, para receber, de 
forma on-line observações dos segurados 
e da sociedade. Deste modo, com tal 
mecanismo digital, que se mostra como única 
forma possível para se realizar a audiência 
pública em razão do momento de calamidade 
pública, estará atendida a determinação da 
Lei Complementar nº 447, de 07 de junho 
de 2018. Diadema, 14 de agosto de 2020. 
JOSÉ SERGIO MASTRANTONIO – Diretor 
Superintendente.

cLaudio roBerto casaLe – Me torna 
público que recebeu, da Secretaria de Meio 
Ambiente de Mauá, a Licença Prévia e de 
Instalação n° 2020031 para o CNAE 1629-
3/01 – Fabricação de artefatos diversos 
de madeira, exceto móveis, situado(a) 
à R. Everaldo Brito Costa Junior 260, 
Sertãozinho, Mauá - SP conforme consta no 
Processo Administrativo nº 12655/2019

LuMa Laser Ltda - ePP, torna público 
que requereu ao SEMASA a Renovação 
da Licença de Operação N. 045/2016 para 
fabricação de máquinas para a indústria 
metalúrgica, peças e acessórios, na Av. 
São Bernardo do Campo, 360 - Fundos, 
Vila Luzita, Santo André, processo 31/2016. 
E declara aberto o prazo de 30 dias para 
a manifestação escrita endereçada ao 
SEMASA.

PORTARIA Nº 3771, DE 11 DE AGOSTO DE 2020. 
NOMEIA servidor público para exercer a função 
de Ordenador de Despesa Secundário junto a 
Secretaria de Assistência Social e Cidadania. 
LAURO MICHELS SOBRINHO, Prefeito do 
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso 
e gozo de suas atribuições legais; CONSIDERANDO 
o disposto nos artigos 59 e 63 da Lei Complementar 
nº 36, de 17 de março de 1995, o disposto no art. 
1º do Decreto nº 4.849, de 31 de julho de 1996, e o 
disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 
101, de 04 de maio de 2000; e CONSIDERANDO 
ainda o que consta dos autos do Processo 
Administrativo Interno n° 35.009/01.RESOLVE. 
I – NOMEAR o servidor FELIPE DE FELIPO 
DUTRA SEVERO PEREIRA, prontuário nº 117.808, 
ocupante do cargo de Assistente de Secretaria, com 
lotação junto à Secretaria de Assistência Social e 
Cidadania, para exercer a função de Ordenador de 
Despesa Secundário, nos termos do que dispõem 
os artigos 59 e 63 da Lei Complementar nº 36, de 17 
de março de 1995, o disposto no art. 1º do Decreto 
nº 4.849, de 31 de julho de 1996, e o disposto no 
art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
04 de maio de 2000. II – CESSAR os efeitos da 
Portaria GP n° 384, de 14 de fevereiro de 2017. III 
– PUBLIQUE-SE. Diadema, 11 de agosto de 2020. 
LAURO MICHELS SOBRINHO/ Prefeito Municipal
LEI N° 3987, DE 03 DE AGOSTO DE 2020. 
ESTABELECE critérios mínimos para a outorga 
do título de patrono ou patrona. (Projeto de Lei n° 
015/2020, de autoria do Vereador Antônio Marcos 
Zaros Michels). LAURO MICHELS SOBRINHO, 
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São 
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais; FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Diadema aprova 
e ele sanciona e promulga a seguinte LEI. ARTIGO 
1º - O título de patrono ou patrona, outorgado por 
lei, destina-se à pessoa escolhida como figura 
tutelar: I – de Guarda Civil Municipal de Diadema 
ou de instituição municipal congênere; II – de classe 
profissional; III – de ramo do conhecimento, das 
artes, das letras ou da ciência; IV – de movimento 
social; V – de evento cultural, científico ou de 
interesse local. PARÁGRAFO ÚNICO – O patrono ou 
a patrona de determinada categoria será escolhido 
entre brasileiros falecidos que tenham demonstrado 
especial dedicação ou se distinguido por excepcional 
contribuição ao segmento para o qual sua atuação 
servirá de paradigma. ARTIGO 2º - A outorga do 
título de patrono ou patrona é homenagem cívica a 
ser sugerida em projeto de lei específico, em que 
constará a justificativa fundamentada da escolha 
do nome indicado. ARTIGO 3º - A categoria ou 
segmento manterá registro da biografia de seu 
patrono ou de sua patrona e organizará anualmente, 
se possível, evento em comemoração ao seu 
aniversário natalício.  ARTIGO 4º - O título de patrono 
ou patrona tem valor exclusivamente simbólico, não 
implicando benefício material de qualquer natureza 
ao (à) homenageado (a) ou a seus sucessores. 
