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Médicos contratados
para UBS´s começam
a trabalhar em RGS

A prefeita em exercício de
Rio Grande da Serra, profes-
sora Marilza (PSD), anunciou
na manhã de ontem a con-
tratação de seis novos médi-
cos generalistas para suprir a
falta desses profissionais nas
Unidades Básicas de Saúde
(UBS´s). Os profissionais já
estão atendendo nas unida-
des e a expectativa é que a
partir da próxima semana o
agendamento das consultas
já esteja normalizado.
Os médicos irão substituir

os especialistas do Programa
Mais Médicos. Com as con-
tratações Rio Grande passa a
contar com17médicos entre
generalistas e especialistas.

Cães são
queimados
em RGS

PPáággiinnaa  0099

Empresa
de ônibus
Rigras

apresenta
novos
veículos

PPáággiinnaa  0077

Prefeita em exercício, Marilza recebe novo médico. PPáággiinnaa  55 Jogaram água quente no bicho

Novos ônibus da empresa
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

CC HH AA RR GG EEE d i t o r i a l E D I  T O  R I A L  D A  F O L H A

Médicos, ambulâncias e remédios
Desde que assumiu a Secretaria da Saúde

de Rio Grande da Serra, a vice-prefeita
Professora Marilza (PSD) vem dando exem-
plo de como se fazer uma boa gestão. Vem
sendo pelas mãos de Marilza que a Saúde
Municipal está mudando de cara com servi-
ços de qualidade e humanizado.
A última investida da titular da

Saúde aconteceu na manhã de
ontem. Marilza que responde interi-
namente pela Prefeitura anunciou a
contratação de seis médicos que já
estão atuando nas Unidades Básicas
de Saúde. São médicos generalistas
que irão ocupar os postos deixados pelos
profissionais do Programa Mais Médicos;
com a medida, Marilza encerra um grande
entrave no setor, a falta de atendimento
médico nos bairros mais afastados.
Agora, a cidade contará com 17 de médi-

cos na Rede Municipal, entre generalistas e
especialistas espalhados pelos postos de

saúde, centros de especialidades e Upa. 
Mas essa não foi a única ação de impacto

da vice-prefeita que se tornou secretária da
Saúde de Rio Grande da Serra, foi pelas mãos
da gestora que o município passou a contar
com três novas ambulâncias, duas vans para
transporte e um carro de pequeno porte

para atendimento administrativo. 
A gestora da Saúde também tem

se empenhado em manter o forneci-
mento de medicamentos nas unida-
des, como forma de dar continuida-
de ao tratamento indicado pelos
médicos.

Marilza, que antes ocupava um posto à
sombra do prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania), hoje, se mostra atuante frente a
uma secretaria que coleciona críticas.
A Saúde em Rio Grande da Serra avança a

passos largos, tomara que siga sempre em
frente, oferecendo a cada dia melhores ser-
viços para população.

“A Saúde em
Rio Grande da
Serra avança”
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Que o presidente da Câmara de
Rio Grande da Serra, Claudinho
Monteiro (PSB), usou a Tribuna na
quarta-feira para desmentir vídeos
de circulam nas redes sociais. 

*** 
Que os vídeos criticam os verea-

dores e questionam os salários dos
parlamentares, e ainda diz que a
Casa de Leis possuía um terreno
para construir a nova sede e prefe-
riu usar de um prédio público que
abrigava a Biblioteca Municipal. 

*** 
Que Claudinho Monteiro não

deixou barato e disparou: “Ele
ficou aqui por 12 anos e não con-
seguiu resolver nem os problemas
da rua dele. Foi vereador e não
sabe que a Lei não permite que a
Câmara compre um terreno, o ter-
reno que ele fala é da Prefeitura. E
mais: Os nossos salários (vereado-
res) todos sabem a origem, e o
dele? De onde vem?”.          

Que mesmo sem citar nome, o
recado tinha nome e sobrenome,
Claudinho da Geladeira, ex-verea-
dor e pré-candidato a prefeito em
2020. 

*** 
Que Claudinho vem tecendo crí-

ticas aos legisladores e “ordenan-
do” que aliados façam o mesmo,
como forma de denegrir a imagem
dos parlamentares. 

***          

Que o pré-candidato a prefeito
não poupou nem possíveis aliados,
como o vereador Akira Auriani
(PSB). Colocou todos no balaio!

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..

Marilza anuncia médicos
para todas as UBS’s de RGS

Prefeita em exercício fez o anúncio na manhã de ontem

W
agner Lim

a / Folha RP

Prefeita em exercício, professora Marilza fala sobre a contratação dos médicos

A prefeita em exercício de Rio
Grande da Serra, professora
Marilza (PSD), anunciou na
manhã de ontem (4) a contrata-
ção de seis novos médicos gene-
ralistas para suprir a falta desses
profissionais nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS). Os pro-
fissionais já estão atendendo
nas unidades e a expectativa é
que a partir da próxima semana
o agendamento das consultas já
esteja normalizado.

Os médicos irão substituir os
especialistas do Programa Mais
Médicos. Com as contratações
Rio Grande passa a contar com
17 médicos entre generalistas e
especialistas.

“Trabalhamos com afinco
para normalizar o atendimento
na cidade. Ficamos sem os pro-
fissionais do Mais Médicos, eu, o
prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania) e os vereadores che-
gamos a ir em Brasília-DF para
tentar o retorno do programa,
mas sem sucesso, então, rema-
nejamos verbas e fizemos as
contratações”, disse a prefeita.

“Agora temos médicos em
todas as unidades de saúde, eles
farão os atendimentos das con-
sultas seguindo um agendamen-
to. Cada profissional cumprirá
20 horas semanais. Nesta sema-
na foi feita a ambientização já
com atendimento e a programa-
ção das consultas”, frisou a inte-
rina.

