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Prefeito de Carapicuíba Marcos Neves
compromete arrecadação do

município com dívidas milionárias

EMPRÉSTIMO: Projeto de Lei nº 2.547/2019 de
autoria do prefeito Marcos Neves no valor de
R$ 77. 642,352,05 (setenta e sete milhões seis-
centos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta
e dois reais e cinco centavos).

EMPRÉSTIMO: Projeto de Lei nº 2.488/2019 de
autoria do prefeito Marcos Neves no valor de
R$ 38.000,000,00 (trinta e oito milhões de re-
ais).

O prefeito de Carapicuíba Marcos Neves em caráter de urgência
enviou a Câmara Municipal de vereadores pedido de  autorização
para obtenção de  empréstimos de aproximadamente 110 milhões
para à Prefeitura, entre outros que já tinham sido  autorizados, num
prazo curto espaço de tempo.

Com juros os empréstimos podem
ultrapassar os R$ 200 milhões.
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Maestro João Carlos
Martins e Orquestra
Bachiana se
apresentam no
domingo (1) em Jandira

Participe da nossa Edição Especial de
Natal enviando mensagens aos seus clientes

Ligue: 99800-2000 ou e-mail: acidade@ig.com.br

João Carlos Martins

e Orquestra Bachiana

abrem Natal Encantado

de Barueri no dia 7

REGIÃO
Prefeito Elvis Cezar é reeleito
Presidente do Cioeste
para seu 3º mandato

Vice-presidente do consórcio, Gregório Maglio, Prefeito de Pirapora, falou sobre a alegria de dividir esse man-
dato ao lado de Elvis Cezar: “Para mim é um orgulho e uma grande responsabilidade dividir essa presidência ao lado
do Elvis, que já foi presidente do Consórcio e sempre ajudou a nossa região no sentido de crescimento e desenvolvimento.”

Acesse: www.jacidade.com.br  /  Facebook: jornalacidadeoficial
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Está a chegando o Natal, tempo de celebrar
a vida, espalhar bons sentimentos e semear a es-
perança. A Prefeitura de Barueri, por intermédio
da Secretaria de Cultura e Turismo, organizou uma
programação super especial para comemorar com
a população, no bulevar central da cidade.

 A abertura será feita pelo maestro João Car-
los Martins e Orquestra Bachiana Filarmônica,
no dia 7, às 20h.

 O Natal Encantado de Barueri terá uma pro-
gramação que se estenderá até o dia 22, com uma
atração especial todas as noites. Haverá apre-
sentações das Oficinas de Artes e Núcleos de
Música e Dança, compostas pelos alunos e pro-
fessores da Secretaria de Cultura e Turismo.

 O público também poderá prestigiar shows
com a banda Biquini Cavadão, com o grupo Ori-
ginais do Samba, Família Lima, além da participa-
ção dos músicos vencedores do Femupo – Festi-
val de Música Popular Brasileira, entre outras atra-
ções.

 João Carlos Martins
Há três anos o maestro João Carlos Martins

tradicionalmente faz a abertura da iluminação do
Natal Encantado de Barueri, emocionando o pú-
blico com belíssimas canções eruditas e populares.

João Carlos Martins e
Orquestra Bachiana
abrem Natal Encantado
de Barueri no dia 7

 À frente da Filarmônica Bachiana Sesi-SP,
o maestro tem trabalhado em prol da democrati-
zação da cultura, levando música clássica para
as mais diversas plateias em todo o país.

 Decoração
O bulevar central, assim como nos anos an-

teriores, será decorado para comemorar a data.
Uma árvore gigante com cores e luzes, além de
presépio e outros adereços natalinos vão compor
a decoração. Haverá ainda tendas de artesanato
e praça de alimentação.

 O Natal Encantado de Barueri 2018

O Presidente da Câmara, vereador Ribamar
Silva, vai formalizar a sua filiação ao Partido So-
cial Democrático (PSD).

O PSD está entre os cinco maiores partidos
do Brasil e tem como Presidente nacional, o ex-
Ministro das Cidades e ex-prefeito de São Paulo,
Gilberto Kassab.

