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A procura por atendimento nos 
Centros de Atendimento Psicosso
cial (CAPS) de Ribeirão Pires cresceu 
na comparação entre os três primeiros 
meses de 2020 e 2021. De acordo com 
levantamento realizado pela Se cretaria 
de Saúde, de janeiro a março do ano 
passado foram registrados 2.843 aten
dimentos, já em 2021, 3.198, cresci
mento de 12,5%. 

A Escola Municipal de Novas Tecno
logias (EMNOVA) da Prefeitura de São 
Caetano está com vagas remanescentes 
para as turmas do segundo bimestre. Os 
cursos oferecidos aos moradores da cidade 
são todos gratuitos.  A escola oferece cursos 
para cinco faixas etárias: de 6 a 9 anos; 10 
a 14 anos; 15 a 17 anos; 18 a 49 anos e de 
50 anos ou mais. As inscrições podem ser 
feitas até o dia 10 de maio.

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 
realiza ho je (17) mais uma edição do Dri
veThru Solidário, na sede da entidade, 
em São Bernardo. O objetivo é arrecadar 
alimentos não perecíveis e material de 
higiene e limpeza, que serão doados a 
pessoas e famílias em situação emergen
cial. Metalúrgicos e população em geral 
poderão fazer suas doações em total se
gurança, sem sair do carro.

Troca de imunizantes fez com que 51 pessoas, 
entre crianças e adultos, recebecem a vacina da 
covid19 em vez de imunizante contra gripe em 
Diadema e Itirapina. Em Diadema, cinco crian
ças, com idade entre sete meses e quatro anos, 
receberam a dose da Coronavac e, em Itirapina, 
18 adultos e 28 crianças. Diadema informou que 
todas as crianças serão monitoradas.

Levantamento da Confederação Nacional dos 
Municípios mostra que em 975 cidades brasileiras há 
risco de prefeituras e sistemas de saúde ficarem sem 
os remédios do kit intubação, usados em pacien tes 
com covid19, como anestésicos e neurobloquedores. 
O Ministério da Saúde informou que mais 2,3 mil
hões de medicamentos do kit começaram a ser dis
tribuídos nesta sextafeira (16).
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Depois de mais de um mês com 
proibição de funcionamento de ativi
dades não essenciais por causa do re
crudescimento da pandemia de covid, 
o governo de São Paulo anunciou nesta 
sextafeira (16) nova fase do Plano São Página 6

ABC passa para fase de transição e 
comércios e cultos estão liberados
Nova etapa do Plano São Paulo será em duas fases; academias, salões de beleza, restaurantes e bares só retomam atendimento dia 24

Sucesso é a soma de 
pequenos esforços 
repetidos dia sim, e no 
outro também

“

“

Sol e aumento 
de nuvens 
de manhã. 
Pancadas 
de chuva 
à tarde 

e à noite.

Sábado

28º

17º

Paulo. A partir deste final de semana 
os sete municípios do ABC entram na 
fase de transição e podem liberar co
mércio, serviços, além de cultos e cel
ebrações religiosas, com restrições. Na 
primeira semana, entre os dias 18 e 23, 

as atividades comerciais só poderão 
funcionar com capacidade limitada a 
25% e entre as 11h e 19h. O  toque de 
recolher, estabelecido entre as 20h e 
5h, continua rá valendo em todo o Es
tado.  Já entre os dias 24 e 30 de abril, 

além das atividades comerciais, serão 
liberadas as do setor de serviços. Com 
isso, restaurantes e similares, salões 
de beleza e barbearias, atividades cul
turais e academias poderão reabrir. 
Com exceção das academias, o horário 

Divulgação/PMETRP

de funcionamento também será das 
11h as 19h. Já as academias poderão 
funcionar das 7h às 11h e das 15h às 
19h. Parques e clubes também serão 
reabertos nessa etapa, informou o 
governo do Estado. 

A Prefeitura de Ribeirão Pires deu 
início ao projeto Museu de Arte de Rua 
(MAR), que fará parte da Pinacoteca Mu
nicipal Guilherme de Carvalho Dias. Nesta 
quintafeira (15) foi entregue a primeira Página 5

Prefeitura inicia projeto Museu de Arte 
de Rua, que vai integrar a Pinacoteca

ribeirão pires

obra do acervo do MAR, com assinatura 
do artista da cidade Ponézio. Denomi
nada “Roberto Bottacin 2.0”, é uma ho
menagem ao exvereador, que dá nome 
ao plenário da Câmara.
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Aurélio Bacelar: ‘o brasileiro não pode ficar sem 
alimento; a vacina é vida e a comida também’
Vereador destacou preocupação com o fato de as pessoas não tomarem a segunda dose da vacina contra o coronavírus

O vereador de São Ber
nardo Aurélio Bacelar (PSDB) 
afirmou ao Diário Regional 
que o aumento da fome no 
Brasil por conta da pandemia 
de covid é preocupante e ne
cessita de uma solução ur
gente. Para o tucano, é preci
so sinergia entre os governos 
das três esferas, a fim de tra
balhar depois para a recupe
ração da economia.

“Aqui os vereadores se 
movimentam e estão se 
movimentando muito em 
auxílio ao Executivo nesse 
quesito. Sabemos que é pou
co. O brasileiro não pode ficar 
sem comida. A vacina é vida 
e a comida também. No mo
mento, as cestas básicas são 
fundamentais”, destacou.

Segundo Bacelar, a situa
ção poderia estar melhor se 
o governo do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), 
não procrastinasse a compra 
de vacinas. Para o tucano, o 
gover nador João Doria, nessa 
questão, se mostrou um vi
sionário. “O Brasil teve e tem 
vacina em razoável quanti
dade, graças a sua ação. Pelos 
números apresentados, de 
cada dez vacinas aplicadas no 
Brasil, nove são do Butantan.”

O parlamentar destacou 
preocupação com o fato de 
as pessoas não tomarem 

a segunda dose da vacina 
contra covid. “Preocupante, 
uma vez que o efeito inicial 
pode ser anulado e ter de se 
refazer todo o processo. Ir
responsabilidade de alguns 
na aglomeração e também 
por não ir tomar a segunda 
dose”, afirmou.

O vereador ressaltou, 
também, a atuação do go
verno municipal neste perío
do de crise sanitária. Afir
mou, ainda, que o prefeito 
Orlando Morando (PSDB) 
está sendo competente na 
aplicação das medidas, e que 
a infraestrutura da saúde de 
São Bernardo se mostrou im
portante e eficaz. “Podem até 
não concordar com as medi
das adotadas pelo prefeito, 
mas se mostraram asserti
vas. Já a lotação de nossos 
hospitais e UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento) se deve, 
principalmente, ao fato e à 
obrigação de atender mora
dores das cidades vizinhas e 
até da Capital”, destacou. 

n POLÍTICA
Ao avaliar a anulação das 

sentenças do expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e a 
suspeição do exjuiz Sergio 
Moro, o vereador em segun
do mandato e exassessor 
parlamentar afirmou ser 

preocupante a insegurança 
jurídica que se cria, acir
rando ainda mais as dispu
tas com vistas a 2022. “Isso 
demonstra um processo 
jurídico viciado. Para livrar
se de toda essa confusão de 
competências e interferên
cia defendo um Novo Pacto 
Federativo”, pontuou.

Sobre as especulações de 
Orlando Morando concorrer 
a vicegovernador, Bacelar 
afirmou que o prefeito não 
conversou com ninguém 
da base sobre isso e que são 
comentários de bastidores 

e corredores. “Conhecendo 
Morando desde a época de 
vereador, deputado e agora 
como prefeito, ele sempre se 
revelou um obstinado por 
trabalho e resultados, fazen
do sempre o que é necessário. 
Pela dedicação e competên
cia está credenciado a essa 
vaga na futura chapa. Já o 
viceprefeito Marcelo Lima 
é outro que tem se dedicado 
muito no combate à covid, 
sem perder de foco a zela
doria da cidade (é secretário 
de Serviços Urbanos). Tenho 
visto isso pela receptividade 
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da população. Tudo isso o 
credencia a assumir o coman
do da nossa cidade. Ou seja, 
São Bernardo, para o bem da 
população, está e continuará 
em boas mãos.”

Para Bacelar, que se ele
geu vereador em 2016 e se 
manteve na Casa para um 
segundo mandato em meio 
a um time pesado como o 
PSDB, ser reeleito com mui
tos medalhões no partido em 
2020 teve um sabor especial 
de aprovação do seu trabalho.

“É difícil você fazer uma 
autoavaliação. Seria pre
potência da minha parte. 
Porém, acredito que fui 
aprovado pela população com 
o crescimento na votação. É 
a aprovação do trabalho, do 
atendimento das demandas 
da população e do trabalho 
sempre em busca de uma São 
Bernardo Cada Vez Melhor. 
O grande quesito, principal
mente a partir de 2020, até 
por conta da pandemia, tem 
sido a saúde e, na medida do 
possível, temos dado conta 
e apresentando resultados à 
população.”

Sobre a nova gestão da 
Câmara, Bacelar afirmou que 
é cedo para um prognóstico 
mais detalhado. “Pouco mais 
de três meses. É necessário dar 
tempo.” (Reportagem Local)

Projeto que isenta taxa 
de sepultamento para 
doadores de órgãos é 

aprovado em Diadema 
Foi aprovado em defini

tivo, na última quintafeira 
(15), o projeto de lei de 
autoria dos vereadores de 
Dia dema Talabi Fahel (PV) 
e Jeoacaz Coelho Machado, 
o Boquinha (cidadania), que 
dá isenção do pagamento 
da taxa de sepultamento 
da pessoa que tiver doado, 
por ato próprio ou por 
meio de seus familiares ou 
responsáveis, seus órgãos 
ou tecidos corporais para 
fins de transplante médico. 

Em média, a taxa de 
sepultamento na cidade 
custa cerca de R$ 4 mil e 
em torno de R$ 1,5 mil 
para quem se enquadra na 
modalidade social.

De acordo com os au
tores, os hospitais e Uni
dades Básicas de Saúde 
(UBS) municipais deverão 
afixar cartaz com a seguinte 
inscrição “Isenção de taxa 
de sepultamento, nos ce
mitérios municipais”, para 
informar as pessoas sobre 
esta possibilidade.  

“A fila de transplantes 
chega a 60 mil pessoas no 
país e,neste ano, serão aten
didos no máximo 20% des
ta lista”, disse Boquinha. 
“Infelizmente, muitas pes
soas ainda não perceberam 
a importância desse ato de 
amor, por isso é importante 
essa lei”, completou.  (Re
portagem Local)
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Quase mil cidades temem falta 
de remédios do kit intubação

Ministério informou que mais 2,3 milhões de medicamentos do kit  começaram a ser distribuídos

Antonio Américo/Sesa

Arquivo/ Valéria Gonçalves/Estadão Conteúdo

Kit é usado no suporte ventilatório de pacientes com covid

Covas retoma quimioterapia

Em 975 cidades brasileiras, 
há risco de prefeituras e siste-
mas de saúde ficarem sem os 
remédios do kit intubação, usa-
dos no suporte ventilatório de 
pacientes com covid-19, como 
anestésicos e neurobloquedores. 
O total representa 33,2% das 
2.938 cidades consultadas pela 
Confederação Nacional dos Mu-
nicípios (CNM). Desse total, 190 
(6,5%) não responderam à pes-
quisa e 1.773 (60,3%) disseram 
que não passavam por esse pro-

blema naquele momento.
Na semana passada, auto-

ridades de 1.207 municípios 
relataram o temor de desabas-
tecimento do kit intubação, 
o que equivalia a 38,1% dos 
entrevistados. Assim, houve 
queda tanto em números abso-
lutos quanto no percentual da 
amostra analisada pelo estudo.