Durante o anúncio Marilza fez
questão de salientar a importân-
cia da Câmara no processo.

“Essa conquista não é do pre-
feito Maranhão, não é minha, é
de todos nós que trabalhamos
para resolver a falta de médicos
na cidade. Quero agradecer a
cada um dos vereadores que nos
ajudaram a sanar mais esse pro-
blema”, agradeceu Marilza.Marilza junto dos vereadores de Rio Grande da Serra durante o anúncio 
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A concessionária de transpor-
te público de Ribeirão Pires,
Rigras, apresentou nessa quarta-
feira, dia 3, os novos veículos que
irão integrar a frota 100% acessí-
vel da empresa. São cinco novos

ônibus para as linhas municipais,
quatro para linhas intermunici-
pais – que circulam pela cidade, e
um microônibus do Serviço
Especializado de Transporte
Acessível (SETA). 

Os dez novos carros da Rigras
são equipados com tomadas USB,
destinadas à recarga de energia
de celular dos usuários; quatro
câmeras de segurança cada; e
GPS para monitorar o atendimen-
to das demandas. Além disso, os
veículos da empresa possuem
adaptação para deficientes, com
elevadores instalados – de acor-
do com as normas de acessibili-
dade do transporte público.

Segundo o proprietário da
concessionária, Nivaldo Gomes, o
investimento compreende reno-
vação da frota, que garante mais
segurança aos passageiros. 

“É para nós uma questão de
responsabilidade e respeito colo-
carmos na rua veículos em perfei-
tas condições e prestar serviço
com qualidade aos moradores
com veículos modernos que pos-
suem GPS, que nos permitem
acompanhar sua localização e o
tempo de viagem, para ações de
monitoramento, câmeras de
segurança, além de atenderem à
legislação ambiental que estabe-
lece a redução da emissão de
poluentes”, explicou.

Rigras entrega novos ônibus para o 
transporte municipal de Ribeirão Pires 

Novos veículos fazem parte da renovação da frota com câmeras de segurança e acessibilidade

Divulgação

Novos ônibus irão integrar a frota 100% acessível de Ribeirão Pires

Transporte
no ABC 

O Governo do Estado de São
Paulo anunciou nesta quarta-
feira (3) um pacote de projetos
para melhorar o transporte
público do Grande ABC. 

Entre as ações previstas,
estão a implementação de uma
linha de BRT (Bus Rapid
Transit, em inglês, ou
Transporte Rápido por Ônibus,
em português) entre São
Bernardo do Campo, Santo
André, São Caetano do Sul e
São Paulo; a modernização da
linha 10-turqueza da
Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM), com a
abertura de uma nova estação;
e autorização para construção
de uma linha de Metrô que vai
ligar a região do Rudge Ramos,
em São Bernardo, com o bairro
da Lapa, na zona oeste da capi-
tal.  

O BRT anunciado será
implementado no lugar da
linha 18-Bronze do Metrô, que
anteriormente estava projeta-
do para receber sistema de
monotrilho. O trajeto sairá do
Paço Municipal de São
Bernardo e levará os passagei-
ros até a estação Tamanduateí,
na linha 2-Verde do Metrô.
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Acidentes
da Índio
Tibiriçá

A Prefeitura de Ribeirão
Pires, por meio da Secretaria
de Transportes e Trânsito, rea-
lizou no dia 28 de junho, reu-
nião com o comando da Polícia
Rodoviária para debater ações
que contribuam com a redu-
ção do número de acidentes
na Rodovia Índio Tibiriçá (SP
31). Durante o encontro,
mudanças na sinalização e
intervenções estruturais foram
avaliadas pelos profissionais
que atuam na área.

Entre os pontos debatidos
estão melhorias na infraestru-
tura viária nas proximidades
do Km 43 até 55 - perímetro
urbano que passa por Ribeirão
Pires. 

A próxima etapa das tratati-
vas será a elaboração de docu-
mento conjunto entre a
Prefeitura, a Polícia Rodoviária
e a Câmara Municipal solici-
tando junto ao Departamento
de Estradas e Rodagem (DER) –
responsável pela administra-
ção da Rodovia – a instalação
de segregação de pista em tre-
chos da Tibiriçá. 

As graves lesões teriam sido ocasionadas por água fervente 

Três cachorros em situação de
rua - uma fêmea e dois filhotes -
foram vítimas de atos de extrema
crueldade, em Rio Grande da
Serra. Os animais sofreram graves
queimaduras após serem atingidos
por água fervente, na última sema-
na.

De acordo com denúncias rece-
bidas pela Folha, a responsável

pelo ato teria jogado a água propo-
sitalmente enquanto os animais
estavam deitados na calçada. O
motivo seria o choro dos filhotes.

A cadela e seus filhotes foram
socorridos por moradores e se
encontram na Clínica Veterinária
Rio Grande, sob os cuidados da
doutora Suellen Luz.

O ocorrido chegou ao conheci-

mento de José Eduardo Martinelli,
atual secretário jurídico adjunto e
membro da comissão de proteção
e bem-estar animal da OAB/SP.
Martinelli afirmou que o caso foi
encaminhado à Polícia Civil do
município. 

Segundo informações apuradas
pela Folha, junto ao Setor de
Investigações de Rio Grande da
Serra, a acusada já foi identificada
e ouvida, tendo ela declarado que
somente jogou água do banho de
seu bebê pela janela do banheiro
porque os cachorros estavam latin-
do muito.  A Polícia Civil ainda soli-
cita a presença de testemunhas do
ocorrido, para que o caso seja
encaminhado ao Judiciário.