Ao se desligar do Partido Republicano Pro-
gressista (PRP), o vereador Ribamar recebeu
propostas de filiação do MDB, DEM, PL e
PSDB. Ele acabou optando pelo PSD, após ana-
lisar muito os convites.

“Agradeço a todos os partidos que me con-
vidaram, que deixaram as portas abertas. Mas,
em conversa com meu grupo político, pensamos
em um partido com musculatura e força nacio-
nal, que tem um grande líder, o Kassab”, justifi-
cou o parlamentar.

Em Osasco, o PSD é presidido pelo Secretá-
rio municipal de Transportes e Mobilidade Urba-
na, Lau Alencar, com quem Ribamar conversou
bastante a respeito da filiação. “Tenho uma boa
amizade com o Lau e nosso grupo político entendeu
que o PSD é o partido que é a nossa cara; pensa em
política como a gente, política grande”, destacou.

Além do Secretário Lau, o PSD de Osasco
conta com o vereador Josias da Juco, com quem

Ribamar Silva anuncia
filiação ao Partido Social
Democrático (PSD)

Ribamar tem ótima relação. “É um grande amigo,
todos os dias eu aprendo com ele, que teve uma boa
parcela para a minha ida o PSD”, explicou.

O vereador também agradeceu ao ex-Presi-
dente do PRP, Sérgio Di Nizo, pelo período em
que esteve na agremiação. “Minha gratidão tam-
bém ao Sergio. Saio do PRP pela porta da frente,
mas hoje eu sou do PSD”, concluiu.

A filiação de Ribamar ao PSD ainda não tem
data marcada, mas deverá acontecer em bre-
ve. A expectativa é que o ato ocorra durante
visita do presidente nacional da legenda, Gilberto
Kassab, a Osasco.
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 Em decisão unânime, Prefeitos
que fazem parte do consórcio ele-
gem Elvis Cezar para presidir pela
3ª vez o órgão formado pelas ci-
dades da região oeste do Estado.

Na última segunda-feira (25), os
Prefeitos que fazem parte do Cioeste
– Consórcio Intermunicipal da Região
Oeste Metropolitana de São Paulo
realizaram uma Assembléia Extraor-
dinária, na qual o Prefeito Elvis
Cezar foi reeleito pela 3ª vez pre-
sidente do consórcio.

A reunião foi realizada na sede da
entidade em Alphaville e contou com
a presença dos prefeitos Rubens Fur-
lan (Barueri), Marcos Neves (Cara-
picuíba), Igor Soares (Itapevi), Ro-
gério Franco (Cotia), Josué Ramos
(Vargem Grande Paulista) e Gregório
Maglio (Pirapora). A escolha foi unâ-
nime pelos gestores municipais, que
por conta do desempenho nos man-
datos anteriores, bem como a capa-
cidade administrativa e atuação cons-
tante com relação aos assuntos de
interesse da região foram razões
consideradas determinantes para a
escolha de Elvis para reassumir o
cargo de mandatário do consór-
cio que presidiu nos anos de 2017
e 2018. Gregório Maglio, prefei-
to de Pirapora, foi nomeado vice-
presidente do Cioeste.

O consórcio atende a lei federal

Prefeito Elvis Cezar é reeleito Presidente
do Cioeste para seu 3º mandato

Foto: Marcio Koch

A reunião foi realizada na sede da entidade em Alphaville e contou com a presença dos prefeitos Rubens Furlan
(Barueri), Marcos Neves (Carapicuíba), Igor Soares (Itapevi), Rogério Franco (Cotia), Josué Ramos (Vargem Grande
Paulista) e Gregório Maglio (Pirapora)

REGIÃO

nº 11.107/05, que institui normas para
funcionamento dos consórcios públi-
cos, que tem como objetivo a realiza-
ção de ações debatidas com os che-
fes do poder executivo dos municípi-
os visando atrair benefícios e melho-
rias para a região, bem como a busca
de oportunidades para as cidades no
contexto internacional. Atualmente
com oito municípios, a Cioeste é
o maior consórcio de municípios
do Brasil, que juntos representam
2,7% do pib nacional.

