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R$200mil em Emenda para a Saúde.
         Vereador Amaury Dias solicitou e o Deputado Federal 
         Márcio Alvino (PR-SP), destinou a emenda no valor de
R$200mil para o Fundo da Saúde de Ribeirão Pires.
O

Indicação de Mamógrafo
izemos uma indicação, para que a Prefeitura 
utilizasse o valor recebido da emenda
de R$200mil, para a aquisição de um 
Mamógrafo para a cidade.

F

Primeira Universidade Pública

A        través do Deputado Estadual André do Prado (PR-SP)
          e em parceria com a Prefeitura Municipal,
conquistamos um Pólo de Estudos da UNIVESP para a 
nossa cidade.  Os cursos disponíveis são:
Engenharia de Produção / Engenharia de Computação
Licenciatura em Matemática / Pedagogia
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REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAGNALDO LEITE DA SILVA
(JARDIM DOIS MELROS)

CONSCIÊNCIA + ATITUDE

A Praça foi totalmente
revitalizada e reocupada

pelos moradores.

TRANSFORMAM O MUNDO.



Selo Empresa de Con�ança - Criação de selo que será concedido às empresas, que
cumprirem os prazos e valores especi�cados nos contratos licitatórios.

Curso de Primeiros Socorros - Fica determinado, que as instituições de ensino 
públicas e privadas possuam, em seu quadro de funcionários, pelo menos um
funcionário por período, habilitado em cursos de primeiros socorros.

Código de Ética para Vereadores -  Exercerem o mandato com consciência, moral e 
ética. Mesmo fora de suas atividades parlamentares, digni�cando assim, a atividade 
política e o respeito ao povo enquanto homem público.

Brasão em Veículos O�ciais - Obriga os veículos o�ciais a terem identi�cação 
do Brasão do Município, secretaria a que pertence, telefone de atendimento ao 
munícipe bem como o  emplacamento no município.

Estacionamento para Autistas - Vagas reservadas e devidamente sinalizadas, em 
todas as áreas de estacionamento público, para veículos que transportarem pessoas
com Transtorno do Espectro Autista.
Placa de Autismo - Obriga os estabelecimentos públicos e privados, localizados no
municípiode Ribeirão Pires,  a inserirem nas placas de atendimento prioritário, o 
símbolo mundial do autismo.
Descarte de Lâmpadas - Proibe o descarte como lixo comum de lâmpadas  de
luz mista, �uorescentes de vapor de sódio e mista. Ficam os estabelecimentos que
comercializam estes produtos, obrigados a manterem no local postos de entrega
voluntária, assim como informar os consumidores sobre a importância do descarte.
Intérprete de Libras para Gestantes - Toda gestante que apresente de�ciência
auditiva, terá o direito de solicitar um intérprete de libras para acompanhamento
durante as consultas de pré-natal e para a realização do parto no âmbito da Rede
de Saúde Pública.
Caixa Eletrônico com Sinalização Tátil e Áudio - As agências bancárias e postos de
atendimento bancário, �cam obrigados a instalar pelo menos um caixa eletrônico em
braile e com sinalização auditiva, para atendimento aos usuários de�cientes visuais.

Corrupção de Empresas - Proíbe a realização de incentivos �scais, à empresas que
tenham envolvimento em corrupção, de qualquer espécie ou no ato de improbidadade
administrativa por agente público no município de Ribeirão Pires.

LEMBRA DISSO? - Em 2017 apresentamos diversos projetos:
Redução do Salário (subsídio) dos  Vereadores; Proibição dos Motoristas de Ônibus de Dirigir e Cobrar;
Ponto de Entrega Voluntária de Garrafas PET nos Supermercados (Aprovado); Senhas em Braile;
Selo Escola Verde - Transparência na Fila de Espera de Vagas nas Creches; Dia do Autismo;
Transporte Gratuito aos Professores; Mudança no Horário da Sessão para às 19h.



 Nosso mandato é PARTICIPATIVO e tem como objetivo contribuir 
com a mudança no LEGISLATIVO DA CIDADE , �scalizar o EXECUTIVO 
e  implementar uma nova forma de fazer POLÍTICA. 

Mesmo diante de todas as di�culdades que encontramos até hoje, 
estamos nos esforçando para CRIARMOS metodologias e  
FERRAMENTAS que auxiliem na  comunicação e consequentemente 
na construção de um mandato cada vez mais TRANSPARENTE.

JEITO
DIFERENTE
DE FAZER
POLÍTICA

PARTICIPATIVO

TRANSPARENTE

REPRESENTATIVO

Canudos Biodegradáveis - Aprovado 
o projeto de Lei, que desenvolvemos 
em parceria  com o vereador Rubens 
Fernandes, que proíbe a utilização de 
c a n u d o s  d e  P L Á S T I CO  e m  b a re s,
lanchonetes e similares em nossa cidade.



Solicitação para recapeamento com urgência da pavimentação asfáltica da Rua Professor Antônio 
Nunes no Bairro Santa Luzia.

FARMÁCIAALTOCUSTO

A        pelo ao Governador para implantação de
         Farmácia de Alto Custo, para fornecimento
de Medicamentos de Alto Custo, para pacientes
e usuários da rede pública de saúde localizados
na micro região do ABC (Ribeirão Pires - Mauá
e Rio Grande da Serra). 

S        olicitação de Informações ao Executivo
        Municipal sobre a realização de convênio
com o Governo do Estado de São Paulo,
objetivando o credenciamento junto ao
Programa Ação Cultural. 
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w w w.AMAURYDIAS.com.br
Cur ta, acesse, par ticipe.

Solicitação de pedido de manutenção e pavimentação das vias localizadas na Vila Aurora, Vila Suissa,
Vila Nova Suissa e Recanto Suisso.

Solicitação de informações ao Executivo Municipal sobre a rescisão unilateral do contrato �rmado 
com o Centro Hospitalar de Atenção e Emergências Médicas-CEM.

Solicitação de implantação de Campinho de Futebol no Jardim Dois Melros.

Solicitação de manutenção no  Cemitério Municipal.

Solicitação de demarcação da sinalização viária e instalação de redutores de velocidade, nas
 proximidades da ETEC Maria Cristina Medeiros.

Solicitação de reposição de paralelepípedos na Rua dos Aliados, no Bairro Planalto Bela Vista.

Solicitamos e Conquistamos a Implantação de um Pólo da UNIVESP (Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo) em nossa cidade.

Solicitação de reforço na segurança em toda região do Centro Alto, em especial na Rua Alferes Botacin.

Solicitação para manutenção no pavimento da Rua Graça Aranha no Jardim Caçula.



CURSOS PARA 
APERFEIÇOAMENTO

        articipei do Encontro Regional Sudeste Connected Smart Cities) na cidade de Belo Horizonte (MG). 
        Fui para este evento, para adquirir conhecimento e se aprofundar no tema para aplicarmos em 
Ribeirão Pires, visto a sua importância, pois acredito que Smart City é a cidade que cresce de forma 
planejada, por meio do desenvolvimento de projetos urbanos integrados sustentáveis, que utilizam 
novas tecnologias e inovação, para encontrar soluções inteligentes para os problemas que afetam a 
cidade e a qualidade de vida de seus cidadãos, criando assim, uma cidade com mais qualidade de vida, 
mais moderna e consequentemente, mais inteligente, humana e sustentável.
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