Os moradores de Rio Grande da
Serra seguem se mobilizando em
prol dos animais. Já foram realiza-
das rifas para levantar parte do
dinheiro utilizado para cobrir os
custos do tratamento, além da
arrecadação feita por meio de
depósitos. A ajuda também pode
ser feita diretamente na Clínica
Veterinária, onde os três animais
estão internados. 

Os animais foram socorridos por moradores e permanecem internados

Cachorros são brutalmente
queimados em Rio Grande

Foto: Reprodução 
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RESUMO DO CONTRATO nº 10/2019 -
Proc. nº 536/2018 – CONTRATADA: Via Nova
Pavimentação e Construções Ltda – CNPJ:
01.966.083/0001-30 - Objeto: Serviços especial-
izados de manutenção de pavimento asfáltico e
paralelepípedos em vias urbanas; execução,
manutenção e reparos em guias, sarjetas, pas-
seios, sistema de drenagem e remanejamento
de interferências; e execução de terraplanagem,
abertura de caixa, reforço do subleito, sub-base
e base, arranchamento, reassentamento, assen-
tamento e rejuntamento de paralelepípedos,
serviços de pavimentação asfáltica e tapa-bura-
cos e a execução de obras de pavimentação,
atendendo a Secretaria de Obras e
Planejamento da Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra – Prorrogação: 12 (doze)
meses; Valor Total: R$ 2.414.796,84. Data
Assinatura: 07/06/2019. Luis Gabriel Fernandes
da Silveira – Prefeito, 07/06/2019.

RESUMO DO CONTRATO nº 11/2019 -
Proc. nº 892/2019 – CONTRATADA: Libertad
Comercial e Serviços Eireli EPP – CNPJ:
60.879.970/0001-30 - Objeto: Empresa especial-
izada na prestação de serviços de limpeza, con-
servação e higienização nas unidades escolares
municipais, com o fornecimento de saneantes
domissanitários, materiais, equipamentos e mão
de obra, atendendo a Secretaria de Educação e
Cultura da Prefeitura Municipal de Rio Grande
da Serra – Prorrogação: 12 (doze) meses; Valor
Total: R$ 539.989,92. Data Assinatura:
17/06/2019. Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 17/06/2019.

RESUMO DO 9º TERMO ADITIVO - CON-
TRATO nº 27/2014 - Proc. nº 1083/2014 – CON-
TRATADA: ETC Empreendimentos e Tecnologia
em Construções Ltda - CNPJ/MF:
03.193.191/0001-43 - Objeto: Fornecimento de
material e mão de obra para o projeto de mobil-
idade urbana – PAC 2 – execução de serviços
de infraestrutura, drenagem, pavimentação
asfáltica, muro de arrimo em várias ruas da
cidade, atendendo a Secretaria de Obras e
Planejamento Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra. – Período: 06 (seis) meses –
Valor Total: R$ 23.880,00. Data Assinatura:
14/06/2019. Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 14/06/2019. 

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO - CON-
TRATO nº 10/2018 - Proc. nº 1029/2018 – CON-
TRATADA: Sra. Tatiana Paula Zani de Souza -
CPF/MF: 262.678.818-06 - Objeto: Leiloeira ofi-
cial para preparação, assessoria, loteamento,
organização, condução e divulgação dos leilões
públicos de bens móveis e em geral, imóveis
inservíveis de propriedade da Prefeitura do
Munícipio de Rio Grande da Serra e os bens ori-
undos das execuções fiscais ajuizada pela
municipalidade na forma da legislação vigente –
Vigência: 12 (doze) meses; A taxa de adminis-
tração a ser aplicada será de 5% - Data
Assinatura: 15/06/2019. Luis Gabriel Fernandes
da Silveira – Prefeito, 15/06/2019.  

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº 49/2019 – Proc. nº 773/2019 –
Detentora: Port Distribuidora de Informática e
Papelaria Ltda – CNPJ: 08.228.010/0001-90 -
Objeto: Aquisição de cartuchos de tinta/ toners
originais de diversas marcas e modelos, aten-
dendo as Secretarias da Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra – Data Assinatura:
05/06/2019 – Prazo de Vigência: 12 (doze)
meses – Valor Total: R$ 17.361,70 - Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 05/06/2019.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº 50/2019 – Proc. nº 773/2019 –
Detentora: Leandro de Souza Franco - MEI –

CNPJ: 29.500.349/0001-74 - Objeto: Aquisição
de cartuchos de tinta/ toners originais de diver-
sas marcas e modelos, atendendo as
Secretarias da Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra – Data Assinatura: 05/06/2019
– Prazo de Vigência: 12 (doze) meses – Valor
Total: R$ 35.912,40 - Luis Gabriel Fernandes da
Silveira – Prefeito, 05/06/2019.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº 51/2019 – Proc. nº 773/2019 –
Detentora: Lettech Indústria e Comércio de
Equipamentos de Informática Ltda EPP – CNPJ:
13.258.144/0001-94 - Objeto: Aquisição de car-
tuchos de tinta/ toners originais de diversas mar-
cas e modelos, atendendo as Secretarias da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra –
Data Assinatura: 05/06/2019 – Prazo de
Vigência: 12 (doze) meses – Valor Total: R$
7.196,00 - Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 05/06/2019.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº 52/2019 – Proc. nº 773/2019 –
Detentora: Trema Brasil Eireli – CNPJ:
19.577.163/0001-60 - Objeto: Aquisição de cartu-
chos de tinta/ toners originais de diversas mar-
cas e modelos, atendendo as Secretarias da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra –
Data Assinatura: 05/06/2019 – Prazo de
Vigência: 12 (doze) meses – Valor Total: R$
6.200,00 - Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 05/06/2019.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº 53/2019 – Proc. nº 773/2019 –
Detentora: Cota.Com Comércio e Serviços Ltda
EPP – CNPJ: 10.644.278/0001-55 - Objeto:
Aquisição de cartuchos de tinta/ toners originais
de diversas marcas e modelos, atendendo as
Secretarias da Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra – Data Assinatura: 05/06/2019
– Prazo de Vigência: 12 (doze) meses – Valor
Total: R$ 6.100,00 - Luis Gabriel Fernandes da
Silveira – Prefeito, 05/06/2019.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº 54/2019 – Proc. nº 545/2019 –
Detentora: L.F. ABC Comércio de Materiais
Elétricos Ltda ME – CNPJ: 00.915.359/0001-99 -
Objeto: fornecimento de material elétrico, aten-
dendo as Secretarias da Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra – Data Assinatura:
24/06/2019 – Prazo de Vigência: 12 (doze)
meses – Valor Total: R$ 50.072,50 - Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 24/06/2019.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº 55/2019 – Proc. nº 466/2019 –
Detentora: L.F. ABC Comércio de Materiais
Elétricos Ltda ME – CNPJ: 00.915.359/0001-99 -
Objeto: fornecimento de Lâmpadas e Holofotes,
destinados as Secretarias da Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra – Data
Assinatura: 24/06/2019 – Prazo de Vigência: 12
(doze) meses – Valor Total: R$ 35.955,07 - Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
24/06/2019.