Entre os municípios pesqui-
sados, 391 prefeituras citaram a 
possibilidade de falta de oxigênio 
para atendimento aos pacientes 
com covid-19. O número corre-
sponde a 13,3% das autoridades 
locais ouvidas. Não responde-
ram à consulta 63 prefeituras 
(2,1%) e 2.484 (84,5%) disseram 
não haver risco de desabaste-
cimento agora.

Assim como no caso do kit 

intubação, o resultado desta se-
mana foi menor do que o da an-
terior, quando tal possibilidade 
foi relatada por 589 prefeituras, 
o equivalente a 18,7% dos ouvi-
dos naquele levantamento. Na 
outra semana, o índice havia 
sido ainda maior, de 23,4%.

Em nota, o Ministério da 
Saúde informou que mais 2,3 
milhões de medicamentos do kit 
intubação começaram a ser dis-
tribuídos nesta sexta-feira (16). 
Os insumos foram adquiridos na 
China e doados ao governo fed-
eral por empresas como Petro-
bras, Vale, Engie, Itaú Unibanco, 
Klabin e Raízen.

“Com esta doação, nós con-
seguimos garantir, conforme os 
dados enviados, pelo menos dez 
dias de abastecimento em rela-
ção ao bloqueador neuromus-
cular, analgesia e sedação por 
midazolam, e 15 dias com pro-
pofol. O estado é o responsável, 
junto aos municípios, para fazer 
a redistribuição em sua própria 
rede assistencial”, ressaltou o se-
cretário de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos, Hélio An-
gotti Neto.

n COBRANÇA
As cobranças feitas ao Minis-

tério da Saúde com relação às 

entregas de “kits de intubação” 
para Estados e municípios le-
vou o chefe da pasta, Marcelo 
Queiroga, a fazer um extensa 
publicação em suas redes, na 
qual afirmou estar “traba-
lhando diuturnamente” para 
atender as necessidades de hos-
pitais e a pedir ajuda do setor 
privado para “suprir o mercado 
nacional” enquanto o ministé-
rio repõe seus estoques.

O ministro reafirmou que 
governos estaduais, prefeituras, 
hospitais privados, e a sociedade 
civil também podem pleitear a 

importação dos insumos, pedin-
do assim uma união dessas par-
tes para lidar com a situação. 
“Essa é uma tarefa de todos, não 
só do governo federal”, afirmou.

O governador João Doria 
(PSDB) tem sido uma das prin-
cipais vozes na cobrança à pasta. 
Na quinta-feira, em suas redes 
sociais, Doria fez um apelo para 
que deputados e senadores pau-
listas verificassem a razão de 
o Ministério da Saúde não ter 
res pondido aos nove pedidos de 
entrega de medicamentos feitos 
pelo Estado. (Agências)

Novos exames detectam câncer no 
fígado e nos ossos  de Bruno Covas 

Aras cobra dos 27 governadores 
sobre  ‘lentidão’ na vacinaçãoMinistério recomenda que se adie a 

gravidez durante pico da pandemia
O prefeito de São Paulo 

(SP), Bruno Covas (PSDB), foi 
submetido a exames de con-
trole que detectaram o surgi-
mento de câncer no fígado e 
nos ossos. Desde outubro de 
2019, o mandatário faz trata-
mento para câncer no trato 
digestivo chamado de adeno-
carcinoma.

Com os novos focos da 
doença, o tucano deve reto-
mar hoje (17) as sessões de 
quimioterapia e imunotera-
pia, segundo boletim médico 
do Hospital Sírio-Libanês as-
sinado pelo diretor de Gover-
nança Clínica e pelo diretor 
clínico da ins tituição, respec-
tivamente Fernando Ganem 
e Angelo Fernandez.

“Clinicamente, o prefeito 
está bem, sem sintomas, e 
apto a prosseguir suas ativi-
dades pessoais e profissio-
nais”, aponta o comunicado. 

Os 27 governadores rece-
beram ofícios do Ministé-
rio Público Federal (MPF) 
cobran do esclarecimentos so-
bre o ritmo de vacinação con-
tra a covid-19. O prazo para 
resposta é de dez dias.

Os documentos foram en-
caminhados pelo Gabinete In-
tegrado de Acompanhamento 
da Epidemia de Covid-19 
(Giac) na quinta-feira (15) 
com a chancela do procurador-
geral da República Augusto 
Aras A força-tarefa identificou 
‘discrepância’ no número de 
doses distribuídas pelo Minis-
tério da Saúde e o total de vaci-
nas efetivamente aplicadas.

Levantamento do Giac, fei-
to a partir do vacinômetro da 
plataforma LocalizaSus, apon-
ta que, enquanto o governo 
federal contabiliza um total de 
48.088.916 doses dos imuni-
zantes produzidos pelo Insti-

O secretário de Aten-
ção Primária à Saúde do 
Ministério da Saúde, Ra-
phael Câmara Medeiros, 
afirmou nesta sexta-feira 
(16) que a pasta reco-
menda às mulheres que, se 
possível, adiem a gravidez 
enquanto durar pico da 
pandemia da covid-19. 

Mais cedo, Raphael 
Câmara havia afirmado 
que há uma pressão dos 
médicos ginecologistas 
obstetras para que todas 
as grávidas sejam incluí-
das no plano de vacinação 
contra o coronavírus e não 
apenas as que apresentam 
comorbidades.

Segundo o secretário, 
apesar da falta de estudos, 
“a visão clínica de especia-
listas mostra que a vari-

“A alta está prevista para o 
início da semana, após com-
pletar esta etapa do trata-
mento.”

O boletim informa que 
Covas está sendo acompa-
nhado pelas equipes médi-
cas coordenadas pelo Prof. 
Dr. David Uip, Dr. Artur 
Katz, Dr Tulio Eduardo 
Flesch Pfiffer e pelo Prof. 
Dr. Roberto Kalil Filho. (AE)

tuto Butantã e pela Fundação 
Oswaldo Cruz enviadas aos 
Estados e ao Distrito Federal, 
apenas 32.160.509 vacinas 
foram aplicadas.

“As pautas de distribuição 
das vacinas às Unidades Fede-
rativas, elaboradas e divulga-
das pelo Programa Nacional 
de Imunizações por meio de 
Informes Técnicos da Cam-
panha, direcionam a quais pú-
blicos as doses devem ser des-
tinadas”, afirma o documento.

Como mostrou o Verifica, 
núcleo de checagens do Es-
tadão, entre os fatores que 
contribuem para o descasa-
mento dos números de doses 
distribuídas e aplicadas estão 
as reservas para segunda apli-
cação e o intervalo de tempo 
para entrega dos lotes nos 
postos de vacinação e para o 
registro de informações no 
sistema. (AE)

ante nova tem ação mais 
agressiva nas grávidas”.

“Neste momento do 
pico epidêmico, pela situa-
ção que está acontecendo 
em alguns locais, deve ser 
avaliado - como aconteceu 
com o zika vírus em 2016 
-, caso possível, postergar 
um pouco a gravidez para 
um melhor momento com 
uma gravidez mais tran-
quila”, disse Medeiros.

“É óbvio que a gente 
não pode falar isso para 
alguém que tem 42 ou 43 
anos, mas para uma mu-
lher jovem, que pode esco-
lher o seu momento de en-
gravidar, o mais indicado 
agora é esperar um pou-
quinho até a situação ficar 
um pouco mais calma”, 
completou. (AE)

Em Diadema e Itirapina, 51 pessoas recebem 
vacina contra a covid ao invés da gripe 

Cinco crianças, com idade 
entre sete meses e quatro anos, 
receberam equivocadamente 
a vacina Coronavac no lugar 
da imunização contra a gripe 
na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Jardim das Nações, em 
Diadema. Caso semelhante 
também foi relatado em Iti-
rapina, no interior paulista. 
No entanto, a quantidade de 
vacinados indevidamente foi 
maior, sendo 18 adultos (entre 
eles, duas gestantes) e 28 crian-
ças. Ao todo, 51 pessoas, entre 
crianças e adultos, receberam a 
vacina da covid-19 em vez de 
imunizante contra gripe nos 
dois municípios de São Paulo.

Na quinta-feira à noite, 
a Secretaria da Saúde (SMS) 
de Diadema afirmou que foi 
aber to processo administra-
tivo para apuração dos fatos 
e das responsabilidades dos 
envolvidos, para adoção das 
medidas cabíveis em relação ao 
ocorrido. Também condenou 
veemente a aplicação consid-
erada equivocada. “Além disso, 
a gestão determinou o afasta-
mento imediato das duas fun-
cionárias envolvidas no ocor-
rido”, acrescentou.

Assim que a ocorrência foi 
identificada, os responsáveis 
das crianças vacinadas foram 

convocados na unidade para 
os devidos esclarecimentos e 
orientações. “Todos eles são 
baseados no documento técni-
co, do Centro de Vigilância Epi-
demiológica da Coordenadoria 
de Controle de Doenças da 
Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo, que normatiza a 
campanha de vacinação contra 
a covid-19”, disse, em nota.

Todas as crianças serão 
monitoradas por pelo menos 
42 dias. Uma médica da Aten-
ção Básica da SMS foi escalada 
para realizar esse acompanha-
mento de perto. 

Ainda de acordo com a sec-
retaria de Diadema, a aplicação 
das vacinas da covid-19 e da 
gripe está sendo feita em salas 
separadas para que não haja 
mistura de fluxo dos pacientes. 
Conforme a pasta, a ocorrência 
envolvendo cinco crianças foi 
um caso isolado. 

Em Itirapina, na última 
quarta-feira, a Secretaria Munic-
ipal de Saúde, durante o controle 
do estoque das vacinas, perce-
beu a ausência dessas vacinas.  
“Todas as providências para a 
segurança dessas pessoas foram 
tomadas e, segundo orientação 
dos especialistas consultados, o 
fato não traz riscos para a saúde 
dos envolvidos”, afirmou. (AE)

AINDA 
É NOTÍCIA
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Metalúrgicos fazem ‘Drive-Thru 
Solidário’ para arrecadar alimentos
Ação ocorre hoje no estacionamento do sindicato da categoria, em São Bernardo, das 9h às 17h

Em campanha de combate 
à fome e às graves consequên-
cias sociais da pandemia de co-
vid-19 no país, o Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC realiza 
ho je (17) mais uma edição do 
Dri ve-Thru Solidário, na sede 
da entidade, em São Bernardo. 

O objetivo é arrecadar ali-
mentos não perecíveis e ma-
terial de higiene e limpeza, 
que serão doados a pessoas 
e famílias em situação emer-
gencial por meio de entidades 
assistenciais e movimentos 
sociais.  Metalúrgicos e popu-
lação em geral poderão fazer 
suas doações em total segu-
rança, sem sair do carro.

Mobilizado desde o início da 
pandemia, o sindicato realizou 
uma série de ações so lidárias no 
ano passado, incluindo várias 
edi ções do Drive Thru na sede e 
na regional de Diadema. Na épo-
ca, a campa nha arrecadou mais 
de cinco to neladas de alimentos. 

Com o agravamento da pan-
demia, o sindicato intensificou 
as ações de arre cadação, com a 
criação de pon tos para recolhi-
mento de doações nas fábricas 
da base e a busca de parcerias 
para ampliar a atuação solidária.

O presidente do sindica to, 
Wagner Santana, o Wag não, 
tem reforçado aos trabalha-
dores da categoria a ne cessida-
de de a sociedade se mo bilizar 
pa ra ajudar no enfrentamento 
dos problemas sociais agrava-
dos pela pandemia e pela falta 
de ação do poder público, em 
especial do governo federal.