ARTIGO 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. Diadema, 03 de agosto de 2020. 
LAURO MICHELS SOBRINHO/ Prefeito Municipal; 
FERNANDO MOREIRA MACHADO/ Secretário 
de Assuntos Jurídicos; PAULO ALEXANDRE 
FAGUNDES/ Secretário de Defesa Social
DECRETO N° 7.777, DE 12 DE AGOSTO DE 
2020. CRIA, o Grupo Institucional do Poder 
Público – GIPP, constituído por representantes 
das Secretarias responsáveis por políticas 
públicas necessárias para assegurar as condições 
adequadas de moradia para famílias atendidas 
pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.  LAURO 
MICHELS SOBRINHO, Prefeito do Município de 
Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo 
de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o 
disposto na Portaria 464, de 25 de julho de 2018, do 
Ministério das Cidades. CONSIDERANDO, ainda, 

o que consta dos autos do Processo Administrativo 
Eletrônico nº 15.401/2020. DECRETA:  Art.1º 
Fica instituído o Grupo Institucional de Poder 
Público - GIPP, instância colegiada de fiscalização, 
articulação, monitoramento e operacionalização 
das atividades de gestão dos empreendimentos 
habitacionais construídos no Município de Diadema, 
por meio dos Programas de Habitação de Interesse 
Social, para assegurar as condições adequadas 
de moradia e garantir os direitos sociais, incluindo 
habitação, educação, saúde, assistência social, 
transporte, trabalho e renda, limpeza, iluminação, 
segurança pública, entre outras, vinculado ao 
Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, 
conforme previsto na Portaria nº 464, de 25 de 
julho de 2018. Art.2º O Grupo Institucional do Poder 
Público - GIPP deverá propor e articular ações a 
partir do Relatório do Diagnóstico de Demandas e 
demais relatórios que venham a emergir para assim 
fomentar a operacionalização dos compromissos 
assumidos na Matriz de Responsabilidades. 
Art.3º O Grupo Institucional do Poder Público - 
GIPP atuará sob a coordenação da Secretaria de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano - SHDU, 
que será responsável pelo acompanhamento 
direto da implantação do PMCMV com recursos 
do Fundo de Arrendamento Residencial - (FAR) e 
também, nas Habitações de Interesse Social - (HIS), 
atendidas pelo PAC. Art.4º O Grupo Institucional 
do Poder Público - GIPP será constituído pelos 
seguintes órgãos: I - Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação; II - Secretaria de Assistência 
Social; III - Secretaria de Saúde; IV - Secretaria 
de Emprego, Trabalho e Renda; V - Secretaria de 
Educação; VI – Secretaria de Meio Ambiente; VII – 
Secretaria de Transporte. § 1º Cada representação 
deverá indicar um membro titular e um suplente, 
para compor o GIPP, sendo que um deles deverá 
ser servidor efetivo. Art.5º  Fica estipulado o prazo 
de 10 (dez) dias para que os referidos órgãos 
indiquem os  representantes que farão parte 
do Grupo Institucional do Poder Público - GIPP. 
Art.6º. Essas representações pela  resolutividade 
de demandas que venham a emergir dos seus 
beneficiários, se comprometem em participar de 
reuniões, estabelecendo metas e cronogramas para 
sanar possíveis dificuldades, e garantir os direitos 
sociais, aperfeiçoando-se e operacionalizando as 
respectivas responsabilidades e obrigações no 
presente Decreto. § 1º O Coordenador responsável 
pelo setor público pela execução do trabalho social 
de cada empreendimento habitacional deverá 
compor o quadro da equipe do GIPP, sempre que 
o empreendimento destacado estiver no âmbito de 
sua atuação.