DESPACHO DO PREFEITO: Fica retificada
a Publicação do dia 30/11/2018 referente ao
Contrato nº 22/2018 do Processo nº 171/2016,
conforme a seguir: Onde se lê Valor: R$
604.042,42, leia-se Valor: R$569.620,32; Ficam
ratificadas as demais disposições. Luis Gabriel
Fernandes da Silveira - Prefeito, 26/06/2019.

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DE
RETIFICAÇÃO DO CONTRATO nº 22/2018 -
Proc. nº 171/2016 – CONTRATADA: TETO CON-
STRUTORA S/A – CNPJ: 13.034.156/0001-35 -
Objeto: fornecimento de material e mão de obra
para a construção do Parque Ecológico 1ª Fase
localizado na Av. Jean Lieutaud, Bairro Santa
Tereza, atendendo a Secretaria de Obras e

Planejamento da Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra.– Retificação do Valor
Contratado de R$ 604.042,42 para R$
569.620,32 - Data Assinatura: 27/06/2019. Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
27/06/2019.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 02/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO GRANDE
DA SERRA, no uso de suas atribuições legais,
de acordo com o disposto na legislação consti-
tucional e infraconstitucional aplicável resolve
HOMOLOGAR, para que produza seus regu-
lares efeitos  de  Direito,  o  resultado  final  do
Processo Seletivo  Simplificado  n.º  02/2018,
objeto  do  Edital  nº  02,  para  contratação  tem-
porária do  Projeto Criança Feliz.

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA
Prefeito Municipal
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO

SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 03/2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO GRANDE

DA SERRA, no uso de suas atribuições legais,
de  acordo  com  o  disposto  na  legislação  con-
stitucional  e  infraconstitucional aplicável
resolve HOMOLOGAR,  para  que  produza
seus  regulares  efeitos  de  Direito,  o  resulta-
do  final  do Processo Seletivo Simplificado n.º
03/2018, objeto do Edital nº 03, para contratação
temporária de Oficineiros.

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA
Prefeito Municipal
EXTRATO DE PORTARIAS
Portaria nº 212/2019-EXONERAR a pedido

a Srª. JANAILMA BEZERRA DA SILVA, portado-
ra da cédula de identidade n.º 60.704.601-6, do
cargo de Servente de Serviços Gerais, lotada na
Secretaria de Saúde - SS, provimento Efetivo, a
partir de 03 de junho de 2019. Portaria nº
217/2019-NOMEAR a Srª. GERUZA DAS
DORES SOUZA DA SILVA portadora da cédula
de identidade nº.33.853.946-3,  no cargo de
Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria de
Saúde - SS, provimento Efetivo, a partir de 04 de
junho de 2019.Portaria nº 213/2019-NOMEAR a
Srª. HELOISE BALHESTEROS, portadora da
cédula de identidade nº.29.447.213-7,  no cargo
de Biólogo, lotada na Secretaria do Verde e
Meio Ambiente- SVMA, provimento Efetivo, a
contar de 03 de junho de 2019.Portaria nº
214/2019-NOMEAR a Srª. MARIA APRECIDA
CAROLINE SILVA, portadora da cédula de iden-
tidade nº.42.583.601-0,  no cargo de
Recepcionista, lotada na Secretaria de Saúde-
SS, provimento Efetivo, a contar de 31 de maio
de 2019.Portaria nº 216/2019-NOMEAR a Srª.
JULIANA APARECIDA BATISTA MIRANDA, por-
tadora da cédula de identidade nº.42.287.538-7,
no cargo de Fiscal de Meio Ambiente, lotada na
Secretaria do Verde e Meio Ambiente - SVMA,
provimento Efetivo, a contar de 03 de junho de
2019.Portaria nº 224/2019-NOMEAR o Sr.
EDUARDO SOUSA DA SILVA, portador da
cédula de identidade nº.47.010.478-8, no cargo
de Agente Administrativo, lotado na Secretaria
Educação e Cultura - SEC, provimento Efetivo, a
partir de 07 de junho de 2019.Portaria nº
223/2019-NOMEAR a Srª. ADRIANA FRANCIS-
CA DA SILVA, portadora da cédula de identi-
dade nº.23.183.101-8, no cargo de Professor de
Educação Infantil, lotada na Secretaria
Educação e Cultura - SEC, provimento Efetivo, a
partir de 10 de junho de 2019.

Portaria nº 225/2019-DESIGNAR a Srª.
VIVIAN VALVERDE COROMINAS, portadora da
cédula de identidade nº. 45.992.248-8, no cargo
de Procurador, para prestar serviços junto ao
Gabinete do Prefeito - GP, a contar de 01 de
maio de 2019.

