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Caos 
na saúde

atinge CAPS
RP terá mostra 

com artistas
locais

Diversos políticos de Ribeirão Pires estão na mira do Ministério Publico. 
Na última semana, diversas ações foram abertas contra pessoas do 
alto escalão político da cidade. Uma delas, por fraude em licitações, 
chega a pedir a cassação dos direitos políticos de Saulo Benevides, 

Dedé da Folha, entre outros. Veja mais.
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Chegou a hora de pagar pelos seus atos
 Era de se esperar, 
que com a derrota nas urnas, 
o prefeito da cidade, Saulo 
Benevides (PMDB), poderia 
largar de vez a cidade (Mais 
do que já estava antes). No 
entanto, quando o assunto é 
ser um péssimo gestor, Be-
nevides é profissional e su-
pera todas as expectativas 
possíveis.
 Após ser vergo-
nhosamente derrotado nas 
urnas, mesmo depois de  
sua união com o candidato 
do PPS, o Dedé, pra tentar 
uma possível vitória de seu 
grupo político, Saulo iniciou 
uma  verdadeira empreitada 
desesperadora com o intuito 
de diminuir o máximo possí-
vel os problemas financeiros 
de sua gestão.
 A desculpa veiculada 
pelo seu governo, é que a 
Unidade de Pronto Atendi-

mento (UPA) tem um custo 
muito alto para o município, 
necessita de reforma, en-
tre outros. No entanto Sau-
lo apenas que arrumar um 
pouco da desordem que ele 
e seu governo desastroso 
trouxeram para a cidade.
 O prefeito, e (feliz-
mente) em breve ex-prefeito 
necessita entender que a 
saúde necessita de investi-
mento e gastos reais para 
atender a população.
 Além disso, sem in-
teresse político, iniciou de-
missões em massa de co-
missionados e estagiários. 
No caso de funcionários pú-
blicos concursados, já que 
não poderia demitir, rebaixou 
diversos cargos e salários 
sem ao menos informá-los 
disso
 Felizmente, a promo-
toria do Ministério Público de 

Ribeirão Pires está agindo e 
barrando as loucuras de Be-
nevides. Duas ações já foram 
abertas contra o mandatário 
por conta de problemas de 
sua gestão como prefeito. 
Uma outra deve ser aberta 
nos próximos dias.
 Além disso, Bene-
vides também terá que res-
ponder um novo processo 
em que ele é réu juntamen-
te com seu parceiro políti-
co Dedé da Folha e outros 
companheiros, por fraudes 
durante suas gestões na 
presidência da Câmara Mu-
nicipal.
 Agora, meu maior 
desejo, é que esses políticos 
sejam condenados e pena-
lizados por todos os crimes 
que  seja comprovado que 
cometeram. Parabéns a 
toda equipe do MP de Ribei-
rão Pires. Ótimo trabalho!!!

Circula às quartas-feiras em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 
Tiragem: 10 mil exemplares.

O Diário de Ribeirão Pires é um veículo de comunicação 
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Foto Denúncia

Moradores do Jardim 
Luso convivem, há mais 
de três semanas, com 
fiação abaixo do nível 
indicado. Crianças fo-
ram vistas puxando os 
cabos e repreendidas 
pelos pais, que já teriam 
pedido reparos no local.
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RP terá mostra cultural com artistas locais