“A fome é uma realidade 
no Brasil, e a situação piorou 
ainda mais com a pandemia 

e a total paralisia do governo. 
Muitos foram demitidos e 
ou  tros estão sem condições 
de trabalhar. Faltam ações de 
pro teção ao emprego e à ren-
da, um auxílio emergencial 
de cente, linhas de crédito para 
empresas, falta tudo. Temos 
de continuar pressionando as 
instâncias governamentais e, 
paralelamente, nos unir em 
ações solidárias para dar a 
ajuda urgente que uma fatia 

Poupatempo vai retomar atendimento presencial no dia 24

O Pou pa tempo será reaberto 
no pró  ximo sábado (24) para a 
rea li zação de atendimento pre-
sen cial em todas as unidades. A 
reabertura será pos sível graças 
ao avanço do Estado à Fase de 
Transi ção do Plano São Paulo de 
combate à pandemia de covid-19.

Segundo a Prodesp, empresa 
de tecnologia do governo do 
Estado que administra o Pou-
patempo, a reabertura seguirá 
todos os protocolos sanitários, 
com capacidade de atendimento 
re  duzida e agen damento prévio 
de data e horário. A grade online 

para agen damento será aberta 
na próxima sexta-feira (23).

Até lá, o programa man-
tém recebimento e análise das 
solicitações de casos emergen-
ciais, como a emissão de RG,  
recebidas pelo Fale Conosco, 
disponível no aplicativo Pou-
patempo Digital e no portal 
www.poupatempo.sp.gov.br.

Desde o início das fases Ver-
melha e Emergencial do Plano 
São Paulo, em 6 de março, o 
Poupatempo já contabiliza cer-
ca de 150 mil atendimentos 
por meio do Fale Conosco nas 

unidades, dos quais 85 mil en-
tregas de documento e 5 mil 
serviços de RG emergencial.  

Segundo o diretor da Pro-
desp, Murilo Macedo, o cuidado 
em prestar serviços de forma 
responsável e segura tem sido 
fundamental para manter o 
funcionamento do Poupatempo 
neste período de pandemia. 
“Mesmo com as unidades fecha-
das, o Poupatempo não parou 
de trabalhar, oferecendo aten-
dimento de forma digital e, 
quando necessário, abrindo es-
paço para casos emergenciais, a 

cada vez maior da população 
precisa”, destacou Wagnão.

n NÚMEROS
Mais da metade da popu-

lação do país sofre com algum 
nível de insegurança alimen-
tar, e 19 milhões de brasileiros 
passam fome. A conclusão é 
do Inquérito Nacional sobre In
segurança Alimentar no Con texto 
da Pandemia da Co vid19, divul-
gado no início deste mês pela 
Rede Pesquisa em Soberania 
e Segurança Alimentar (Pens-
san). Os números foram cole-
tados em dezembro de 2020 e 
atual mente, com o agravamen-
to da pandemia, é provável que 
a tragédia seja ainda maior.

“Nossa categoria sempre foi 
muito solidária. Mais uma vez 
é hora de agir”, acrescentou o 
diretor-executivo do sindicato, 
Carlos Caramelo, responsável pe-
la organização da campanha.

O Drive Thru acontece no 
estacionamento do sindicato, 
no Centro de São Bernardo, das 
9h às 17h. Os veículos entram 
pela rua José Bonifácio, as doa-
ções são entregues em local co-
berto, e a saída ocorre pela rua 
João Lotto. (Reportagem Local)

fim de garantir a saúde de todos 
os envolvidos no processo”, afir-
mou. “Em um ano de pandemia, 
cerca de 75% dos serviços foram 
prestados de forma digital. Isso 
demons tra que as pessoas estão 
se adaptando cada vez mais e 
escolhendo o atendimento on-
line, por se tratar de um meio 
simples e seguro”, prosseguiu.  

Pela plataforma digital, mais 
de 130 serviços estão à dispo-
sição dos usuários, como renova-
ção da carteira de habilitação, 
licenciamento e transferência 
de veículo. (Reportagem Local)

Abertura será pos sível graças ao avanço do Estado à Fase de Transi ção do Plano São Paulo de combate à pandemia

Campanha arrecadou 5 toneladas de alimentos em 2020

Caro(a) leitor(a), em nosso dia a dia é muito 
comum ouvirmos as seguintes frases:  “O 
gás de cozinha está muito caro”, ou então “O 
leite está mais barato no supermercado X”, 

para citar alguns exemplos.
Você já parou para pensar no real significado dessas 

frases? Vamos lá.
Quando alguém afirma que algo está caro ou 

barato, necessariamente precisa utilizar algum ponto 
de referência.

Pois bem, isso é o que se pode chamar de preço 
relativo, ou seja, há um ponto de comparação entre 
o valor atual e o valor que já foi cobrado pelo mesmo 
produto, como em nosso exemplo.

Porém, é preciso ter cuidado na avaliação e no 
entendimento direto dessas situações, pois o preço 
relativo, quando utilizado sob critérios subjetivos, 
distorce claramente a interpretação do fato, podendo 
levar a uma tomada de decisão equivocada sobre o 
consumo.

Em grande parte das vezes, as pessoas emitem 
opiniões, principalmente quando o assunto se refere 
às finanças, tendo como base de comparação sua 
condição financeira, seu salário ou ainda a forma 
como foram criados.

Assim, um determinado bem, seja um botijão 
de gás ou um imóvel, pode ser extremamente caro 
para uma pessoa e considerado barato para outra. 
Tudo é relativo ao ponto de comparação, no qual são 
utilizados critérios pessoais de avaliação.

Porém, as coisas mudam de forma quando 
analisadas sob aspecto de instrumentos financeiros. 
Veja outro exemplo, utilizando também o gás de 
cozinha: “O preço atual do botijão de gás equivale 
a 7,72% do salário mínimo atual, mas em 2006 o 
produto representava 9,40%”. 

Percebeu que continuamos falando em preço 
relativo, mas o ponto de comparação é uma informação 
única e com respaldo econômico? Agora sim, há 
informações concretas para se concluir se atualmente 
o botijão de gás está mais caro ou mais barato em 
relação ao preço do ano passado.

Dessa forma, caro(a) leitor(a), recebemos 
constantemente diversas informações dadas como 
verdadeiras, mas sempre se faz necessária uma análise 
criteriosa sobre conteúdo, fonte e fundamentos 
utilizados na referida informação.

Se você ficou com alguma dúvida sobre esse 
assunto, me manda um e-mail que te explico. Meu site 
é www.sergiobiagioni.com.br.

Sérgio Biagioni Junior é planejador financeiro pessoal, certificado pela 
CEAAnbima. É formado em Administração de Empresas, pósgraduado 
em Banking, MBA em Controladoria e Custos e pósgraduado na PUCRS 
em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais.

Está caro ou barato? 
Depende...

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Adonis Guerra/SMABC

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

Sobre a loja Sobre anúncios

Loja Ju Andrade

À venda PausadosVendidos

Chuteira Futsal P...

R$ 85,75

12

Moletom Rosa C...

R$ 299,00

Camiseta Dry Ox...

R$ 24,99

12

Camiseta Regata...

R$ 24,99

<")0/"+%-$+*G$H"5

67%IJ9??:??

12

-$3KL"%(*$=2%15

67%I?:??

M.,B%4+"/,0)%N5

67%>@O:>?
P02,0+$%Q0R,%(,5

67%;@:@@

ContaVenderHome Mensagens

Baixe agora
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Levantamento aponta aumento de 27,5 % em comparação com dados pré-pandemia
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A procura nos Centros 
de Atendimento Psicosso-
cial (CAPS) de Ribeirão Pires 
cresceu na comparação entre 
os três primeiros meses de 
2020 e 2021. De acordo com 
levantamento realizado pela 
Se cretaria de Saúde, de ja-
neiro a março do ano passado, 
foram registrados 2.843 aten-
dimentos, já em 2021, 3.198, 
crescimento de 12,5%. 

O aumento é ainda maior 
se compararmos o período pré-
pandemia. Nos três primeiros 
meses de 2019, 2.510 pessoas 
foram atendidas na rede mu-
nicipal. crescimento de 27,5% 
em dois anos. 

Para a psicóloga Janaína 
Lopes, que trabalha no acom-
panhamento da saúde men-
tal no município, a pandemia 
causada pelo coronavírus é um 
dos motivos para o aumento 
no registro dos atendimentos. 
“O isolamento social, somado 

à falta de atividades e trabalho 
home office, tem feito com que 
as pessoas te nham contato 
com todas as suas emoções, e 
isso tem trazido à tona alguns 
casos de ansiedade, fobia, pâni-

co, justamente pelo fato das 
pessoas não terem o convívio 
social com seus amigos, saírem 
para trabalhar ou se encontrar 
com pessoas”, explicou. 

Ainda segundo a espe-

Prefeitura de Ribeirão Pires inicia 
projeto Museu de Arte de Rua
Ver grafites em muros e 

fachadas nas cidades não é 
novidade. No entanto, quan-
do esta arte passa a ser vin-
culada a um museu, ganha 
outra importância. Nesta 
semana, a Prefeitura de Ri-
beirão Pires entregou o que 
será a primeira obra do acervo 
do projeto Museu de Arte de 
Rua (MAR), que é parte da 
Pinacoteca Municipal Gui-
lherme de Carvalho Dias. 

A obra, em técnica de 
grafite e assinatura do ar-
tista da cidade, Ponézio, é 
denominada “Roberto Bot-
tacin 2.0”, em homenagem ao 
ex-vereador, que dá nome ao 
plenário da Câmara. 

Bottacin foi uma das 
personalidades mais mar-
cantes de Ribeirão Pires. 
Foi jogador de futebol; jor-
nalista; vereador; escritor; 
memorialista; ativista pelos 
direitos dos animais; entre 
outras inúmeras atuações. 
O pró ximo passo será en-
caminhar em forma projeto 
de lei  ao Legislativo, para 
institucionalização.  

O MAR é um programa 

da Pinacoteca Gui lherme 
de Carvalho Dias, e tem 
como objetivo difundir 
universalmente a arte, 
valorizar o espaço urbano 
e o aspecto paisagístico de 
Ribeirão Pires, visando for-
talecer também o turismo 
cultural na cidade.

A estratégia da Secretaria 
de Juventude, Esportes, La-
zer, Cultura e Turismo (Se-
jel) é criar um acervo artísti-
co extramuros, ou seja, 
específico de rua e baseado 
somente em obras bidimen-
sionais, diferentemente do 
Museu a Céu Aberto, que 
exis te desde 2010, e tem 
como acervo esculturas e 
obras tridimensionais.

Com o MAR, a população 
terá a oportunidade de ver 
obras espalhadas em vários 
pontos da cidade – especial-
mente o grafite, que é uma 
arte contemporânea que já 
nasceu integrada à paisagem 
urbana. O projeto também 
visa dar reconhecimento ao 
artista urbano, abrindo espa-
ço para exposição das obras.  
(Reportagem Local)

Pandemia faz crescer atendimento 
na Saúde Mental em Ribeirão Pires 

Moradores de Diadema desenvolvem 
plataforma ‘mais justa’ em tempos de covid

O isolamento social em 
decorrência da pandemia de 
covid tem agravado a situação 
do comércio, em especial dos 
pequenos. Pensando em uma 
forma de auxiliar os estabeleci-
mentos, que amargam prejuízos 
nesse período, um grupo de 
moradores de Diadema desen-
volveu plataforma para divul-
gação de produtos e serviços 
“mais justa”, lançada no último 
dia 10.   “Desenvolvemos uma 
plataforma de vendas mais justa 
ao comerciante, ao entregador 
e à população de Diadema.  O 
mesmo produto já está chegan-
do com melhor preço à popula-
ção que os grandes aplicativos”  
afirmou Thamyres Moura, CEO.

O Bemyhelp (bemyhelp.
com.br/essencial), que em sua 
tradução significa Seja Minha 
Ajuda, tem como principal ob-
jetivo ajudar os comércios da 
cidade a vencer a pandemia, 
auxiliar os entregadores sem 
taxas sobre suas entregas e a 
população com o melhor custo 
nos mesmos produtos vendi-
dos nos grandes apps.