“Durante esta reunião entramos em
um consenso que o Elvis seria a pes-
soa mais indicada para presidir o con-
sórcio neste momento” falou Rubens
Furlan, Prefeito de Barueri.

O Prefeito de Itapevi comentou
sobre a recondução de Elvis Cezar
como presidente da entidade: “Ele foi
escolhido por unanimidade, por con-
ta da sua experiência e dinamismo que
já demonstrou a frente do nosso con-
sórcio”, comemorou Igor.

Marcos Neves, Prefeito de
Carapicuíba também elogiou o tra-
balho desenvolvido por Elvis Ce-
zar: “Vejo que esta escolha que fi-
zemos a nossa região só tem a ga-
nhar com a presidência do Elvis a
frente do Cioeste”

Josué Ramos, Prefeito de Var-
gem Grande parabenizou o Elvis
pela eleição: “Torço para ele e o Gre-

gório possam conduzir da melhor ma-
neira possível o destino do Cioeste”.

Vice-presidente do consórcio,
Gregório Maglio, Prefeito de Pirapo-
ra, falou sobre a alegria de dividir esse
mandato ao lado de Elvis Cezar: “Para
mim é um orgulho e uma grande res-

ponsabilidade dividir essa presidên-
cia ao lado do Elvis, que já foi presi-
dente do Consórcio e sempre ajudou
a nossa região no sentido de cresci-
mento e desenvolvimento.”

O Prefeito Elvis Cezar comentou
sobre este importante desafio:

“Quero agradecer a todos os pre-
feitos por mais uma vez, terem de-
positado sua confiança no meu tra-
balho para que possamos continu-
ar fazendo a nossa região crescer
ainda mais e melhorar a vida das
pessoas”, concluiu Elvis.



•Página 4 ANO 10 | EDIÇÃO Nº 119 |29 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2019Acesse: www.jacidade.com.br  /  Facebook: jornalacidadeoficial

Prefeito de Carapicuíba
Marcos Neves compromete
arrecadação do município
com dívidas milionárias

Com juros pode passar de R$ 200 milhões

Projetos de Lei de sua autoria enviado a Câmara
Municipal e aprovado no valor de mais de
R$ 110 milhões. Como vai pagar a conta?

Veja abaixo na íntegra cópia do Projeto de Lei
nº 2.488/2019 de autoria do prefeito Marcos Neves,

pedido de impréstimo encaminhado a Câmara
Municipal e aprovado no valor de R$ 38.000,000,00

(trinta e oito milhões de reais).
O prefeito de Carapicuíba 

Marcos Neves em caráter de
urgência enviou a Câmara Mu-
nicipal de  vereadores  pedido
de  autorização para obtenção
de  empréstimos de aproxima-
damente 110 milhões para à
Prefeitura, entre outros que já
tinham sido  autorizados, num
prazo curto espaço de tempo.
Até aí tudo normal, são recur-
sos que o governo municipal 
precisa para aplicar em melho-
rias na cidade. O Governo Fe-
deral através do Ministério das
Cidades disponibiliza  de verbas
para a infraestrutura  dos mu-
nicípios.

Saúde, moradia, educação, 
recapeamento de ruas e com-
pras de equipamentos, estão
entre as responsabilidades  que
a Prefeitura tem como zelar 
para o bem estar, do munícipe.

O que causa estranheza é
que em seus discursos o Pre-
feito sempre enfatiza “Carapi-
cuíba tem um dos menores or-
çamentos do Estado”, esta rea-
lidade  é defendida pelos  vere-
adores da bancada de apoio ao
Prefeito. Então como a cidade
vai pagar os empréstimos, se
não tem suporte financeiro e
suas arrecadações são  baixas?
A Prefeitura e os vereadores
que aprovaram os empréstimos
comprometendo a cidade com
dívidas a perder de vista?  São
perguntas que estão preocupan-
do nós moradores.

Como é de conhecimento,
os municípios brasileiros estão 
na falência.  Centenas de pre-
feitos estão sendo denunciados,
cassados por improbidade ad-
ministrativa e responsabilidade
fiscal.