§ 2º Em empreendimentos com recursos advindos 
do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR do 
PMCMV, sendo a execução do Plano de Trabalho 
Social realizada de forma indireta, o Coordenador da 
Equipe de Trabalho Social e Gestão Condominial / 
Patrimonial deverá integrar o GIPP.
§ 3º A presença dos membros nas reuniões 
é obrigatória, devendo, na impossibilidade de 
comparecimento do titular e do suplente, ser 
apresentada justificativa no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas antes da reunião, a Secretaria de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano.
§ 4° Na ocorrência de três faltas injustificadas do 
membro representante, a Secretaria a qual pertence 
será comunicada via ofício para que providencie sua 
substituição.
§ 5º O mandato dos membros do GIPP, considerado 
de relevante interesse público e não remunerado 
será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por 
igual período.
Art.7º São atribuições dos membros do GIPP:
I - Articular de forma ágil e eficaz a comunicação 
entre os órgãos que integram o Grupo, a fim de 
apoiar os órgãos municipais nas suas ações de 
gestão, monitoramento e fiscalização;
II - Contribuir para harmonização da atuação e 
integração operacional dos órgãos de gestão das 
diversas esferas, no monitoramento e fiscalização, 
respeitando as respectivas competências e 
atribuições;

III - Propor ações integradas nas áreas de gestão, 
monitoramento, de fiscalização, de políticas sociais 
e acompanhar sua implementação e resultado;
IV - Propor a padronização de procedimentos 
administrativos, tendo em vista a maior eficiência 
da integração entre os diversos organismos de 
gestão, monitoramento e fiscalização do Município 
de Diadema;
V - Instituir grupos temáticos para tratar de 
assuntos específicos;VI - Deliberar sobre as ações 
estratégicas para eficácia das atividades de gestão, 
monitoramento e fiscalização, contando com o apoio 
da Guarda Civil do Município de Diadema;
VII - Atuar de forma sistêmica e complementar 
as ações dos órgãos constituídos, respeitando 
suas competências; VIII - Convidar, sempre que 
necessário, a participação de representantes de 
outros órgãos do Município, do Estado e da União;
IX - Solicitar a colaboração de entidades públicas e 
privadas para prestar informações ou praticar outros 
atos que possam assegurar os cumprimentos das 
decisões do colegiado.
Art.8º A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano será o órgão responsável pela fiscalização 
no Município, atuando dentro de suas competências 
legais e de forma integral no GIPP, quando 
necessário para atender as deliberações do grupo.
Art.9º Os membros do GIPP reunir-se-ão 
bimestralmente, sob a coordenação do Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação 
ou pessoa indicada para este fim.
§ 1º As atividades administrativas do GIPP, com 
a redação das atas, ofícios, memorandos e 
outros procedimentos para o fiel cumprimento 
deste Decreto serão de um servidor indicado pela 
Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.
§ 2º No início de cada reunião, serão apresentadas 
as providencias adotadas pelo (os) serviço (os) 
encarregado (os) de solucionar a demanda 
exposta na reunião anterior, justificando-se o 
que não foi possível de realizar, passando para 
apresentação de novas demandas com os prazos 
e estratégias que serão adotadas para soluciona-
las. § 3º As ações do GIPP acontecerão de forma 
planejada, continuada e permanente e seguirão 
um cronograma de intervenção pactuado com o 
ente público responsável pelo acompanhamento do 
empreendimento, de forma a integrar as ações de 
regularização e o Projeto do Trabalho Social pré-
ocupacional e pós ocupacional de cada etapa do 
empreendimento.
Art.10º Fica o Secretário Municipal de Habitação 
e Desenvolvimento Urbano autorizado a expedir 
a Portaria, quando necessário, regularizando o 
presente Decreto na sua aplicabilidade.
Art.11º O GIPP poderá propor campanhas 
educativas, orientativas e de divulgação de suas 
ações para a comunidade em geral, visando a 
participação social nos esforços de qualificar o 
espaço público.