Segundo Fábio Santana, 
mentor da equipe, muitas lo-
jas fecharam às portas na pan-
demia e era necessário fazer algo 
que realmente pudesse ajudar 
aqueles que estão sobrevivendo 
à crise. “Por isso lançamos o Be-
myhelp, sem taxa até R$ 3 mil 
em vendas.  As taxas começam 

a partir de 4% e não ultrapas-
sam 12%, de acordo com fatura-
mento. Para aqueles que estão 
abrindo as portas para nossa 
equipe, faremos a diferença. 
Neste difícil momento devemos 
evitar a aglomeração nos comér-
cios e a transmissão do vírus, 
que já levou nossos familiares e 
amigos. Sinto que tenho de re-
tribuir o que esta cidade fez por 
mim desde que cheguei há 20 
anos” destacou Santana.

O grupo desenvolveu o Be-
myhelp  como um site para ro-
dar direto do navegador, sem 
precisar baixar um app. Segundo 
os idealizadores da plataforma, 
os smartphones não suportam 
todos os aplicativos, que não 
param de sair. 

“Nossa startup nasce com 
todos os princípios de ESG (me
lhores práticas ambientais, sociais 
e de governança de um negócio). 
Na implementação dos lojistas 
sugerimos o uso de embalagens 
recicláveis, inserimos o controle 
sobre o tipo de embalagem e 
aqueles que atenderem os requi-
sitos vão receber o selo de Con-
tribuição com o Meio Ambiente. 
No âmbito social, em breve a 
população poderá doar às insti-
tuições de caridade da cidade. Já 
na governança, os cargos de CEO 
e Design são ocupados por mu-
lheres, assim como  nossa digital 
influencer parceira que também 
é cadeirante. Nosso mentor tem 

origem oriental e eu me sinto 
muito bem com essa equipe mis-
cigenada, sendo negro”, destacou 
o programador  Sulivan Braga.

Dayane Climaco, UX De-
signer, afirmou que o grupo 
está aperfeiçoando a usabi-
lidade, as funções e o layout 
do Bemyhelp. “Temos muito a 
desenvolver, estamos apenas 
começando”, destacou.

n PERFIL
Em breve o Bemyhelp terá 

um canal direto disponibilizan-
do o perfil dos Helpers (entrega
dores/motoristas) à população, 
para contratarem diretamente 
seus serviços e combinarem seu 
valor para busca de documen-
tos, compras e pessoas, criando 
uma relação de confiança e mais 
segura entre o cliente com o 
seus Helpers preferidos.

“O Bemyhelp mudou minha 
vida. Quando fizeram a cam-
panha de Natal Cindy, me pro-
porcionaram o direito de ir e 
vir, que fui privada durante 
quase toda minha vida devido às 
minhas limitações. Hoje me sin-
to mais segura podendo ir levar 
e buscar minhas filhas na escola. 
Me sinto mais independente po-
dendo até escolher o que com-
prar. Parecem simples coisas, 
mas para quem não podia fazer 
é muita coisa”, destacou a digital 
influencer Cinndy, também mo-
radora de Diadema. (RL)

Janaína: “as pessoas estão contato com todas as suas emoções”

cialis ta, a incerteza sobre o 
futuro e a questão financeira, 
são outros fatores que tam-
bém desestabilizaram as pes-
soas “As finanças e o fato das 
pessoas pensarem ‘no ama-
nhã’, sobre o que pode ter ou 
não ter quando tudo isso pas-
sar, o que envolve também o 
lado familiar, causa medo e 
aumenta os casos psiquiátri-
cos”, esclarece a psicóloga.

Serviço - Ribeirão Pires 
possui três CAPS para aten-
dimento à população e todos 
funcionam de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h: 

CAPS AD - Álcool de Dro-
gas, Rua Domingos Ben-
zenuto, 12 - Centro - Tele-
fone:4827-4509;

CAPS II - Adulto, Rua 
Afonso Zampol, 41 - Centro - 
Telefone:4824-3025;

CAPS Infantil, Avenida For-
tuna, 320 - Centro - Telefone: 
4828-1511. (Reportagem Local)
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ABC entra na fase de transição e 
comércios podem reabrir as portas
Academias, salões de beleza, restaurantes e bares só retomam atendimento a partir do dia 24

O ABC entra neste final de 
semana na fase de transição do 
Plano São Paulo de flexibiliza-
ção. O anúncio da nova etapa da 
quarentena foi feito em coletiva 
nesta sexta-feira (15) pelo vice-
governador Rodrigo Garcia. A 
fase de transição, dividida em 
duas etapas, vale para todo Es-
tado e segue até o dia 2 de maio. 

De 18 a 23 de abril a flexibili-
zação da quarentena acontecerá 
para o setor do comércio, inclu-
indo lojas de shopping, com fun-
cionamento permitido das 11h 
às 19h. Nessa etapa será permi-
tida a realização de cerimônias e 
cultos religiosos com restrições. 
A capacidade de ocupação per-
mitida nos estabelecimentos na 
fase de transição será de 25%.

Já de 24 a 30 de abril 
poderão voltar a funcionar as 
atividades ligadas ao setor de 
serviços, como restaurantes 
e similares, salões de beleza 
e barbearias, atividades cul-
turais, parques, clubes e aca-
demias. O horário de funcio-
namento será das 11h às 19h, 
com exceção das academias, 
que poderão abrir das 7h às 
11h e das 15h às 19h.

O toque de recolher continua 
em vigência em todo o Estado, 
das 20h às 5h, assim como a 
orientação para o teletrabalho 

Quem ainda não se inscreveu 
para os cursos de informática 
da Escola Municipal de Novas 
Tecnologias (EMNOVA) da Pre-
feitura de São Caetano, ganhou 
nova oportunidade: ainda há 
vagas remanescentes para as 
turmas do segundo bimestre. Os 

e escalonamento de horário na 
entrada e saída das atividades do 
comércio, serviços e indústrias. 

n QUEDA
Segundo o governo do Es-

tado, nas últimas semanas os 
indicadores da saúde apresen-
taram redução progressiva, com 
queda nas internações e diminu-
ição da ocupação hospitalar, o 

que permitiu o avanço para re-
tomada gradativa das atividades 
não essenciais. 

“A fase de transição é ne-
cessária para que possamos dar 
passos seguros adiante sem o 
risco de retroceder. O apoio 
da população neste novo mo-
mento da pandemia continua 
sendo fundamental. Não é 
hora de baixarmos a guarda”, 

afirmou Rodrigo Garcia.
Segundo o governo do Es-

tado, as medidas mais rígidas 
de restrição da fase vermelha, 
o avanço na vacinação e a ex-
pansão de leitos hospitalares 
resultaram em redução de 1,4% 
ao dia em novas internações e 
de 0,8% ao dia em UTIs para 
pa cientes moderados e graves 
com covid-19.

Nesta semana, o Consór-
cio ABC, com base na queda 
das infecções e na taxa de 
ocupação de leitos, enviou 
ofício ao governo estadual 
solicitando que os sete mu-
nicípios da região passassem 
para a fase laranja.  Segundo 
o documento, a região alcan-
çou a ocupação média de 
79,86% nos leitos de unidade 
de terapia intensiva (UTI) 
destinados à covid-19.

O presidente do Consór-
cio ABC e prefeito de Santo 
André, Paulo Serra, ressaltou 
que a retomada das atividades 
econômicas deve ocorrer com 
a continuidade de todos os cui-
dados para evitar a propagação 
do vírus. “A prevenção é funda-
mental para realizarmos a reto-
mada de atividades. Enquanto 
ainda não é possível vacinar 
toda a nossa população, é es-
sencial manter sempre as mãos 
higienizadas com álcool em gel 
e seguir com uso correto de 
máscaras”, afirmou Paulo Serra.

Governo do Estado de SP

Garcia: “o apoio da população é fundamental neste novo momento”
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Kleber Albuquerque é o destaque 
na Feira de Artes de Paranapiacaba 

São Caetano abre vagas remanescentes dos cursos da Escola Municipal de Novas Tecnologias

O cantor andreense 
Kleber Albuquerque será 
o des taque da Feira de 
Artes e Antiguidades de 
Paranapiacaba neste fim 
de semana. A programa-
ção, que segue hoje (17) e 
amanhã, tem atrações mu-
sicais, além de contação de 
histórias, sempre pelas re-
des sociais. O público pode 
conferir ainda os artigos 
de 43 expositores. A feira, 
realizada com recursos da 
Lei de Emergência Cultural 
Aldir Blanc do Estado de 
São Paulo, conta com apoio 
da Secretaria de Cultura da 
Prefeitura de Santo André.

A programação da feira 
nesta semana começou 
nesta sexta, com o cantor e 
cavaquinhista Tuco Pellegri-
no.  Já o cantor e composi-
tor andreense Kleber Albu-
querque é o convidado de 
hoje (17), às 20h. No show, 
acompanhado de seu vio-
lão e de Alexandre Rosh, na 
flauta transversal e Vivi Cor-
rea, no cavaquinho, Kleber 
revisitará canções autorais 
de seus álbuns. Participação 
especial de D. Valda.

Neste domingo, às 15h, 
o grupo de contação de 
histórias Na Flor de Crejoá 
apresentará episódio da 
história “Flores, Pássaros e 
Canções”. No enredo, lendas 
e contos do Brasil e do mun-
do, sempre voltados para 
a relação do homem com a 
natureza. Público recomen-
dado: infantil. 

Às 19h, o Duo Fryvan de 

violonistas mostrará uma de 
suas canções mais conheci-
das, ‘Paranapiacaba’, um ver-
dadeiro convite para quem 
quer conhecer a vila fer-
roviária andreense através 
da música.

Além de muita música, 
teatro, circo e saraus, a feira 
terá um total de 130 even-
tos, até 30 de abril. Todas 
as atividades poderão ser 
conferidas no site https://
www.fparanapiacaba.com/, 
no Facebook (@feiraparana-
piacaba), no Instagram (@
fparanapiacaba) e no canal 
do YouTube da feira.

n HISTÓRIA
A Feira de Artes e Anti-

guidades de Paranapiacaba 
é realizada desde 2015 com 
expositores da Região Me-
tropolitana de São Paulo, 
inclusive com moradores 
da Vila de Paranapiacaba. 
Entre as artes, há o tradicio-
nal artesanato em tecidos, 
linhas e pedras e antiquári-
os. A feira também tem 
parceria com grupos que 
buscam novas formas de 
interagir com o mercado de 
trabalho de forma coletiva, 
como a Associação Fibras da 
Serra e o Coletivo FOOP.

Serviço - Feira de Artes 
e Artesanato de Parana-
piacaba - edição virtual 
Transmissão pelo site www.
fparanapiacaba.com/, Face-
book (@feiraparanapiacaba), 
Instagram (@fparanapia-
caba) e canal do YouTube da 
feira. (Reportagem Local)

cursos da EMNOVA, oferecidos 
aos moradores da cidade, são to-
dos gratuitos.  

Para mais informações e ins  
crições, basta acessar o site da 
EMNOVA. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 10 de maio.

A escola oferece cursos para 

cinco faixas etárias: de 6 a 9 anos; 
10 a 14 anos; 15 a 17 anos; 18 a 
49 anos e de 50 anos ou mais.

Há cursos de programação 
para crianças, que oferecem 
uma experiência lúdica de apre-
ndizagem (scratch jr. e scratch); 
cursos de programação usando 

arduíno, cursos de programa-
ção utilizando o App Inventor; 
cursos de Robótica usando o ar-
duíno e cursos que apresentam 
as ferramentas Google, como 
o  Google Planilha, ferramenta 
útil para a organização de dados 
domésticos, de trabalho e até 

para a realização de programa-
ção usando a planilha.