Portaria nº 222/2019- NOMEAR os respec-
tivos representantes para Comporem o Comitê
de Morte Materna, Infantil e Fetal do Município
de Rio Grande da Serra.

Coordenadora da Atenção Básica:
Aparecida Ivis Rocha Paganini

Enfermeira: Mirian Guilherme Ferreira Silva
Médico: Dr. Pedro Paz Monteiro Júnior
Assistente Social: Joana Fernandes de

Araújo Cavalcante
Vigilância Sanitária: Giovanna Garcia e

Debora da Silva Moreno
Portaria nº 221/2019- CONCEDER a Srª

MARIA DANIELE CAVALCANTE LUCIANO, por-
tadora da cédula de identidade nº 43.373.583-1,
no cargo de Enfermeiro, lotada na Secretaria de
Saúde, provimento efetivo, 45 (quarenta e cinco)
dias de licença prêmio em descanso referente
ao quinquênio de 2012 a 2017, no período de 10
de junho de 2019 a 24 de julho de 2019.Portaria
nº 219/2019- NOMEAR a Srª. JULIANA APARE-
CIDA PEREIRA DA SILVA, portadora da cédula
de identidade nº.45.765.574-4, no cargo de
Atendente de Desenvolvimento Infantil, lotada
na Secretaria de Educação e Cultura - SEC,
provimento Efetivo, a partir de 06 de junho de
2019.Portaria nº 218/2019- NOMEAR a Srª.
DEBORA GOMES DOS SANTOS, portadora da
cédula de identidade nº.35.562.696-2,  no cargo
de Recepcionista, lotada na Secretaria de
Saúde - SS, provimento Efetivo, a partir de 06 de
junho de 2019.Portaria nº 220/2019- NOMEAR o
Sr. DANILO GONÇALVES, portador da cédula
de identidade nº.45.289.893-6, no cargo de
Servente de Serviço Geral, lotado na Secretaria
de Serviços Urbanos- SSU, provimento Efetivo,
a partir de 06 de junho de 2019.Portaria nº
215/2019- NOMEAR o Sr. DANIEL
EGUIMARÃES DE MELO, portador da cédula de
identidade nº.27.625.161-1,  no cargo de
Servente de Serviço Geral, lotado na Secretaria
de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC,
provimento Efetivo, a contar de 03 de junho de
2019.Portaria nº 194/2019-NOMEAR a Srª. FABI-
OLA LIMA DOS SANTOS, portadora da cédula
de identidade nº.17.723.778-8, no cargo de
Coordenador Pedagógico, lotada na Secretaria
de Educação e Cultura - SEC, provimento

Efetivo, a partir de 22 de maio de 2019.Portaria
nº 195/2019- NOMEAR o Sr. LEANDRO DA
SILVA, portador da cédula de identidade
nº.43.359.145-6,  no cargo de Motorista, lotado
na Secretaria de Cidadania e Inclusão Social -
SCIS, provimento Efetivo, a partir de 22 de maio
de 2019.

Portaria nº 200/2019- NOMEAR o Sr. SUIB-
ERTO SEVERINO DA SILVA, portador da cédu-
la de identidade nº.37.139.161-1,  no cargo de
Motorista, lotado na Secretaria de Cidadania e
Inclusão Social - SCIS, provimento Efetivo, a
partir de 23 de maio de 2019.Portaria nº
199/2019-NOMEAR o Sr. MARCELO MENESES
DE SOUSA, portador da cédula de identidade
nº.34.578.143-0,  no cargo de Servente de
Serviço Geral, lotado na Secretaria de
Administração - SA, provimento Efetivo, a partir
de 23 de maio de 2019.Portaria nº 201/2019-
RETORNAR a Srª. KAREN KETLE LIS BAIÃO
CAPARÓZ MARTINS, portadora da cédula de
identidade nº.41.780.239-0, no cargo de
Pedagogo, provimento efetivo, a sua Secretaria
de origem, a partir desta data.Portaria nº
202/2019- NOMEAR a Srª. MARIA DO SOCOR-
RO CARDOSO SILVA BERNARDO, portadora
da cédula de identidade nº.19.779.003-3,  no
cargo de Professor de Educação Infantil, lotada
na Secretaria de Educação e Cultura - SEC,
provimento Efetivo, a partir de 24 de maio de
2019.