Art.12° Todo e qualquer documento produzido por 
servidor público ou membro do GIPP deverá ser 
juntado, preferencialmente em ordem cronológica, 
ao processo administrativo de acompanhamento 
da execução. Art.13º As despesas com a 
execução deste Decreto correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas 
no orçamento, suplementadas, se necessárias. 
Art.14° Este decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. Diadema, 12 de agosto de 2020. 
LAURO MICHELS SOBRINHO/ Prefeito Municipal; 
FERNANDO MOREIRA MACHADO/ Secretário de 
Assuntos Jurídicos; MARCIA DA SILVA CARVALHO/ 
Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. SECR. FINANÇAS 
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta 
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pr. Eletrônico: 0104/2020 - PC: 0186/2020. Objeto: 
R. de P. p/Forn. de Mat. de Enfermagem - EPIS . 
Agendado para: 27/08/2020 às 09h00. Pr. Eletrônico: 
0103/2020 - PC: 0185/2020. Objeto: R.  de P.  p/Forn. 
de Medicamentos. Agendado para: 26/08/2020 às 
09h00. Pr. Eletrônico: 0101/2020 - PC: 0134/2020. 
Objeto: R. de P. p/Forn. de Equipo Odontológico 
Portátil Elétrico. Agendado para: 25/08/2020 às 
09h00. Pr. Eletrônico: 0102/2020 - PC: 040/2020. 
Objeto: Aq. de Utensílios de Cozinha. Agendado 
para: 26/08/2020 às 09h00. Pr. Eletrônico: 063/2020 
- PC: 041/2020. Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada para realização de exames de apoio 
diagnóstico por imagem (Radiografia, Tomografia E 
Ultrassonografia) incluindo o fornecimento de todos 
os itens necessários para realização de exames e 
emissão/entrega de laudos tais como: Recursos 
Humanos, equipamentos de imagem, insumos, 
fornecimento de vestes plumbíferas e manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos médico-
hospitalares disponibilizados para execução dos 
exames, nas unidades hospitalares/pronto socorro 
de funcionamento 24 horas nos 07 dias da semana. 
Agendado para: 27/08/2020 às 09h00. Pr. Eletrônico: 
0100/2020 - PC: 0166/2020. Objeto: Aq.  de Câmara 
de Conservação de Vacinas 340L. Agendado para: 
25/08/2020 às 09h00. Pr. Eletrônico: 0105/2020 
- PC: 0162/2020. Objeto: Registro de Preços para 
Fornecimento de Material Odontológico. Agendado 
para: 28/08/2020 às 09h00. Informações, e/ou 
retirada Edital completo, mediante pagamento das 
cópias, sito no Serv. Compras da PMD, R. Almirante 
Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - Diadema, em dias úteis 
das 09:00 às 15:30h, Tel: 4057-7799 ou no site. 
www.diadema.sp.gov.br
Pr. Eletrônico: 078/19 - PC: 120/19. Objeto: Forn. 
de Mat. Odontológicos. Declaro o Cancelamento da 
Ata RP 267/19 entre Município Diadema e Polar Fix 
Ind. e Com. Prods Hospitalares Ltda, conf. Art. 25 do 
Decreto Municipal 7.577/2019.
Pr. Eletrônico: 081/20 - PC: 0154/20. Objeto: Forn. 
de Medicamentos - Ação Judicial. Resumo Ata RP 
170/20 entre Município Diadema e Crismed Com. 
Hosp. Ltda. Itens homologados na publicação Diário 
Regional dia 01/08/20. Resumo Ata RP 171/20 entre 
Município Diadema e Aglon Com. e Representações  
Ltda.  Itens homologados na publicação Diário 
Regional dia 01/08/20. Pzo entrega: 05 dias uteis. 
Vigência: 12 meses a partir desta publicação.
Pr. Eletrônico: 080/2020 - PC: 0158/2020. Objeto: 
Forn. De Insumos Odontológicos. O item foi 
homologado na publicação DIARIO REGIONAL 
dia 06/08/2020 entre Município Diadema e a 
empresa abaixo, no resumo a seguir: Ata RP 
173/2020-AIRMED EIRELI EPP; Pzo entrega: 05 
(cinco) dias úteis. Vigência: 12 meses a partir desta 
publicação. 