A EMNOVA oferece, tam-
bém, cursos de Marketing e Mar-
keting Digital; Design Online; 
de criação de sites com o Word-
press ou com o Google Sites; de 
Corel Draw; de Web Essencial e 

Bootstrap, entre outros.
Há, ainda, cursos ao vivo 

pelo Google Meet, para quem 
gosta de interagir com o docente 
e os colegas de turma, e cursos 
gravados para quem prefere 
aproveitar o tempo disponível 
para estudar e se qualificar. (RL)
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Roteiro do Bom Apetite

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

VENDAS

LOCAÇÃO

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 - Centro - Diadema

Sala Comercial
Centro de Diadema 

01 vaga, 01 banheiro, 34m²
R$ 215.000,00 

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

02 vagas, 03 dormitórios, 208m²
R$ 350.000,00 
Ref.: CA000598

Apartamento
Centro de Diadema 

01 vaga, 02 dormitórios, 62m²
R$ 450.000,00 
Ref.: AP000359

Apartamento 
 Canhema Diadema 

01 vaga, 02 dormitórios, 54m²
R$ 280.000,00 
Ref.: AP000347

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

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

02 vagas, 03 dormitórios, 113m²
R$ 430.000,00
Ref.: AP000851

Apartamento 
Taboão Diadema

01 vaga, 02 dormitórios, 54.78m²
R$ 260.000,00
Ref.: AP001047

2ª a 6ª das 8h15 às 12h das 13 às 18h - Sábado das 8h às 14h

Imóveis

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

Tels.: (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)

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

Oferta 
nunca 
sai de 
moda

‘‘
’’

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

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br

Você pode acreditar
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Serviços Gerais

Publicidade Legal
Prefeitura do  

MunicíPio  de diadeMa

Há mais de 15 anos no mercado, a Novo Mundo 
é uma empresa  de telecomunicações que fornece

 a venda, locação, instalação e manutenção de produtos
 em telefonia e segurança eletrônica.

Câmeras de monitoramaneto Automatização de portões
TEL:  11 2805-1730 / 2805-2088 

RUA UMUARAMA, 704 – JARDIM PADRE ANCHIETA  
DIADEMA /SP  - CEP: 09950-110 

Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br

novomundo.telecom 11 97127-7306 / 96752-2327

DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE 
13.04.21: PORTARIAS: 1026, RERRATIFICA as  
Portaria GP nº.928, 10/03/21 ONDE SE LÊ:  “... Re-
troagindo os efeitos desta Portaria a 1º de fevereiro 
de 2021...” LEIA-SE: “... Retroagindo os efeitos des-
ta Portaria a 1º de janeiro de 2021...” 1027, RER-
RATIFICA a Portaria GP nº.929, 10/03/21 ONDE SE 
LÊ:  “... Retroagindo os efeitos desta Portaria a 1º 
de fevereiro de 2021...” LEIA-SE: “... Retroagindo 
os efeitos desta Portaria a 1º de janeiro de 2021. ..”
DESPACHOS DO SECRETÁRIO INTERINO DE 
GESTÃO DE PESSOAS, DE 16 DE ABRIL DE 2021: 
PORTARIA: 068, EXONERA A PEDIDO A CONTAR 
DE 26.03.2021 MARIA LIMA CORREIA, PRONTU-
ÁRIO 115.325, R.G. Nº 50.758.568-9, DO CARGO 
DE ASSISTENTE DE ENFERMAGEM II, SS. POR-
TARIA 069, EXONERA A PEDIDO A CONTAR DE 
29.03.2021 VALNEI JOSÉ CARDOSO, PRONTU-
ÁRIO 110.006, R.G. Nº 30.233.664-3, DO CARGO 
DE ASSISTENTE DE ENFERMAGEM II, SS. 070, 
EXONERA A PEDIDO A CONTAR DE 09.04.2021 
WENDELL RIBEIRO ARAUJO BISPO, PRONTUÁ-
RIO 117.529, R.G. Nº 28.236.763-9, DO CARGO DE 
MOTORISTA II, SDS. 071, EXONERA A PEDIDO A 
CONTAR DE 14.04.2021 MONICA DA SILVA AL-
VES, PRONTUÁRIO 110.633, R.G. Nº 32.673.395-
4, DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO II, 
SEGEP. 072, EXONERA A PEDIDO A CONTAR 
DE 14.04.2021 SIMONE APARECIDA MESSIAS, 
PRONTUÁRIO 111.510, R.G. Nº 28.956.580-7, DO 
CARGO DE ASSISTENTE DE ENFERMAGEM I, 
SS. 073, REVOGA, A CONTAR DE 05.04.2021 FG 
DE COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA ALINE 
FERNANDES SILVA, PRONTUÁRIO 113.759, SE. 
074, REVOGA, A CONTAR DE 05.04.2021 FG DE 
COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA DENISE 
CORREA DA SILVA, PRONTUÁRIO 105.139, SE. 
075, REVOGA, A CONTAR DE 05.04.2021 FG DE 
COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA FABIO 
RODRIGUES LEMES, PRONTUÁRIO 113.552, 
SE. 076, REVOGA, A CONTAR DE 24.03.2021 FG 
DE VICE-DIRETOR DE ESCOLA PARA LEILA DE 
ARAUJO ZANINI, PRONTUÁRIO 113.935, SE. 077, 
DESIGNAR, A CONTAR DE 24.03.2021 FG DE 
VICE-DIRETOR DE ESCOLA PARA ROSANGELA 
BARBOSA DOS SANTOS, PRONTUÁRIO 110.889, 
SE. 078, DESIGNAR, A CONTAR DE 24.03.2021 
FG DE DIRETOR DE ESCOLA PARA MARGARIDA 
OLIVIA BARBOSA, PRONTUÁRIO 108.348, SE. 
079, DESIGNAR, A CONTAR DE 24.03.2021 FG DE 
VICE-DIRETOR DE ESCOLA PARA ELISANDRA 
CRISTINA SANTOS GALO, PRONTUÁRIO 111.354, 
SE. 080, DESIGNAR, A CONTAR DE 24.03.2021 
FG DE VICE-DIRETOR DE ESCOLA PARA KA-
REN CRISTINA MOREIRA SANTOS, PRONTUÁ-
RIO 118.091, SE. 081, DESIGNAR, A CONTAR DE 
24.03.2021 FG DE DIRETOR DE ESCOLA PARA 
LEILA DE ARAUJO ZANINI, PRONTUÁRIO 113.935, 
SE. 082, DESIGNAR, A CONTAR DE 24.03.2021 
FG DE VICE-DIRETOR DE ESCOLA PARA VANIA 
KELLY GOMES SILVA, PRONTUÁRIO 108.021, SE. 
083, DESIGNAR, A CONTAR DE 24.03.2021 FG DE 
VICE-DIRETOR DE ESCOLA PARA NATALIA TO-
MAZ VIANNA MARIA, PRONTUÁRIO 113.571, SE. 
084, DESIGNAR, A CONTAR DE 10.03.2021 FG DE 
COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA FLAVIA 
RENATA DA SILVA MELO, PRONTUÁRIO 112.724, 
SE. 084, DESIGNAR, A CONTAR DE 10.03.2021 FG 
DE COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA FLAVIA 
RENATA DA SILVA MELO, PRONTUÁRIO 112.724, 
SE. 085, DESIGNAR, A CONTAR DE 10.03.2021 
FG DE COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA 
ELISANGELA ROCHA, PRONTUÁRIO 114.302, SE. 
086, DESIGNAR, A CONTAR DE 10.03.2021 FG DE 
COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA LUCIANA 
JULIANI CAMPOI, PRONTUÁRIO 112.727, SE. 
087, DESIGNAR, A CONTAR DE 10.03.2021 FG DE 
COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA MICHELLY 
DOMINGUEZ SANTOS, PRONTUÁRIO 112.720, 
SE. 088, DESIGNAR, A CONTAR DE 10.03.2021 
FG DE COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA 
MARESSA TOSETTI LAMONICA CRESPO, PRON-
TUÁRIO 115.826, SE. 089, DESIGNAR, A CONTAR 
DE 10.03.2021 FG DE COORDENADOR PEDAGÓ-
GICO PARA MARIA ELISA TAMAROSSI, PRONTU-
ÁRIO 114.826, SE. 090, DESIGNAR, A CONTAR 
DE 10.03.2021 FG DE COORDENADOR PEDA-
GÓGICO PARA MARISA ADRIANA CAVA VIDAL, 
PRONTUÁRIO 111.163, SE. 091, DESIGNAR, A 
CONTAR DE 05.04.2021 FG DE COORDENADOR 
PEDAGÓGICO PARA ELIADE HELENA MIRAN-
DA, PRONTUÁRIO 113.991, SE. 092, DESIGNAR, 
A CONTAR DE 05.04.2021 FG DE COORDENA-
DOR PEDAGÓGICO PARA ANDRESSA LACER-
DA LEITE DE FREITAS, PRONTUÁRIO 109.256, 
SE. 093, DESIGNAR, A CONTAR DE 05.04.2021 
FG DE COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA 
GUIOMAR APARECIDA DA SILVEIRA PLATA, 
PRONTUÁRIO 113.946, SE. 094, DESIGNAR, A 
CONTAR DE 05.04.2021 FG DE COORDENADOR 
PEDAGÓGICO PARA ELAINE DOS SANTOS PIT-
TA, PRONTUÁRIO 117.067, SE. 095, DESIGNAR, A 
CONTAR DE 05.04.2021 FG DE COORDENADOR 
PEDAGÓGICO PARA LILIANE LEITE DA SILVA 
JARDIM, PRONTUÁRIO 109.206, SE. 096, DESIG-
NAR, A CONTAR DE 05.04.2021 FG DE COORDE-
NADOR PEDAGÓGICO PARA JULIANA TAVARES 
ZANDONADI, PRONTUÁRIO 113.509, SE. 097, 
DESIGNAR, A CONTAR DE 05.04.2021 FG DE CO-
ORDENADOR PEDAGÓGICO PARA ILIANY KENIA 
FERREIRA SOARES, PRONTUÁRIO 115.041, SE. 
098, DESIGNAR, A CONTAR DE 05.04.2021 FG 
DE SUPERVISOR DE ENSINO PARA CRISTIANE 
AGUIAR GAMBICHLER, PRONTUÁRIO 106.314, 
SE. 099, DESIGNAR, A CONTAR DE 05.04.2021 
FG DE SUPERVISOR DE ENSINO PARA ROSANA 
DO REGO AZEVEDO, PRONTUÁRIO 107.811, SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta 
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pr. Eletrônico: 038/2021 - PC: 055/2021. Objeto: 
Prest. de Serv. de Locação de Veículos tipo SUV 
caracterizados como viatura de patrulhamento 
preventivo GCM sem motorista e com rádio móvel 
bidirecional com GPS. Agendado para: 05/05/2021 
às 09h00. Pr. Eletrônico: 036/2021 - PC: 028/2021. 
Objeto: R. de P. p/o Forn. de Veículos caracteriza-
dos com Viaturas para a Guarda Civil Municipal de 
Diadema. Agendado para: 04/05/2021 às 09h00. 
Pr. Eletrônico: 035/2021 - PC: 030/2021. Objeto: R. 
de P. p/o Forn. de Mat. de Enfermagem. Agendado 
para: 03/05/2021 às 09h00. Pr. Eletrônico: 034/2021 
- PC: 026/2021. Objeto: R. de P. p/o Forn. de Ban-
deiras Oficiais e Acessórios p/uso da Secretaria de 
Defesa Social e seus Departamentos. Agendado 
para: 03/05/2021 às 09h00. Pr. Eletrônico: 029/21 
- PC: 009/21. Objeto: R. de P. p/o Forn. De Fras-
cos Para Coleta De PPF. Agendado: 05/05/2021 às 
09h00. 
Pr. Eletrônico: 033/21 - PC: 039/21. Objeto: R. de 
P. p/o Forn. De Insumos P/Laboratório. Agendado: 
30/04/2021 às 09h00. Pr. Eletrônico: 037/21 - PC: 
0245/20. Objeto: Aq. De Insumos P/Serv. De Endos-
copia. Agendado: 04/05/2021 às 09h00. Informa-
ções, e/ou retirada Edital completo, mediante paga-
mento 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: 0114/2020 - PC: 0179/2020. Objeto: 
Contratação De Empresa Para Prestação De Ser-
viço Continuado Aos Pacientes Assistidos Pelo Pro-
grama De Oxigenoterapia Domiciliar – Pod Da Rede 
De Saúde Do Município De Diadema. Locação De 
Concentradores Convencionais E Portáteis De Oxi-
gênio, Cilindros De Oxigênio Medicinal Gasoso E Lí-