Lendo atentamente o pro-
cesso dos empréstimos, cons-
tatamos que foi dado como ga-
rantia de pagamento,  parte do
arrecadamento do ICMS e co-
tas das parcelas do Fundo de
Participação dos Municípios,
em resumo a Prefeitura tem
condições financeiras de pagar
o empréstimo junto à Caixa
Econômica Federal, conforme
ofício expedido pelo Prefeito à
Câmara Municipal para aprova-
ção de empréstimos em “regi-
me de urgência?”.
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O questionamento está até
quando o município de Carapi-
cuíba,  poderá suportar e hon-
rar as parcelas, já que com atra-
so no pagamento a Caixa, co-
bra juros. O ICMS é uma arre-
cadação variável ela pode subir
ou cair.

Acompanhamos também
centenas  de Prefeitos em ro-
maria à Brasília,  pedir o paga-
mento das parcelas Fundo de
Participação que normalmente
o Governo Federal, atrasa em
repassar, deixando os municípi-
os, no vermelho em suas con-
tas.   Sabemos também que
todo contrato junto aos órgãos
públicos sofrem “aditamentos”,
ou seja; começa com um valor
e termina com outros valores, e
isso vai implicar em mais des-
pesas financeiras. 

O ano que vem,  é um ano
eleitoral e geralmente os alcaí-
des gostam de “maquiar”, a ci-
dade com várias benfeitorias,

O município de Carapicuíba, poderá
suportar os empréstimos milionários?

para galgar uma reeleição ou in-
dicar o “seu pupilo”, para assu-
mir o ônus e o bônus da cida-
de. É normal vermos, cidades
afundadas em dívidas sem re-
cursos para investimentos em
saúde, educação, segurança, ha-
bitação, etc.

Como a maioria dos Prefei-
tos tem em suas mãos o con-
trole  das Câmaras de Verea-
dores, estes empréstimos são
autorizados sem um profun-
do estudo da capacidade fi-
nanceira do município.  Os
dispositivos para responsabi-
lizar estes atos insanos do po-
der, estão aí para cassar man-
datos mas, parece que não se
importam e continuam fazen-
do do dinheiro público uma forte
escalada de irresponsabilidades. 
Quem paga seus impostos tem
que ficar de olho, não pode se
iludir, a matemática é uma ci-
ência exata. Não existem fór-
mulas mágicas.

O outro lado: Como o nosso veículo de comunicação  trabalha com notícias e não fake news.
Enviamos algumas perguntas para a Assessoria de Imprensa da Prefeitura, para sabermos o que
existe de verdade ou mentira, sobre os empréstimos,  até o fechamento do jornal não obtivemos
nenhuma resposta é nenhum pronunciamento, do Prefeito.

Veja abaixo na íntegra cópia do Projeto de Lei nº 2.547/2019 de autoria do prefeito
Marcos Neves, pedido de impréstimo encaminhado a Câmara Municipal e
aprovado no valor de R$ 77. 642,352,05 (setenta e sete milhões seiscentos
e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos).

“Eu votei contra os empréstimos do Governo Municipal”,

enfatiza o vereador Joel Madeireira

"A mim causou estranheza os pedi-
dos de emergência para esses emprésti-
mos, eu votei contra estas solicitações
do Governo Municipal.  Para  que a po-
pulação saiba; o Prefeito pediu dinheiro
para recapear ruas e compra de equipa-
mentos, o que os munícipes,  não esta
sabendo,  é que o  Marcos Neves,  po-
deria muito bem pedir aos deputados fe-
derais, emendas parlamentares ou soli-
citar ao Ministério da Cidades, os recur-
sos. Não o fez, resolveu pedir  a Caixa
Econômica,  os empréstimos  para co-
meçar a pagar daqui a cinco anos, com
5% de juros e mais correção monetária,

que vai passar de R$ 200 milhões. Ele
agiu de má fé, e está  endividando o mu-
nicípio, que não terá condições de pagar
estes empréstimos no futuro.

Ele não estará mais na Prefeitura e
quem vai pagar a conta  será a  popula-
ção.

Quanto o outro empréstimo de  77
milhões,  sobre as moradias no Jd. Velo-
so, outra enganação. Até o momento ele
não construiu nenhuma casa. Sabe por
quê?  Não tem terreno.