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 
8666/93 (Sistema Registro de Preços) relativo a 
trimestralidade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 197/19 – PC: 267/19. Objeto: Forn. de 
Mat. de Enfermagem.  Ata RP 043/20 entre Município 
Diadema e Medical Chizzolini Ltda. Ata RP 044/20 
e Termo de Comodato entre Município Diadema 
e SG Tecnologia Clínica Ltda. Ata RP 045/20 e 
Termo de Comodato entre Município Diadema e 
Roche Diabetes Care Brasil Ltda. Ata RP 046/20 
entre Município Diadema e SOS Distrib. de Prod. 
p/Saúde Eireli. Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 13/02/2020 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 04/2020 - PC: 204/19. Objeto: Forn. 
de Talonários p/Autuação e Recolhimento de 
Veículos. Ata RP 047/20 entre Município Diadema 
e UA Gráfica - Com. e Prest. de Serv. Gráficos 
Eireli - EPP. Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 13/02/2020 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 188/19 – PC 244/19. Objeto: Forn. 
de Equip. Odontológicos. Ata RP 050/2020 entre 
Município Diadema e Dental Alta Mogiana Com.
de Prod. Odontológicos Ltda. Ata RP 051/2020 
entre Município Diadema e Airmed Eireli. Tornamos 
público que permanecem inalterados os itens, 
preços e valores registrados e publicados no Diário 
Regional de 13/02/2020 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 037/2020 - PC: 046/2020. Objeto: 
Forn. de Medicamentos. Ata RP 112/20 entre 
Município Diadema e Cristália Prod. Químicos 
Farmacêuticos Ltda. Ata RP 113/20 entre Município 
Diadema e Dupatri Hosp. Com. Imp. e Exp. 
Ltda.  Ata RP 114/20 entre Município Diadema e 
Dimaster Com. de Prod. Hosp. Ltda Ata RP 115/20 
entre Município Diadema e Ciamed Distrib. de 
Medicamentos Ltda. Filial Ata RP 116/20 entre 
Município Diadema e Crismed Com. Hosp. Ltda. 
Tornamos público que permanecem inalterados os 
itens, preços e valores registrados e publicados 
no Diário Regional de 14/05/2020 ref. as atas dos 
pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico:  044/2020 - PC: 05/2020. Objeto: 
Forn. de Caixas Plásticas P/Acondicionamento 
de Alimentos. Ata RP 117/2020 entre Município 
Diadema e Coml. Mabruk Ltda. Tornamos público 
que permanecem inalterados os itens, preços e 
valores registrados e publicados no Diário Regional 
de 14/05/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 135/19 - PC: 125/19. Objeto: 
Avaliação Psicológica p/Porte de Arma de Fogo 
Inst.. Guarda Civil Mun. De Diadema. Ata RP 
361/19 entre o Município de Diadema e Instituto 
Psicotécnico Cosme e Damião Ltda. Tornamos 
público que permanecem inalterados os itens, 
preços e valores registrados e publicados no Diário 
Regional de 14/11/19 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe.
ERRATA
Pr. Eletrônico: 084/2020 - PC: 0126/2020. Objeto: 
Forn. De Pneus Para Os Veículos Da Frota 
Municipal. Na publicação do Diário Regional do dia 
06/08/20, onde se-lê no item 02: ZEETEX, lê-se: 
SUNSET; no item 03: KUMHO, lê-se: LINGLONG; 
no item 04: APTANY, lê-se: COMFORSER; no item 
05: GOODYEAR, lê-se: COMFORSER.
Pr. Eletrônico: 046/2020 - PC: 0140/2019. Objeto: 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER OU 
LED E IMPRESSORAS TÉRMICAS DE CÓDIGO 

DE BARRA, FORNECIMENTOS DE INSUMOS 
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA, 
PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. 
Homologo e Adjudico objeto do pregão em epígrafe 
de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 090/2020 - PC: 0171/2020. Objeto: 
Forn. De Mat. De Laboratório. Homologo e Adjudico 
objeto do pregão em epígrafe de acordo c/Desp. 
Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 067/2020 – PC: 067/2020. Objeto: 
R. de P. p/o Forn.  de Armário Tipo Roupeiro. 
Homologado o pregão em epígrafe declarando a 
licitação fracassada de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 046/2020 - PC: 0140/2019. Objeto: 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER OU 
LED E IMPRESSORAS TÉRMICAS DE CÓDIGO 
DE BARRA, FORNECIMENTOS DE INSUMOS 
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA, 
PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. 
Tornamos pública a classificação preços ref. 
pregão em epígrafe: GOMAQ MAQUINAS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA, ITEM: 01 - LOCAÇÃO DE 
IMPRESSORAS A LASER OU LED E TÉRMICAS. 
Qtde: 01 UN. Vlr. Unitario: R$ 108.996,00.
Pr. Eletrônico: 090/2020 - PC: 0171/2020. Objeto: 
Forn. De Mat. De Laboratório. Tornamos pública 
a classificação preços ref. pregão em epígrafe: 
BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E 
REPRESENTAÇÕES - EIRELI, ITENS: 05 - SWAB 
ESTÉRIL C/PONTA DE FIBRA DE RAYON. Qtde: 
45.000 UN. Vlr. Unitario: R$ 1,00. MARCA: CB; 
10 - SWAB ESTÉRIL C/PONTA DE FIBRA DE 
RAYON. Qtde: 15.000 UN. Vlr. Unitario: R$ 1,00. 
MARCA: CB; MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, ITENS: 
03 - CARTUCHO DE LIXO AUTOCLAVAVEL 20 
LITROS. Qtde: 480 UN. Vlr. Unitario: R$ 0,63. 
MARCA: MCHIZZO/PREMIUM; 04 - TUBO CÔNICO 
GRADUADO ESTÉRIL POLIPROPILENO. Qtde: 
15.000 UN. Vlr. Unitario: R$ 1,28. MARCA: ALFA/
ALFA; 08 - CARTUCHO DE LIXO AUTOCLAVAVEL 
20 LITROS. Qtde: 120 UN. Vlr. Unitario: R$ 0,63. 
MARCA: MCHIZZO/PREMIUM; 09 - TUBO CÔNICO 
GRADUADO ESTÉRIL POLIPROPILENO. Qtde: 
5.000 UN. Vlr. Unitario: R$ 1,28. MARCA: ALFA/
ALFA; ITENS DESERTOS: 01, 06 e 07; ITEM 
FRACASSADO: 02.
Pr. Eletrônico: 067/2020 – PC: 067/2020. Objeto: R. 
de P. p/o Forn.  de Armário Tipo Roupeiro Tornamos 
publico que a Licitação em epígrafe foi declarada 
“Fracassada”.
DESPACHOS DO PREFEITO DE 12 DE AGOSTO 
DE 2020: PORTARIAS: 3772, REVOGA a contar 
de 05.08.2020 FG nível 3 de MARCIUS VINICIUS 
GANDRA, Prontuário nº. 15537, SDS. 3773, 
DESIGNA a contar de 05.08.2020 FG nível 3 para 
ISAAC CIPRIANO DA SILVA ARAUJO, Prontuário nº 
116699, SDS. 3774, REVOGA a contar de 05.08.2020 
FG nível 3 de JAMES DE ALBUQUERQUE 
TAVARES, Prontuário nº. 16655, SDS. 3775, 
DESIGNA a contar de 05.08.2020 FG nível 3 para 
MARCELA NEVES DA SILVA, Prontuário nº 115884, 
SDS. 3776, REVOGA a contar de 05.08.2020 
FG nível 3 de REGINALDO BOMBINI, Prontuário 
nº. 16701, SDS. 3777, DESIGNA a contar de 
05.08.2020 FG nível 3 para MARINALDO PEREIRA 
DA SILVA FILHO, Prontuário nº 117464, SDS. 3778, 
REVOGA a contar de 05.08.2020 FG nível 3 de 
TATIANE DA SILVA, Prontuário nº. 116710, SDS. 