Portaria nº 210/2019- NOMEAR o Sr. EZE-
QUIEL DA SILVA LIMA, portador da cédula de
identidade nº.58.119.716-1,  no cargo de
Servente de Serviço Geral, lotado na Secretaria
de Serviços Urbanos - SSU, provimento Efetivo,
a partir de 30 de maio de 2019. Portaria nº
209/2019-NOMEAR o Sr. BRENO ANTONIO
CARDOSO FERREIRA, portador da cédula de
identidade nº.55.779.298-8,  no cargo de
Servente de Serviço Geral, lotado na Secretaria
de Serviços Urbanos - SSU, provimento Efetivo,
a partir de 30 de maio de 2019.Portaria nº
205/2019- CONCEDER a Srª. ALBA VALERIA
REIS, portadora da cédula de identidade
nº.28.317.904-1, no cargo de Professor  Pré -
Escolar, lotada na Secretaria de Educação e
Cultura – SEC, provimento efetivo, conforme
portaria nº 400/2001, licença prêmio de 15
(quinze) dias em descanso, referente ao quin-
quênio de 2011 a 2016, no período de 15 de
julho de 2019 a 29 de julho  de 2019.Portaria nº
206/2019-CONCEDER a Srª. SUELI FERREIRA
DE OLIVEIRA, portadora da cédula de identi-
dade nº28.125.532-5, lotada na Secretaria de
Saúde - SS, no cargo de Auxiliar de
Enfermagem , provimento efetivo, afastamento
de 02 (dois) anos para tratar de assuntos partic-
ulares, com prejuízos em seus vencimentos,
conforme processo administrativo nº. 1062/2019
e conforme parágrafo único da Lei Municipal
nº.1743/08 de 17 de dezembro de 2008, a partir
de 20 de maio de 2019.Portaria nº 203/2019-
NOMEAR o Sr. ADEMIR GIANOTTI FERREIRA
DA SILVA, portador da cédula de identidade
nº.41.705.052-5,  no cargo de Servente de
Serviço Geral, lotado na Secretaria de Serviços
Urbanos - SSU, provimento Efetivo, a partir de
24 de maio de 2019.Portaria nº 207/2019-
NOMEAR a Srª. ADRIANA ALVES DA SILVA
CARVALHO Presidente, ELIZA APARECIDA
CAMINE ALMEIDA Vice-Presidente e membros
as Sras. FERNANDA OLIMPIO STACHOWSKI,
ROSELI DE SOUZA SILVA SANTOS, e a Srª.
LILIAN CARVALHO PEZZO, para comporem a
Comissão de Monitoramento e Avaliação, por
período indeterminado, para atender as exigên-
cias contidas no Decreto Municipal 2.428/2017 a
contar de 07 de abril de 2019.Portaria nº
208/2019-NOMEAR a Srª. MARIA IRENE
OLIVEIRA DA SILVA VASCONCELOS, portado-
ra da cédula de identidade nº.38.103.069-6,  no
cargo de Professor de Educação Infantil, lotada
na Secretaria de Educação e Cultura - SEC,
provimento Efetivo, a partir de 30 de maio de
2019.Portaria nº 211/2019-NOMEAR o Sr.
MARCELO AURÉLIO BELARINDO, portador da
cédula de identidade nº.23.261.937-2,  no cargo
de Servente de Serviço Geral, lotado na
Secretaria de Serviços Urbanos - SSU, provi-
mento Efetivo, a partir de 31 de maio de
2019.Portaria nº 197/2019- NOMEAR o Sr.
FABIO RODRIGUES JORGE, portador da cédu-
la de identidade nº.32.165.849-8,  no cargo de
Servente de Serviço Geral, lotado na Secretaria
de Serviços Urbanos - SSU, provimento Efetivo,
a partir de 23 de maio de 2019.Portaria nº
196/2019-NOMEAR o Sr. JOSÉ DONISETE DO
NASCIMENTO JUNIOR, portador da cédula de
identidade nº.58.078.424-1,  no cargo de
Servente de Serviço Geral, lotado na Secretaria
de Serviços Urbanos - SSU, provimento Efetivo,
a partir de 23 de maio de 2019.Portaria nº
204/2019-NOMEAR o Sr. SIDNEI ALEXANDRE
TRINDADE, portador da cédula de identidade
nº.23.580.468-X,  no cargo de Servente de
Serviço Geral, lotado na Secretaria de Serviços
Urbanos - SSU, provimento Efetivo, a partir de
27 de maio de 2019.Portaria nº 228/2019-
NOMEAR a Srª. DANIELE DE OLIVEIRA, porta-
dora da cédula de identidade nº.32.553.335-0,
no cargo de Enfermeiro, lotada na Secretaria de
Saúde- SS, provimento Efetivo, a partir de 10 de
junho de 2019.Portaria nº 226/2019- CONCED-
ER a Srª DEBORA PEREIRA OLIVEIRA DA
GAMA SANTOS, portadora da cédula de identi-
dade nº27.777.982-0, no cargo de Professor de
Educação Básica II – Serie de Ensino
Fundamental, lotada na Secretaria de Educação
e Cultura - SEC, provimento efetivo, 15 (quinze)
dias de licença prêmio em descanso referente
ao quinquênio de 2011 a 2016, no período de 17
de julho de 2019 a 31 de julho de 2019.

Portaria nº 230/2019-NOMEAR a Srª. EDNA
GADELHA LIMA, portadora da cédula de identi-
dade nº.29.443.552-9, no cargo de Professor de
Educação Infantil, lotada na Secretaria de

Educação e Cultura - SEC, provimento Efetivo, a
partir de 10 de junho de 2019.Portaria nº
227/2019-CONCEDER a Srª. AMANDA CRISTI-
NA PROFETA ESTANQUEIRO, portadora da
cédula de identidade nº42.583.833-X, lotada na
Secretaria de Educação e Cultura - SEC, no
cargo de Professor de Educação Básica II -
Serie Inicial do Ensino Fundamental , provimen-
to efetivo, afastamento de 02 (dois) anos para
tratar de assuntos particulares, com prejuízos
em seus vencimentos, conforme processo
administrativo nº. 1027/2019 e conforme pará-
grafo único da Lei Municipal nº.1743/08 de 17 de
dezembro de 2008, a partir de 15 de julho de
2019.Portaria nº 229/2019 -NOMEAR a Srª.
SOLANGE ALVES ORTIZ, portadora da cédula
de identidade nº16.199.426-X, para exercer con-
juntamente com as atribuições de seu cargo efe-
tivo, a função de confiança de Gestor de
Ouvidoria, no Gabinete do Prefeito - GP, a con-
tar de 01 de junho de 2019.Portaria nº 231/2019-
NOMEAR a Srª. FABIANA APARECIDA DA
SILVA, portadora da cédula de identidade
nº.44.423.577-2, no cargo de Atendente de
Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria
de Educação e Cultura - SEC, provimento
Efetivo, a partir de 11 de junho de 2019.