Existem mais de trezentas famílias
que moram no local  há muito tempo.
Como ele vai desocupar o terreno? Vai

pagar auxílio moradia aos moradores?
Outra enganação,  do Prefeito com o
dinheiro público.

No futuro nossa cidade não terá re-
cursos para aplicar na educação e saú-
de, porque terá que pagar estes emprés-
timos não sobrando dinheiro para apli-
car no município.

Não votei, e espero que a popu-
lação cobre  do Prefeito e dos Vere-
adores que autorizaram estes emprés-
timos, transparência e falem a ver-
dade onde está  sendo apl icado
este  dinheiro", Enfatiza o Verea-
dor Joel Madeireira.

“Espero que
a população

cobre  do
Prefeito e dos

Vereadores
que autori-
zaram estes

empréstimos”

Vereador
Joel

Madeireira
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Nos últimos 20 anos vários prefeitos estive-
ram na gestão do município com muitas propos-
tas e poucas obras de fato executadas, o que in-
felizmente se tornou algo comum no modelo polí-
tico brasileiro.

O que assusta é a falta de compromisso com
o povo!

Exemplo disso é o que o atual prefeito esta
fazendo e que, como cidadão e morador de Cara-
picuíba, não posso concordar, pois com apenas 3
anos de mandato o atual prefeito absurdamente
está contratando alguns empréstimos financeiros
argumentando que é para cuidar da cidade.

Pois bem, lamentavelmente sabemos que o
que vai ocorrer: será deixado mais um rombo mi-
lionário e novamente a população vai sofrer com
a falta de recursos para manter a saúde, a educa-
ção, a merenda escolar, as coisas básicas que
deveriam ser ofertadas para a população com qua-
lidade, mas que hoje são oferecidas ainda que de
forma precária.

É hora do povo de Carapicuíba participar mais
de perto das questões do município.

“Depois do leite derramado não adianta re-
clamar”.

Reclamamos da Justiça, mas não participa-
mos de decisões importantes que devemos estar

OPINIÃO Carapicuíba:
Evolução ou retrocesso?

cientes. Temos que observar a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal nº 8429/1992 conhecida como a Lei
de Improbidade Administrativa que garante aos
cidadãos o direito de cobrar do agente público a
responsabilidade por causar danos à administra-
ção pública.

O maior fiscal dos recursos da cidade são os
próprios eleitores. O que você acha de tudo isso?

Dr. Jecivaldo Albuquerque

Dr. Jecivaldo Albuquerque

 A Prefeitura de Carapicuíba abriu novo pra-
zo para quitação de dívidas com o município.
Agora, os moradores tê até o dia 30 de dezembro
para aderir ao Programa de Recuperação Fiscal
(Refis 2019), que possibilita o pagamento de dé-
bitos do IPTU e ISS em até 60 parcelas com ta-
xas mais baixas, ou à vista com 100% de descon-
to nos juros e multas. Essa é a quarta prorroga-
ção para facilitar o atendimento aos munícipes.

Com o Refis o cidadão pode pagar o imposto
atrasado à vista ou parcelado. Os descontos são
aplicados sobre os juros e multas cobrados pelo
atraso no pagamento, mas o valor do imposto per-
manece o mesmo. Quanto menos parcelas, mai-
or o desconto.

Prefeitura de Carapicuíba

prorroga até 30 de dezembro

prazo do Refis 2019

Confira:
Parcela única à vista, desconto de 100%
De 2 a 10 parcelas, desconto de 75%
De 11 a 24 parcelas, desconto de 60%
De 25 a 36 parcelas, desconto de 40%
De 37 a 60 parcelas, desconto de 20%
 Os descontos nos juros e multas variam de

acordo com o número de parcelas. O valor de
cada parcela não pode ser inferior a R$ 50,00 para
pessoa física e R$ 150,00 para pessoa jurídica.

Para fazer a adesão ao programa é preciso
comparecer no novo Centro Administrativo, na Rua
Joaquim das Neves, 211, de segunda a sexta-fei-
ra, a partir das 8 horas, com distribuição de senhas. O
telefone para mais informações é 4164-5481.