3779, DESIGNA a contar de 05.08.2020 FG nível 
3 para RICARDO BATISTA, Prontuário nº 117472, 
SDS. 3780, REVOGA a contar de 05.08.2020 FG 
nível 3 de VERUSCHKA CAVALCANTE CAZORLA, 
Prontuário nº. 114573, SDS. 3781, DESIGNA a 
contar de 05.08.2020 FG nível 3 para ROGERIO 
ROCHA DE OLIVEIRA, Prontuário nº 114994, 
SDS. 3782, EXONERA  a pedido a contar de 
06.08.2020 MARIA CLAUDINEIA ANTUNES REIS, 
Prontuário nº 118.573, R.G. nº 34.611.468-8, SS. 
3783, EXONERA a pedido a contar de 29.06.2020 
WILLIANS TEIXEIRA MARTINS SILVA, Prontuário 
nº 119.325, R.G. nº 41.155.546-7, SDS.

DECRETO Nº 7778 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 
NOMEIA membros e respectivos suplentes, para 
compor o Conselho Deliberativo do FUMAPIS 
– Fundo Municipal de Apoio a Habitação de 
Interesse Social. LAURO MICHELS SOBRINHO, 
PREFEITO do Município de Diadema, Estado de 
São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO, o disposto na Lei Municipal nº 
1.093, de 11 de setembro de 1990, alterada pelas 
Leis Municipais nº 2.524, de 19 de junho de 2006, 
nº 3.190, de 26 de dezembro de 2011 e nº 3.680, de 
28 de setembro de 2017; CONSIDERANDO ainda, 
o que consta dos autos do Processo Administrativo 
Interno nº 14.697/2017 DECRETA: Art. 1º Ficam 
nomeados para compor o Conselho Deliberativo do 
FUMAPIS – Fundo Municipal de Apoio a Habitação 
de Interesse Social, os membros e respectivos 
suplentes, a seguir designados: I - MEMBROS 
NATOS: Presidente: Marcia da Silva Carvalho, 
brasileira, divorciada, Secretária de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, portador da cédula de 
identidade RG nº. 13.862.641-8 e inscrita no CPF/
MF sob nº. 072.670.978-63, domiciliada na Rua 
Marechal Floriano, 289, Centro, Diadema – SP. 
Secretária Executiva: Eliana Brito Militão, brasileira, 
solteira, assistente social, portadora da cédula de 
identidade RG nº. 13.896.939-6, inscrita no CPF/MF 
sob nº124.468.148-24, domiciliada na Rua Marechal 
Floriano, 289, Centro, Diadema – SP. II – MEMBRO 
DESIGNADOS: Secretaria de Finanças: Titular: 
Antônio Sérgio Silvestre Costa do Nascimento, 
brasileiro, casado, funcionário público, portador da 
cédula de identidade RG n.º 7.365.293, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 607.110.008-91, domiciliado na 
Rua Amélia Eugênia, n.º 397, Centro, Diadema-
SP. Suplente: Clóvis Aparecido Néspoli de Godoi, 
brasileiro, casado, contador, portador da cédula 
de identidade RG n.º 4.527.616, inscrito no CPF/
MF sob o n.º 554.440.408-91, domiciliado na 
Rua Amélia Eugenia, n.º 397, Centro, Diadema-
SP. Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano: Departamento de Planejamento 
Habitacional: Titular: Jairo Ferreira de Oliveira, 
brasileiro, solteiro, arquiteto, portador da cédula de 
identidade nº. 11.050.786-6, inscrito no CPF/MF sob 
nº. 010.357.718-10, domiciliado na Rua Marechal 
Floriano, 289, Centro, Diadema – SP.  Suplente: 
Maria Aparecida da Silva, brasileira, separada, 
Chefe de Serviço, portadora da cédula de identidade 
n.º 2.838.924-6, inscrito no CPF 131.261.038-71, 
domiciliada na Avenida Piraporinha, 1153, Vila 
Nogueira, Diadema – SP. Divisão de Regularização 
Fundiária: Titular: Maria Aparecida Gonçalves 
Benites Sanches, brasileira, casada, advogada, 
portadora da cédula de identidade RG nº 21.708.467-
9.  e do CPF nº142.496.158-04, domiciliada na Rua 
Marechal Floriano, 289, Centro, Diadema – SP. 