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA
- Prefeito Municipal

DESPACHO COPEL - CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 002/2019 - JULGAMENTO -
HABILITAÇÃO: Após análise minuciosa da docu-
mentação exigida no edital de Concorrência, a
Copel resolve HABILITAR a CEP -  Construções
e Projetos Ltda EPP por apresentar toda docu-
mentação regular e em conformidade com as
exigências do edital. Ficando assim, todos inti-
mados nos termos do artigo 109, inciso I, alínea
“a” da Lei 8.666/1993, e alterações posteriores,
não havendo interposição de recurso fica desde
já agendada a data do dia 17 de Julho às 10
horas para abertura dos envelopes 2 –
Proposta. - Rio Grande da Serra, 02 de Julho de
2019.Comissão Permanente de Licitações -
COPEL

PROCESSO 751/2019 - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 26/2019 - OBJETO: Aquisição de 02
(dois) veículos de passeio para atender a
Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação
e Cultura. DESPACHO DO PREFEITO: HOMOL-
OGO o objeto da licitação em epígrafe, com
amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal
10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/06, de
acordo com o Despacho da
Pregoeira:DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJU-
DICO o objeto da licitação em epígrafe, onforme
segue: Empresa: Expert Comércio, Serviços e
Intermediação de Negócios Eireli EPP Item 01 –
Qtd. 01 Valor total R$ 44.000,00 Item 02 – Qtd.
01 Valor total R$ 44.000,00 Valor total da empre-
sa: R$ 88.000,00 Prefeita Marilza Aparecida de
Oliveira – 04/07/2019

DESPACHO COPEL - CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 001/2019 -
Tendo em vista a interposição de recurso pelos
participantes fica concedido prazo de contrar-
razões nos termos do artigo 109, Paragrafo 3º,
da Lei 8.666/1993, e alterações posteriores, a
contar do dia 10 de Julho de 2019. Rio Grande
da Serra, 04 de Julho de 2019. Comissão
Permanente de Licitações – COPEL.

PROCESSO 656/2019 - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 23/2019 - OBJETO: Registro de preços
para fornecimento fraldas descartáveis infantis e
geriátricas, a fim de atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde e demandas judi-
ciais. DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO
o objeto da licitação em epígrafe, com amparo
no art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c
Decreto Municipal 1662/06, de acordo com o
Despacho da Pregoeira: DESPACHO DA PRE-
GOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação em
epígrafe, conforme segue: Empresa: RCV do
Brasil Eireli ME Item  01 Qtd. 5000 Valor unit. R$
1,679 Valor total da empresa  R$ 8.395,00
Empresa: Locamais Serviços Eireli EPP Item 2
Qtd. 15000 Valor unit. 1,05 Valor total R$
15.750,00  Item 6 Qtd. 3000 Valor unit.
0,42Valor total R$ 1.260,00 Valor total da empre-
sa R$ 17.010,00 Empresa: Drogaria Popular
Melhor Preço RGS Eireli Item 7 Q t d .
5000 Valor unit. 0,378 Valor total R$ 1.890,00
Item 8 Qtd. 5000 Valor unit. 0,434 Valor
total R$ 2.170,00  Item 9 Qtd. 10000 Valor unit.
0,476 Valor total R$ 4.760,00  Item 10
Qtd. 10000 Valor unit. 0,546 Valor total R$
5.460,00  Item 11 Qtd. 10000 Valor unit. 0,728
Valor total R$ 7.280,00 Valor total da empresa
R$ 21.560,00 Empresa: Pamp & Vamd Comércio
Varejista Ltda Item 3 Qtd. 80000 Valor unit.
1,05 Valor total R$ R$ 84.000,00  Item 4
Qtd. 70000 Valor unit. 1,05 Valor total R$  R$
73.500,00  Item 5 Qtd. 10000 Valor unit.
1,18 Valor total R$ R$ 11.800,00 Valor total da
empresa R$ 169.300,00 Prefeita Marilza
Aparecida de Oliveira – 04/07/2019.

COMUNICADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO

GRANDE DA SERRA, ATRAVÉS DA SECRE-
TARIA DA ADMINISTRAÇÃO, VEM POR MEIO
DESTE INFORMAR QUE DEVIDO AS CHUVAS,
O MURO QUE FICA EM FRENTE AO VELÓRIO
MUNICIPAL PRECISOU SER ESCORADO,
POIS, O MESMO PODE CEDER. INFOR-
MAMOS QUE NESSE MURO EXISTEM VÁRIOS
NICHOS E QUE PRECISARÃO SER REMOVI-
DOS PARA OUTRO LUGAR ATÉ QUE A OBRA
DE CONTENÇÃO SEJA REALIZADA. SOLICI-
TAMOS AS FAMÍLIAS QUE POSSUEM NICHOS
NESTE MURO PROCUREM A
ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

SEM MAIS.
SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
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CCââmmaarraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa

DECRETO MUNICIPAL Nº 2631 de 25 de Junho de 2019.
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar na Prefeitura de Rio Grande da Serra.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que sanciona e

promulga o seguinte:
Art. 1º – Fica aberto na Secretaria de Finanças, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.640.250,00 (um milhão, seiscentos e quarenta mil e duzentos e

cinquenta reais) observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do Art. 7º da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de
2018, conforme segue:

Art. 2º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação parcial no valor de R$ R$ 1.640.250,00 (um milhão, seiscentos
e quarenta mil e duzentos e cinquenta reais) das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 3º – Ficam transpostos e transferidos recursos no valor de R$ 256.529,20 (duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos)
observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do Art. 8º da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018, conforme
segue:

Art. 4º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá de transposições e remanejamentos no valor de R$ 256.529,20 (duzentos e
cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos) das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e
Econômica, conforme segue: 

Art. 5º – Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) na Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, observando as classifi-
cações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 6º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto por recursos provenientes de excesso de arrecadação nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 7º - Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei Municipal  nº 2.230 de 05 de Dezembro de 2017 – Plano Plurianual e da Lei nº 2.265 de 19 de Junho
de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018 – Lei do Orçamento Anual (LOA).

Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo os efeitos à data de 25 de Junho de 2019.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 25 de Junho de 2019 – 55º ano de emancipação politico-administrativa do município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira -Prefeito Municipal
Carlos Eduardo Alves da Silva - Secretário de Finanças

PORTARIA Nº 013.05.2019 – DESIGNAR o
funcionário WAGNER RUBINELLI, para respon-
der pelo Controle Interno deste Legislativo, em
caráter excepcional, por um período, sem venci-

mento e/ou gratificação pelo exercício da
função, a partir de 09 de maio de 2019. 

Vereador Cláudio Xavier Monteiro
Presidente

EMENTA – TERMO RESCISÃO CONTRAT-
UAL  CONTRATO nº 007/2017- 

Processo: -0016.11.2017, objeto locação de
imóvel, valor mensal R$ 8.688,11(oito mil seis-
centos e oitenta e oito reais e onze centavos)
valor global  R$ 104.257,32 ( cento e quatro mil
duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois
centavos) CONTRATANTE: Câmara Municipal
de Rio Grande da Serra, CNPJ/MF
53.720.785/0001-33, representada por Claudio
Xavier Monteiro RG nº 30.377.365-0, CPF/MF nº
278.961.228 - Presidente . CONTRATADO
HENILSON NISHIKAWARA RG 17.724.083 nº
CPF/MF 097.328.608-39 e ROBERTO GALINDO
DOS SANTOS RG 27.625.453- SSP/SP,
CPF/MF nº 287.141.718-05. OBJETO:
RESCISÃO CONTRATUAL, em 07 de junho de
2019, com base na cláusula primeira, paragrafo
único do contrato 007/2017 firmado entre as
partes. Câmara Municipal de Rio Grande da
Serra, CLAUDIO XAVIER MONTEIRO- PRESI-
DENTE.  

1º TERMO ADITIVO – CONTRATO nº
001/2019-

Processo: 009.04.2019- CONTRATADA:
Empresa CEP CONSTRUCÕES e PROJETOS
LTDA – EPP, inscrita CNPJ/MF nº
54.438.007/0001-19, inscrição Estadual nº
581.114.752.111 – Objeto: Acréscimo no valor de
R$ 9.943,28 (nove mil novecentos e quarenta e
três reais e vinte e oito centavos), 3,2% sobre o
valor contratado para Reforma e Adequação do
novo prédio da Câmara Municipal de Rio
Grande da Serra, CNPJ/MF 53.720.785/0001-33
Data Assinatura: 14/06/2019. Câmara Municipal
de Rio Grande da Serra, Claudio Xavier
Monteiro- Presidente. 
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Chave codificada:
Segurança ao motorista
Serviço de cópia e configuração de chave codificada é ofertado na Estância

A chave codificada tornou-se
ferramenta essencial para segu-
rança de veículos e a partir do

ano 2000 as montadoras de car-
ros iniciaram a padronização
das chaves com inserção de
chip interno como sistema de
segurança e combate ao roubo. 

Hoje, a chave codificada fun-
ciona como a identidade do veí-
culo. Caso a cópia seja feita por
pessoa não especializada, o
motorista corre o risco de não
conseguir andar com seu carro,
pois o veículo não irá abrir, nem
o motor ligará. Ou seja, é
impossível fazer uma simples
réplica.

Por isto, a Estância conta
com especialista em chave codi-
ficada e consertos de fechadu-
ras, no Chaveiro Batista. 

O proprietário, Valdemir

Batista, é um profissional espe-
cializado que atua há 36 anos
no município.  No caso de
perda ou danos na chave é indi-
cado a ajuda de um profissional
para realizar a cópia (chave
reserva). 

No Chaveiro Batista (Rua
João Domingues de Oliveira,
183 - Centro de Ribeirão Pires)
é possível fazer uma cópia do
modelo da chave de forma sim-
ples. “Os dentes são copiados e
impressos em uma chave vir-
gem ou por reconhecimento do
segredo no cilindro, retirado da
porta do carro, para que se
possa confeccionar uma chave
com o código que o veículo
aceita”, afirma Valdemir.  

Valdemir, proprietário do Chaveiro

Foto: Divulgação
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Ação Lata Velha recolhe
veículos abandonados

Operação é coordenada pelos agentes de Trânsito da Estância

A equipe de Trânsito de
Ribeirão Pires irá realizar nesta
sexta-feira (5) a Operação Lata
Velha, com o recolhimento de

veículos abandonados nas ruas
e avenidas da cidade. A situa-
ção de abandono é caracteriza-
da por qualquer veículo esta-

cionado em local público e com
sinais aparentes de má conser-
vação, como ferrugem, pneu
murcho, sujeira, vidros quebra-
dos, mato e a falta ou não de
placa.

Os agentes realizam a notifi-
cação aos donos de veículos
abandonados com antecedên-
cia, por isto, passando-se o
prazo de retirada espontânea,
os veículos são encaminhados
ao Pátio Municipal. Caso o veí-
culo seja guinchado e poste-
riormente seu dono tenha inte-
resse de retirá-lo do Pátio, o
proprietário deverá pagar as
pendências financeiras (mul-
tas, licenciamento, IPVA) junto
ao Detran e retirar um ofício de
liberação. Após 90 dias do
recolhimento ao Pátio, o veícu-
lo será encaminhado a leilão
público. 

A remoção é necessária para
a prevenção de doenças, pois
esses veículos podem se tornar
locais propícios a focos de den-
gue e outros mosquitos trans-
missores de doenças. 

Os veículos abandonados serão encaminhados ao Pátio Municipal de RP

Foto: Divulgação
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