Avançam as obras do novo
Colégio Tom Jobim e da
Passarela na Av. Yojiro Takaoka
em Santana de Parnaíba

As equipes da Secretaria de Obras da
prefeitura de Santana de Parnaíba avançam
com os trabalhos de construção do novo
Colégio Tom Jobim e da Passarela na Ave-
nida Yojiro Takaoka em Alphaville.

Com aproximadamente 39 metros de
extensão e elevadores nos dois acessos, a
passarela ficará localizada próximo a Uni-
versidade UNIP e permitirá que os pedes-
tres e pessoas portadoras de deficiência fí-
sica possam fazer a travessia com seguran-
ça, evitando congestionamentos e transtor-
nos aos motoristas.

Já o Colégio Tom Jobim está receben-
do melhorias para que os alunos da rede
municipal possam aprimorar ainda mais
seus conhecimentos. Por isso a unidade
passará a contar com 22 salas de aula, um
novo ginásio poliesportivo, auditório e la-

boratório de robótica. Além disso, a unida-
de de ensino será a primeiro da cidade a
contar com um coworking (ambiente de tra-
balho) voltado às empresas de startups (ino-
vação), para que os alunos adquiram noções
de empreendedorismo.

De acordo com a secretaria respon-
sável, a região de Alphaville-Tamboré
receberá em breve diversas obras como
a construção de um túnel ligando as
Avenidas Yojiro Takaoka e Marcos
Penteado de Ulhoa Rodrigues, Ter-
minal  Rodoviário,  Centro de Con-
venções, entre outros. A prefeitura
tem mais de 60 obras em andamento
em toda a cidade que o morador pode
acompanhar  a  evolução no s i te
santanadeparnaíba.sp.gov.br clicando no
ícone Plano de Metas 20+21.

As equipes da Secretaria de Obras da prefeitura de Santana de Parnaíba avançam com os traba-
lhos de construção do novo Colégio Tom Jobim e da Passarela na Avenida Yojiro Takaoka em
Alphaville.

Foto: Marcio Koch

Acesse nossas mídias digitais:
Site: www.jacidade.com.br

 jornalacidadeoficial
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É necessário a retirada do ingresso
entre os dias 27 e 29 deste mês para

poder participar; ingressos limitados

Como parte da programação do aniversário
de 56 anos da cidade de Jandira, o maestro João
Carlos Martins vai reger a Orquestra Bachiana
em apresentação especial no Teatro Munici-
pal Luiz Gonzaga. Promovido pelo Ministério
da Cultura com apoio da Prefeitura, através
da Secretaria Municipal de Cultura, o evento
acontecerá no próximo domingo, dia 1º de dezem-
bro, às 11 horas.

A aparição do maestro terá entrada gratuita,
mas se faz necessário a retirada dos ingressos.
Os interessados devem retirar entre os dias 27 e
29 de novembro, das 9h às 16h no próprio Teatro
Municipal. Os ingressos são limitados e serão en-
tregues, no máximo, dois por pessoa.

João Carlos Martins ocupa um lugar ímpar no
cenário musical brasileiro, tendo sido considerado
um dos maiores intérpretes de Bach do século XX
pela crítica internacional, do qual registrou a obra
completa para teclado.

Suas gravações estiveram muitas vezes entre
as mais vendidas e jornais como New York Ti-
mes, Washington Post e Los Angeles Times sem-
pre dedicaram reportagens entusiasmadas pela sua
personalidade artística.

Maestro João Carlos Martins

e Orquestra Bachiana

se apresentam no

domingo (1) em Jandira

Abandonou definitivamente os palcos como
pianista no ano de 2002 por problemas físicos e
desde 2004 dedica-se a regência de orquestra.

 Serviço:
João Carlos Martins e Orquestra Bachiana
Data: 01 de dezembro às 11h00
Local: Teatro Municipal - Rua Rubens Lopes

da Silva, 400 - Parque JMC
Retirada de ingressos: de 27 a 29 de novem-

bro, das 09h às 16h, no próprio Teatro (máximo
de 2 ingressos por pessoa)
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