Suplente: Lucas Lopes Marçal, brasileiro, solteiro, 
portador da cédula de identidade n.º 39.273.529-
5, inscrito no CPF 456.745.298-41, domiciliado 
na Rua Marechal Floriano, 289, Centro, Diadema 
– SP. III – REPRESENTANTES DA POPULAÇÃO 
DE DIADEMA: Titular: Zulamar José de Andrade, 
brasileiro, casado, assessor parlamentar, portador 
da cédula de identidade RG n.º 41.038.945-
6, inscrito no CPF/MF sob o n.º 321.802.348-
30, residente e domiciliado na Rua Clemente 
de Jesus, n.º 22, Jardim Gazuza, Diadema-SP. 
Suplente: Antônio José da Silva, brasileiro, casado, 
aposentado, portador da cédula de identidade 
RG n.º 14.199.233, inscrito no CPF/MF sob o nº 
268.252.808-21, residente e domiciliado na Avenida 
Maria Cândida de Oliveira, n. 692, Jardim Marilene, 
Diadema-SP. Titular: Paulo Rogério da Silva, 
brasileiro, casado, projetista, portador da cédula 
de identidade RG nº. 16.500.573, inscrito no CPF/
MF Sob nº 065.501.888-30, residente e domiciliado 
na Rua Aspicuelta Navarro, nº 36, Piraporinha, 
Diadema – SP.  Suplente: Elza Ribeiro da Silva, 
brasileira, casada, comerciante, portadora da 
cédula de identidade RG n.º. 18.867.749-5, inscrita 
no CPF/MF sob o n.º 266.063.538-23, residente 
e domiciliada na Rua Itália n.º 139, Jardim das 
Nações, Diadema-SP. Titular: Marta Helena Rocha e 
Souza Lucas, brasileira, casada, faxineira, portadora 
de cédula de identidade RG nº 20.668.529-4, 
inscrita no CPF sob nº 097.221.508-55, domiciliada 
na Passagem Girassol, nº 35, Vila Lidia, Diadema 
– SP. Suplente: Joaquim Teles, brasileiro, separado, 
ajudante geral, portador da cédula de identidade 
RG nº 32.204.188-0, inscrito no CPF/MF sob nº 
155.356.948-27, residente e domiciliado na Rua 
Caramuru, nº1033, V. Conceição, Diadema - SP. 
Titular: Marivalda dos Santos Dias, brasileira, 
solteira, diretora administrativa, portadora de cédula 
de identidade RG nº 23.411.850-7, inscrita no 
CPF sob nº 161.742.378-50, domiciliada na Rua 
Projetada Um, nº 141, Jardim Maringá - Diadema – 
SP. Titular: Mary Nabesima , brasileira, divorciada, 
assistente administrativa, portadora de cédula de 
identidade RG nº 15.173.473-2, inscrita no CPF 
sob nº 013.784.278-31, domiciliada na Rua dos 
Estudantes, nº 156, Vila Conceição – Diadema 
– SP IV-REPRESENTANTES DA CÂMARA DE 
VEREADORES: Titular: Andrea Cristina Testa, 
brasileira, casada, recepcionista, portadora da 
cédula de identidade RG n.º 24.351.288-0, inscrita 
no CPF/MF nº 135.680.478-02, domiciliada na Rua 
26 de abril, n.º 264, Jardim Canhema - Diadema-
SP. Suplente: Suzana Freire de Jesus Oliveira, 
brasileira, solteira, auxiliar de escritório, portadora 
da cédula de identidade RG n.º 30.929.215-3, 
inscrita no CPF/MF sob o n.º 273.958.278-13, 
domiciliada a Rua Apostolo Tomé, n.º 328, Vila 
Andrea - Diadema-SP. Art. 2º - As despesas com 
a execução deste Decreto correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no 
orçamento vigente, suplementadas, se necessárias. 
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial o Decreto nº 7.652, de 04 
de setembro de 2019. Diadema, 12 de agosto 
de 2020. LAURO MICHELS SOBRINHO Prefeito 
FERNANDO MOREIRA MACHADO Secretário de 
Assuntos Jurídicos