PORTARIA Nº 04 DE 17 DE ABRIL DE 2021. Dis-
põe sobre Diretrizes do Policiamento Preventivo e 
Comunitário da modalidade Ronda Cidadã no que 
tange perseguição de veículos ou motos e outros 
deslocamentos. Benedito Domingos Mariano, Se-
cretário de Defesa Social, no uso de suas atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, e Considerando 
a Portaria nº 01 relativa às Diretrizes do Policiamen-
to Preventivo e Comunitário da Guarda Civil Muni-
cipal denominado RONDA CIDADÃ; Considerando 
que ocorrências que caracterizam perseguição de 
veículos e motos ( também conhecida pelo sofisma 
de acompanhamento) não coadunam com o concei-
to de policiamento preventivo e comunitário; Consi-
derando ainda que este tipo de ocorrência coloca 
em risco a integridade física dos próprios Guardas 
Civis Municipais  e de Terceiros  que circulam nas 
vias publicas, e que pode  também causar danos ao 
patrimônio publico. Resolve. Artigo 1º É vedado aos 
agentes da Guarda Civil Municipal a perseguição 
(acompanhamento) de veículos e ou motos em ati-
tude suspeita. Artigo 2º No caso de veiculo ou moto 
em atitude suspeita, deve ser seguido o Protocolo 
de acionamento do COP – Central  de Operações 
, indicando, quando possível, a placa do veiculo ou 
moto e outras características e dar por encerrado a 
ocorrência,   retornando  às  atividades de rotina. 
Artigo 3º Os deslocamentos aos Prontos –Socor-
ros  e Hospitais, em socorro às pessoas, devem ser 
realizados com a devida cautela e a observância 
às normas de trânsito .Artigo 4º Responderão por 
eventuais descumprimento desta Portaria, o con-
dutor e o encarregado da viatura. Paragrafo único: 
As viaturas devem sempre ter condutores com ha-
bilidade e experiência, em especial as viaturas de 
grande porte. Artigo 5º Compete ao Comando Geral 
da Guarda Civil Municipal, a orientação de todo efe-
tivo, por meio de Ordem de Serviço que explicite a 
Portaria, Preleções e Fixação das Diretrizes desta 
Portaria em Quadros de Avisos das Unidades e ao 
COP. Artigo 6º Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.
LEI Nº 4054, DE 16 DE ABRIL DE 2021 DISPÕE so-
bre a alteração da Lei Municipal nº 3.324, de 14 de 
maio de 2013, que instituiu Fundo Social de Solida-
riedade, e dá outras providências. JOSÉ DE FILIPPI 
JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado 
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições 
legais: FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova 
e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: Art. 1º. 
Ficam alteradas as redações dos arts. 1º, 2º e 3º 
da Lei Municipal nº 3.324, de 14 de maio de 2013, 
que passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 
1º. Fica instituído o Fundo Social de Solidariedade, 
vinculado ao Gabinete do Prefeito, com o objetivo 
de mobilização da comunidade para minimizar as 
necessidades dos segmentos mais vulneráveis e 
problemas sociais locais. Art. 2º. São atribuições do 
Fundo Social de Solidariedade: I – Realizar levan-
tamento das principais necessidades e vulnerabili-
dades na sociedade local; II – Definir e encaminhar 
possíveis soluções para os problemas levantados, 
de forma articulada com as políticas públicas mu-
nicipais e a sociedade civil organizada; III – Buscar 
formas de levantar recursos materiais, financeiros 
e humanos, com a participação e apoio de entida-
des públicas e privadas com vistas à redução da 
vulnerabilidade social; IV – Apoiar as ações e pro-
jetos locais visando o desenvolvimento humano 
com autonomia econômica e social; V – Promover 
articulação com a sociedade civil para desenvolver 
campanhas solidárias e afins. Art. 3º. O Fundo será 
gerido por um Conselho Deliberativo, composto 
por 16 membros, presidido pela primeira dama do 
Município ou por outra pessoa de livre escolha do 
Prefeito Municipal com representatividade, a saber: 
a) 01 (um) membro indicado pela Seccional local da 
Ordem dos Advogados do Brasil; b)  01 (um)  mem-
bro indicado pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social - (sociedade civil); c) 02 (dois) representantes 
de Clubes de Serviços; d) 01 (um) membro indicado 
pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional – CONSEAD – (Sociedade Civil); e) 01 
(um)  membro indicado pela Associação Comercial; 
f) 01 (um)  membro indicado pela CIESP; g)  01 (um)  
representante da Secretaria de Assistência Social e 
Cidadania; h) 01 (um) representante da Secretaria 
de Segurança Alimentar; i) 01 (um) representante da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Traba-
lho; j)  01 (um) representante da Fundação Florestan 
Fernandes; k)  01 (um)  representante da Secretaria 
de Planejamento e Gestão Pública; 01 (um) repre-
sentante dos Sindicatos de Trabalhadores; 01 (um) 
representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas; 
01 (um) representante do Legislativo Municipal; 
01 (um) representante da Secretaria de Finanças.” 
Art. 2º. Fica incluído o art. 5º-A na Lei Municipal 
nº 3.324, de 14 de maio de 2013, com a seguinte 
redação: “Art. 5º-A. As decisões do Conselho Deli-
berativo serão implementadas por uma Comissão 
Executiva. Parágrafo único. A comissão executiva 
será composta por: I - Um Presidente, que será o 
presidente do Fundo; II - Um Secretário, função a 
ser exercida por um funcionário da municipalidade; 
III - Um Tesoureiro, função a ser exercida por um 
funcionário da municipalidade.” Art. 3º. Ficam alte-
radas as redações dos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Muni-
cipal nº 3.324, de 14 de maio de 2013, que passam 
a vigorar com a seguinte redação: “Art. 6º. Compete 
ao Presidente do Fundo as medidas administrativas, 
financeiras e orçamentárias para a gestão do Fundo, 
pactuadas com os demais membros da Comissão 
Executiva. § 1º. A movimentação de conta bancária 
do Fundo será feita pela Secretaria de Finanças do 
Município, com base nas despesas autorizadas pelo 
Conselho. § 2º.  A movimentação bancária de que 
trata o parágrafo anterior será objeto de prestação 
de contas mensal para o Conselho. Art. 7º. Cons-
tituirão receitas do Fundo Social de Solidariedade: 
I – Contribuições, doações e legados de pessoas 
físicas ou jurídicas de direito público e privado; II 
– Auxílios ou subvenções concedidos pela União, 
Estados, Municípios, Autarquias, por outros órgãos 
públicos ou entidades públicas e privadas, nacionais 
e internacionais; III – Outras vinculações de receitas 
municipais; IV – Rendimentos de aplicações finan-
ceiras; V – Resultados de promoções destinadas a 
angariar fundos; VI – Qualquer outro tipo de receita 
com destinação específica ou não. Art. 8º. A Comis-
são Executiva do Fundo fará publicar, mensalmente, 
balancete demonstrativo de receita e despesa rela-
tivo ao mês anterior.” Art. 4º. Fica incluído o art. 8º-A 
na Lei Municipal nº 3.324, de 14 de maio de 2013, 
com a seguinte redação: “Art. 8º-A. O Fundo Social 
de Solidariedade terá conta corrente em instituição 
bancária oficial a ser movimentada conjuntamente 
pelo Presidente e pelo Tesoureiro. Parágrafo único. 
Todos os recursos financeiros do Fundo deverão 
ser contabilizados e depositados em conta corren-
te.” Art. 5º. As despesas com a execução desta Lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, consignadas no orçamento vigente, suple-
mentadas se necessário. Art. 6º.  Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. Diadema, 16 de abril 
de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do Mu-
nicípio de Diadema DHEISON RENAN SILVA Chefe 
de Gabinete DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA 

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE: DE 17 DE 
ABRIL DE 2021: Portarias: 1029 Exonerar à contar 
de 05 de abril de 2021, Sandra Regina Rodrigues 
da Silva, Pront. 119782, Assistente de Diretoria, SS; 
1030 Exonerar à contar de 19 de março de 2021, 
Gabriela Couto de Santana, Pront. 119779, Chefe 
de Serviço, SS; 1031 Nomear à contar de 05 de abril 
de 2021, Márcia Raimundo, RG nº 28.303.317-4, Di-
retor de Departamento, SS; 1032 Nomear à contar 
de 16 de abril de 2021, Jailson Duarte de Sousa, 
RG 53.304.040, CHEFE DE SERVIÇO, SDS; 1033 
Exonerar à contar de 17 de abril de 2021, Ister Rosa 
Gonçalves, Pront.119661, Chefe de Divisão, SE; 
1034 Exonerar à partir de 17 de abril de 2021, Eve-
lyn Cristina Daniel, Pront. 119632, Chefe de Serviço, 
SE; 1035 Nomear à contar de 17 de abril de 2021, 
Ister Rosa Gonçalves, RG. 20.444.661-2, Chefe de 
Serviço, SE; 1036 Nomear à contar de 17 de abril 
de 2021, Evelyn Cristina Daniel, RG. 40.887.741-8, 
Chefe de Divisão, SE; 1037 Designar à contar de 1° 
de abril de 2021, FG nível 5 à José Dácio Mendes 
Ferreira, Pront. 101793, ST; 1038 Revogar Portaria 
1023, de 07 de abril de 2021, que colocou à disposi-
ção da Secretaria de Educação do Município de São 
Bernardo do Campo-SP, Sandra de Oliveira, Pront. 
107892, cargo de Professor, SE.

ä

avisos

Áudio fd indústria, comércio e serviços 
em alto falantes Ltda., torna público que 
requereu, à Secretaria de Meio Ambiente 
de Mauá, a Licença Prévia de Instalação, 
para fabricação de aparelhos de recepção, 
reprodução, gravação e amplificação de áu-
dio e vídeo, situada à Rua Jairo França, 06 
– Jardim Mauá – CEP 09340-070 – Mauá/
SP, conforme consta no Processo Adminis-
trativo nº2487/2021.

sav-tec indÚstria de coMPonen-
tes MetÁLicos Ltda. ePP. torna pú-
blico que solicitou junto a secretaria de 
Gestão Ambiental  a Renovação da Licença 
de Operação nº  0107/2017 p/ fabricação 
de peças metálicas para veículos, na Rua 
Francisco Visentainer, nº 845 – Assunção - 
SBCampo – SP – Cep: 09861-630.

LM indÚstria e coMÉrcio de 
tranÇados eireLi - Me, torna público 
que requereu, à secretaria do Meio Am-
biente de Mauá, a Licença de Operação 
para a Fabricação de artefatos de cordoaria 
CNAE nº 1353-7/00, situado(a) à Rua Car-
los Spera, nº 300, Jardim Sonia Maria, Mauá 
- SP, CEP 09380-300, conforme consta no 
Processo Administrativo nº 13389/2017.

ademir donisete chirimelli – Me torna pú-
blico que requereu a Secretaria de Meio Am-
biente de Mauá, a Renovação da Licença de 
Operação, para atividade Serviços de ma-
nutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores, situado à Rua Alcides Nóbre-
ga, 125 Jardim Anchieta - CEP: 09360-560 
- Mauá - SP, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 12666/2016.

aLuMiLeve industria e coMercio 
de esQuadrias Ltda – Me, torna públi-
co que requereu, à Secretaria de Meio Am-
biente de Mauá, a Renovação da Licença 
Operação para atividade de Fabricação de 
esquadrias de metal, situado à Av Capitão 
João, 1578 – Vila Vitoria – CEP: 09360-120 
- Mauá - SP, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 5579/2016

LeMidra indÚstria e coMÉrcio Ltda 
– Me, torna público que requereu, à Secre-
taria de Meio Ambiente de Mauá, a Reno-
vação da Licença Operação para atividade 
de Fabricação de geradores de corrente 
continua e alternada, peças e acessórios, 
situado à Rua Bartolomeu de Gusmão, 318 
– Vila Bocaina – CEP: 09310-680 - Mauá - 
SP, conforme consta no Processo Adminis-
trativo nº 10476/2016

retificadora industriaL f & P Ltda 
Me, torna público que requereu junto a Se-
cretaria de Meio Ambiente de Mauá, a reno-
vação da Licença de Operação, para ativi-
dade de Serviços de usinagem, tornearia e 
solda - situado à Rua Estela Regina Mobile, 
65 – Capuava - CEP:09380-136 - Mauá - 
SP, conforme consta no Processo Adminis-
trativo nº 3732/2017.

nova Portoes autoMaticos Ltda 
– Me, torna público que requereu, à Secre-
taria de Meio Ambiente de Mauá, a Renova-
ção da Licença Operação para atividade de 
Fabricação de esquadrias de metal, situado 
à Rua Nova Jersey, 472 – Parque das Amé-
ricas – CEP: 09.351-350 - Mauá - SP, con-
forme consta no Processo Administrativo nº 
5577/2016

instituto de PrevidÊncia 
do servidor MuniciPaL de diadeMa

EDITAL DE DESISTÊNCIA
O IPRED – Instituto de Previdência do Ser-
vidor Municipal de Diadema torna público, 
que as candidatas abaixo relacionadas não 
manifestaram interesse na admissão ou não 
comprovaram os requisitos do Edital ou não 
foram consideradas aptas no exame médico 
admissional: 
CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO II – 
CONCURSO Nº 01/2018.
Classificação: 07 
NOME: ERIKA DA SILVA CARVALHO DE 
MORAIS
DOCUMENTO: 22.913.239 - SSP/SP
Classificação: 08 
NOME: JESSICA DA SILVA FREITAS
DOCUMENTO: 47.641.517-2 - SSP/SP
Diadema, 15 de abril de 2021. 

RUBENS XAVIER MARTINS–DIRETOR 
SUPERINTENDENTE

instituto de PrevidÊncia 
do servidor MuniciPaL de diadeMa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA CONCURSADO

Convocamos o classificado abaixo, aprovado 
no Concurso Público 001/2018 do IPRED – 
Instituto de Previdência do Servidor Municipal 
de Diadema, para entrevista pré-admissional, 
em nossa sede situada na Rua Orense, 41 – 
17º andar – Centro - SP – CEP 09920-650 – 
Fone: (11) 4043-3779.
O não comparecimento e inexistência de pré-
via comunicação por escrito, nos indicará a 
desistência ao cargo. Comparecer munido de 
documento de identificação.
Dia 19 de abril de 2021 às 10h30
Cargo de Agente Administrativo II – Concurso 
001/2018
Classif. Nome  
9 Michael Prince Favero Pinto
Documento – 35.557.820-7-SSP/SP
Dia 22 de abril de 2021 às 10h30
Cargo de Agente Administrativo II – Concurso 
001/2018
Classif. Nome  
10 Alairton João Costa de Moura
Documento – 58.144.479-6-SSP/SP

Diadema, 15 de abril de 2021. 
RUBENS XAVIER MARITINS

DIRETOR SUPERINTENDENTEDECRETO Nº 7913, DE 16 DE ABRIL DE 2021 DIS-
PÕE sobre a implementação de medidas restritivas 
complementares às previstas no decreto municipal 
7875 de 05 de fevereiro de 2021 e estende a vigên-
cia das medidas emergenciais estabelecidas pelo 
Decreto Estadual nº 65.563, de 11 de março de 2021 
em sua Fase de Transição, no âmbito do território do 
município de Diadema; JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, 
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São 
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas so-
ciais 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 que 
a Organização Mundial de Saúde classificou como 
pandemia a disseminação da COVID- 19 no dia de 
11 de março de 2020; CONSIDERANDO as disposi-
ções do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio 
de 2020, que dispõe sobre a medida de quarentena 
de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março 
de 2020 e institui o Plano São Paulo; CONSIDE-
RANDO os Decretos Municipais, que declararam 
o estado de calamidade pública no Município para 
enfrentamento da pandemia decorrente do Coro-
navírus, reconhecida pela Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo conforme Decreto Legis-
lativo nº 2.495, de 31 de março de 2020; CONSI-
DERANDO o agravamento da pandemia na região 
da Grande São Paulo ocorrido no mês de março 
de 2021 e a necessidade de conter a disseminação 
da COVID-19 para evitar o colapso dos serviços de 
saúde e garantir o seu funcionamento satisfatório, 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta nos autos 
do Processo Administrativo Eletrônico nº 7849/2020; 
Decreta: Art. 1º Ficam implementadas no território 
do Município de Diadema as restrições impostas às 
atividades, circulação de pessoas, bens e serviços 
cujo conjunto foi denominado como “Fase de Transi-
ção” (https://issuu.com/governosp/docs/) instituídas 
pelo Governo do Estado de São Paulo no âmbito do 
Plano São Paulo – estratégia estabelecida para o 
combate à COVID-19 por meio do decreto estadual 
de nº 64.994 de 28 de maio de 2020. Art. 2º As me-
didas de restrição mencionadas no artigo 1º deste 
decreto vigorarão no âmbito do Município de Diade-
ma de acordo com o seguinte escalonamento: I – 
No período compreendido entre as 00:00 horas do 
dia 18 de abril às 24:00 horas do dia 23 de abril de 
2021, vigorarão as medidas restritivas da fase ver-
melha delineadas nos decretos municipais nºs 7904, 
de 1º de abril de 2021 e 7912, de 09 de abril de 
2021, permitidas, entretanto, as seguintes ativida-
des: a) Atividades comerciais, com funcionamento 
restrito entre 11 e 19 horas; b) Atividades religiosas. 
II – No período compreendido entre as 00:00 horas 
do dia 24 de abril às 24:00 horas do dia 30 de abril 
de 2021, vigorarão as medidas restritivas da fase 
vermelha delineadas nos decretos municipais nºs 
7904, de 1º de abril de 2021 e 7912, de 09 de abril 
de 2021, permitidas, entretanto, as seguintes ativi-
dades, além das atividades previstas no parágrafo 
1º: a) Restaurantes, com funcionamento restrito en-
tre 11 e 19 horas; b) Salões de beleza e barbearias, 
com funcionamento restrito entre 11 e 19 horas; c) 
Atividades culturais, com funcionamento restrito en-
tre 11 e 19 horas; d) Academias, com funcionamento 
restrito entre 7 e 11 horas e 15 e 19 horas. § 1º As 
atividades mencionadas nos incisos I e II do “caput” 
deste artigo deverão respeitar com rigor os protoco-
los sanitários gerais (https://www.saopaulo.sp.gov.
br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-interseto-
rial-v-09.pdf)  e específicos (https://www.saopaulo.
sp.gov.br/planosp/setores/) previstos no Plano São 
Paulo.  § 2º As atividades mencionadas nos incisos I 
e II do “caput” deste artigo deverão respeitar o limite 
de 25% da capacidade de ocupação dos respectivos 
estabelecimentos. § 3º - Excepcionam-se das res-
trições mencionadas neste artigo: I – As atividades 
industriais; II – Os hospitais, farmácias, hospitais e 
clínicas veterinárias e serviços de apoio ao atendi-
mento à saúde. III– A venda de produtos por meio 
de entrega (delivery), retirada dentro de veículos 
automotores (drive trhu) e retirada presencial direta 
de produtos nos estabelecimentos atingidos (take 
away). Art. 3º No período compreendido entre as 
00:00 horas do dia 18 de abril de 2021 e as 24:00 
horas do dia 30 de abril de 2021 ficam mantidos: 
I – o toque de recolher das 20 às 5 horas; II – o 
escalonamento dos horários de entrada e saída de 
atividades comerciais, industriais e de serviços, na 
forma sugerida pelo Plano São Paulo; III – o teletra-
balho nas atividades administrativas não essenciais. 
Art. 4º O funcionamento dos órgãos públicos munici-
pais seguirá as normas dos regulamentos expedidos 
na forma do artigo 3º do decreto municipal nº 7894, 
de 12 de março de 2021. Art. 5º O atendimento no 
transporte público no âmbito do Município de Dia-
dema será suspenso no período compreendido en-
tre as 22:00 e as 04:00 horas. Art.6º Em caso de 
constatação de descumprimento do presente de-
creto haverá aplicação de multas e implementação 
das demais medidas cabíveis, como a interdição e 
o fechamento pelos órgãos municipais de vigilância 
sanitária ou pelas autoridades policiais, inclusive a 
Guarda Civil Municipal, na forma da lei. Art.7º Este 
decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. Diadema, 
16 de abril de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Pre-
feito do Município de Diadema DHEISON RENAN 
SILVA Chefe de Gabinete DEBORA DE CARVALHO 
BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos BENE-
DITO DOMINGOS MARIANO Secretário de Defesa 
Social JOSÉ EVALDO GONÇALO Secretário de 
Transportes REJANE CALIXTO GONÇALVES Se-
cretária de Saúde

DECRETO Nº 7914, DE 16 DE ABRIL DE 2021 
DISPÕE sobre a organização das Unidades Edu-
cacionais e atividades escolares durante período 
de pandemia de COVID 19 no âmbito do- município 
de Diadema, reitera as normas dos decretos muni-
cipais de nºs 7891/21, 7903/21 e acrescenta normas 
referentes a situação de acolhimento, dentre outras 
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município 
de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo 
de suas atribuições legais; CONSIDERANDO o que 
consta no parecer do Conselho Nacional de Educa-
ção de nº 05 de 28 de abril de 2020; CONSIDERAN-
DO o que consta no parecer do Conselho Nacional 
de Educação de nº 11 de 07 de julho de 2020; CON-
SIDERANDO o que consta no parecer do Conselho 
Nacional de Educação de nº 19 de 08 de dezembro 
de 2020; CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 
64.881 de 22 de março de 2020 que institui o Plano 
São Paulo, CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 
65.487 de 23 de janeiro de 2021; CONSIDERANDO  
a deliberação nº 195 de 13 de janeiro de 2021 do 
Conselho Estadual de Educação; CONSIDERANDO 
o contexto sanitário e pandêmico do município de 
Diadema , em relação à COVID-19; CONSIDERAN-
DO ainda o que consta no processo administrativo 
interno de nº 1530/2021; DECRETA Artigo 1º. Fica 
autorizada, no âmbito do município de Diadema, a 
realização do acolhimento de estudantes matricula-
dos na rede privada de ensino. Artigo 2º Entende-
se como acolhimento o funcionamento em situação 
especial para a escuta das famílias e mediação em 
situações de vulnerabilidade, visando a proteção 
integral de crianças e adolescentes e em especial: 
I – As ações de desenvolvimento psicossocial; II - As 
atividades recreativas e de socialização; III - O ofe-
recimento  de equipamentos  e uso de tecnologias 
aos que não possuem recursos para aulas remotas; 
IV – O oferecimento de alimentação saudável. Ar-
tigo 3º. Conforme define o Art. 13  da deliberação 
195/2021  do CEE, ficam permitidas as aulas pre-
senciais de cursos técnicos da área da saúde. Ar-
tigo 4º Nas atividades mencionadas neste decreto 
é obrigatória a adoção dos protocolos sanitários 
previstos no Plano São Paulo Artigo 6º O retorno 
híbrido das aulas presenciais será implementado a 
partir 03/05/2021 no âmbito do Município de Diade-
ma, com respeito às normas e protocolos sanitários 
previstos no Plano São Paulo, na forma prevista no 
decreto municipal nº 7903, de 31 de março de 2021. 

quido E Equipamentos De Ventilação Não Invasiva, 
Incluindo Assistência Técnica E Manutenção Dos 
Equipamentos. Homologado o pregão em epígrafe 
declarando a licitação fracassada de acordo c/Desp. 
Pregoeiro.
DESP. PREGOEIRO 
Pr. Eletrônico: 0114/2020 - PC: 0179/2020. Objeto: 
Contratação De Empresa Para Prestação De Ser-
viço Continuado Aos Pacientes Assistidos Pelo Pro-
grama De Oxigenoterapia Domiciliar – Pod Da Rede 
De Saúde Do Município De Diadema. Locação De 
Concentradores Convencionais E Portáteis De Oxi-
gênio, Cilindros De Oxigênio Medicinal Gasoso E Lí-
quido E Equipamentos De Ventilação Não Invasiva, 
Incluindo Assistência Técnica E Manutenção Dos 
Equipamentos. Tornamos publico que a Licitação 
em epígrafe foi declarada “Fracassada”.

Secretária de Assuntos Jurídicos

LEI Nº 4055, DE 16 DE ABRIL DE 2021 DISPÕE 
sobre a criação do Conselho Municipal de Acompa-
nhamento e Controle Social do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valo-
rização dos Profissionais de Educação – CACS, nos 
termos da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro 
de 2020. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Mu-
nicípio de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e 
gozo de suas atribuições legais: FAZ SABER que a 
Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga 
a seguinte LEI: Art. 1º. Fica criado o Conselho Muni-
cipal de Acompanhamento e Controle Social do Fun-
do de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e Valorização dos Profissionais de Educação 
– CACS, cujos objetivos, atribuições e composição 
seguem definidos nesta Lei. Art. 2º. O Conselho Mu-
nicipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e Valorização dos Profissionais de 
Educação – CACS é órgão de acompanhamento, da 
avaliação, do monitoramento, do controle social, da 
comprovação e da fiscalização dos recursos resul-
tantes de transferências do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 
dos Profissionais de Educação, no desenvolvimento 
da Educação Básica no Município de Diadema. Art. 
3º. Compete ao Conselho Municipal de Acompanha-
mento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 
dos Profissionais de Educação – CACS: I. elaborar 
parecer das prestações de contas a que se refere o 
parágrafo único do art. 31 da Lei Federal nº 14.113, 
de 25 de dezembro de 2020; II. supervisionar o cen-
so escolar anual e a elaboração da proposta orça-
mentária anual, no âmbito de suas respectivas esfe-
ras governamentais de atuação, com o objetivo de 
concorrer para o regular e tempestivo tratamento e 
encaminhamento dos dados estatísticos e financei-
ros que alicerçam a operacionalização dos Fundos; 
III. acompanhar a aplicação dos recursos federais 
transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa 
de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento 
à Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e, ainda, 
receber e analisar as prestações de contas referen-
tes a esses programas, com a formulação de pare-
ceres conclusivos acerca da aplicação desses recur-
sos e o encaminhamento deles ao FNDE. Parágrafo 
único. O Conselho poderá, sempre que jugar conve-
niente: I. apresentar ao Poder Legislativo local e aos 
órgãos de controle interno e externo manifestação 
formal acerca dos registros contábeis e dos de-
monstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla 
transparência ao documento em sítio da internet; II. 
convocar, por decisão da maioria de seus membros, 
o Secretário de Educação competente ou servidor 
equivalente para prestar esclarecimentos acerca do 
fluxo de recursos e da execução das despesas do 
Fundo, devendo a autoridade convocada apresen-
tar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias; III. 
requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, 
os quais serão imediatamente concedidos, devendo 
a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 (vin-
te) dias, referentes a: a)licitação, empenho, liquida-
ção e pagamento de obras e de serviços custeados 
com recursos do Fundo; a) folhas de paga-
mento dos profissionais da educação, as quais de-
verão discriminar aqueles em efetivo exercício na 
educação básica e indicar o respectivo nível, moda-
lidade ou tipo de estabelecimento a que estejam 
vinculados; b) convênios com as institui-
ções a que se refere o art. 7º da Lei Federal nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020; c) outras infor-
mações necessárias ao desempenho de suas fun-
ções. I.  realizar visitas para verificar, in loco, entre 
outras questões pertinentes: a) o desenvolvimento 
regular de obras e serviços efetuados nas institui-
ções escolares com recursos do Fundo; b) a ade-
quação do serviço de transporte escolar; c) a utiliza-
ção em benefício do sistema de ensino de bens 
adquiridos com recursos do Fundo para esse fim. 
Art. 4º. O Conselho Municipal de Acompanhamento 
e Controle Social do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e Valorização 
dos Profissionais de Educação será composto por 
13 (treze) membros, na seguinte conformidade: I. 2 
(dois) representantes do Poder Executivo municipal, 
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Munici-
pal de Educação; II. 1 (um) representante dos pro-
fessores da educação básica pública do Município; 
III. 1 (um) representante dos diretores das escolas 
básicas públicas do Município; IV. 1 (um) represen-
tante dos servidores técnico-administrativos das es-
colas básicas públicas do Município; V. 2 (dois) re-
presentantes de pais de alunos da educação básica 
pública do Município; VI. 2 (dois) repre-
sentantes dos estudantes da educação básica públi-
ca, dos quais 1 (um) indicado pela entidade de estu-
dantes secundaristas; VII. 1 (um) representante do 
respectivo Conselho Municipal de Educação (CME); 
VIII. 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que 
se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 , in-
dicado por seus pares; IX. 2 (dois) representantes 
de organizações da sociedade civil. § 1º. Os mem-
bros dos conselhos previstos neste, observados os 
impedimentos dispostos no § 3º deste artigo, serão 
indicados até 20 (vinte) dias antes do término do 
mandato dos conselheiros anteriores, da seguinte 
forma: I - nos casos das representações dos órgãos 
municipais e das entidades de classes organizadas, 
pelos seus dirigentes; II - nos casos dos represen-
tantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, 
pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de 
âmbito municipal, conforme o caso, em processo 
eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos 
pares; III - nos casos de representantes de professo-
res e servidores, pelas entidades sindicais da res-
pectiva categoria; IV - nos casos de organizações da 
sociedade civil, em processo eletivo dotado de am-
pla publicidade, vedada a participação de entidades 
que figurem como beneficiárias de recursos fiscali-
zados pelo conselho ou como contratadas da Admi-
nistração da localidade a título oneroso. § 2º.  As 
organizações da sociedade civil a que se refere este 
artigo: I - são pessoas jurídicas de direito privado 
sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 
31 de julho de 2014; II - desenvolvem atividades di-
recionadas à localidade do respectivo conselho; III - 
devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 
1 (um) ano contado da data de publicação do edital; 
IV - desenvolvem atividades relacionadas à educa-
ção ou ao controle social dos gastos públicos; V - 
não figuram como beneficiárias de recursos fiscali-
zados pelo conselho ou como contratadas da 
Administração da localidade a título oneroso. § 3º.  
São impedidos de integrar o Conselho a que se refe-
re o caput deste artigo: I - titulares dos cargos de 
Prefeito e de Vice-Prefeito e de Secretário Munici-
pal, bem como seus cônjuges e parentes consanguí-
neos ou afins, até o terceiro grau; II - tesoureiro, 
contador ou funcionário de empresa de assessoria 
ou consultoria que prestem serviços relacionados à 
administração ou ao controle interno dos recursos 
do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguí-
neos ou afins, até o terceiro grau, desses profissio-
nais; III - estudantes que não sejam emancipados; 
IV - pais de alunos ou representantes da sociedade 
civil que: a)  exerçam cargos ou funções públicas de 
livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos 
do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos; 
ou b)  prestem serviços terceirizados, no âmbito dos 
Poderes Executivos em que atuam os respectivos 
conselhos. § 4º.  O presidente do Conselho previsto 
no caput deste artigo será eleito por seus pares em 
reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a 
função o representante do governo gestor dos recur-
sos do Fundo no âmbito do Município. § 5º.  A atua-
ção dos membros do Conselho: I - não é remunera-
da; II - é considerada atividade de relevante 
interesse social; III - assegura isenção da obrigato-
riedade de testemunhar sobre informações recebi-
das ou prestadas em razão do exercício de suas 
atividades de conselheiro e sobre as pessoas que 
lhes confiarem ou deles receberem informações; IV 
- veda, quando os conselheiros forem representan-
tes de professores e diretores ou de servidores das 
escolas públicas, no curso do mandato: a)  exonera-
ção ou demissão do cargo ou emprego sem justa 
causa ou transferência involuntária do estabeleci-
mento de ensino em que atuam; b)  atribuição de 
falta injustificada ao serviço em função das ativida-
des do conselho; c)  afastamento involuntário e in-
justificado da condição de conselheiro antes do tér-
mino do mandato para o qual tenha sido designado; 
V - veda, quando os conselheiros forem represen-
tantes de estudantes em atividades do conselho, no 
curso do mandato, atribuição de falta injustificada 
nas atividades escolares. § 6º. Para cada membro 
titular deverá ser nomeado um suplente, represen-
tante da mesma categoria ou segmento social com 
assento no conselho, que substituirá o titular em 
seus impedimentos temporários, provisórios e em 
seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do 
fim do mandato. § 7º. O mandato dos membros do 
Conselho será de 4 (quatro) anos, vedada a recon-
dução para o próximo mandato, e iniciar-se-á em 1º 
de janeiro do terceiro ano de mandato do respectivo 
titular do Poder Executivo. § 8º. Na hipótese de ine-
xistência de estudantes emancipados, representa-
ção estudantil poderá acompanhar as reuniões do 
conselho com direito a voz. § 9º.  O Município dispo-
nibilizará em sítio na internet informações atualiza-
das sobre a composição e o funcionamento do Con-
selho de que trata esta Lei, incluídos: I - nomes dos 
conselheiros e das entidades ou segmentos que re-
presentam; II - correio eletrônico ou outro canal de 
contato direto com o conselho; III - atas de reuniões; 
IV - relatórios e pareceres;  V - outros documentos 
produzidos pelo Conselho. § 10.  O Conselho reunir-
se-á, no mínimo, trimestralmente ou por convocação 
de seu presidente. Art. 5º. O primeiro mandato dos 
conselheiros extinguir-se-á em 31 de dezembro de 
2022. Art. 6º. O Conselho Municipal de Acompanha-
mento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 
dos Profissionais de Educação – CACS terá autono-
mia para atuação, sem vinculação ou subordinação 
institucional ao Poder Executivo do Município. Art. 
7º. Caberá ao Poder Executivo do Município garantir 

a infraestrutura e condições materiais adequadas à 
execução das competências do Conselho Municipal 
de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási-
ca e Valorização dos Profissionais de Educação – 
CACS. Art. 8º.  As despesas com a execução desta 
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas no orçamento, suplementa-
das se necessário. Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogando-se a Lei Mu-
nicipal nº 2.665, de 14 de setembro de 2007. Diade-
ma, 16 de abril de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR 
Prefeito do Município de Diadema DHEISON RE-
NAN SILVA  Chefe de Gabinete DÉBORA DE CAR-
VALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos 
ANA LÚCIA SANCHES Secretária de Educação

Artigo 7º Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. Diadema, 16 de abril de 2021. JOSÉ DE 
FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal DHEISON RE-
NAN SILVA Chefe de Gabinete DÉBORA DE CAR-
VALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos 
ANA LÚCIA SANCHES Secretária de Educação