Por Ygor Andrade

 Que Ribeirão Pires é 
um celeiro de grandes no-
mes da arte, o munícipe já 
sabe, o problema, é que não 
existe na cidade, uma se-
quência de apresentações, 
exposições e shows destes 
artistas. A principal reclama-
ção, por exemplo, não é em 
relação a falta de espaços 

públicos, mas sim, a falta de 
utilização dos existentes.
 A artista Mariana Vi-
lela, já realizou em Ribeirão 
Pires um projeto chamado 
Open Studio, onde, em sua 
primeira vez, convidou ar-
tistas de fora para expor na 
cidade. Nesta segunda edi-
ção, a maioria dos exposi-
tores é local, apresentando 
desde desenhos, pinturas, 

fotografias e vídeos. Serão 
sete no total, que poderão 
apresentar ao público sua 
visão e sua forma de enxer-
gar as coisas. Anderson Go-
mes, Karina Nakahara, Gui 
Cisi, Leonardo Conceição, 
Mayra Andrade e Renato 
Neves, foram os escolhidos 
para encher, com sua arte, 
uma casa na Rua Helena 
Fronch Sandall, 61, no bairro 
Colônia, com sua arte, entre 
os dias 22 e 23 de outubro 
das 14h às 21h e 13h às 18h 
respectivamente. “O artista 
torna-se não só o produtor, 
mas também o difusor de 
arte. Numa cidade carente 
de espaços destinados à 
arte e eventos deste tipo, o 
Open Studio é uma possibili-
dade para suprir essa carên-
cia”, encerra Marina.

D
ivulgação
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MP questiona atitudes de Benevides

Por Ricardo Ribeiro
 
 Nas últimas duas se-
manas, o Ministério Público 
do Estado de São Paulo (MP) 
tem elaborado ações contra 
possíveis irregularidades na 
administração pública de Ri-
beirão Pires. O fechamento 
da UPA da Santa Luzia para 
reformas foi a primeira, ago-
ra, o alvo do MP é a falta de 
transporte para crianças com 
necessidades especiais. 
 Por diversas vezes, o 
DiárioRP denunciou que por 
falta de pagamento, as vans 
que levavam os estudantes 
até à Apraespi paralisavam 
os serviços. Os atrasados 
só eram depositados aos 
responsáveis pelo transporte 
após os mesmos cruzarem 
os braços. A última situação 
noticiada havia acontecido no 
início de setembro.
 No documento en-
viado à Justiça, a promotora 
Denise Cecília Pavan Buoro, 
cita que as crianças, além 
de formação educacional e 
profissional, recebem atendi-
mento especializado, como 
fisioterapia, fonoaudiologia, 
entre outros. Na ação, a au-
tora do documento afirma 
que parece que “com o fim 
do mandato do Chefe do 
Executivo, tem havido um 
verdadeiro sucateamento 

dos serviços públicos até en-
tão mantidos, sempre com 
prejuízo dos munícipes que, 
no presente caso, ainda são 
hipossuficientes, recebendo 
proteção legal deficiente pelo 
Município.”
 Entretanto, mesmo 
com o pagamento da dívida, 
o serviço tem enfrentado uma 
série de dificuldades. “A falta 
de pagamento vem aconte-
cendo faz um bom tempo e 
dificulta muito nosso serviço. 
Realizo o transportes des-
de 2004, tenho funcionários 
para pagar e outros custos”, 
disse Renato Santos, dono 
de uma empresa que realiza 
o transporte.
 A paralisação ocorre-
ria na segunda-feira (17), mas 
de acordo com o proprietá-
rio, só depois do anúncio da 
greve, o pagamento foi reali-
zado. Responsável por levar 
boa parte das crianças até a 
Apraespi, ele ainda reclamou 
do desgaste que a situação 
causa. “É uma coisa chata. 
Eu sempre tenho de avisar 
aos pais e às mães de que 
em tal dia vai paralisar. Infor-
mo a Prefeitura e só assim 
eles pagam”, relatou.

Intervenção na Saúde
 Após Saulo Benevi-
des (PMDB) perder a reelei-
ção nas urnas, a prefeitura 
iniciou diversas medidas para 

corte de gastos, como o fe-
chamento da UPA por cerca 
de dois meses. A justificativa 
usada pelo Executivo é de 
que o prédio que abriga a 
unidade hospitalar precisa de 
reformas, além de reduzir os 
gatos públicos e que o aten-
dimento seria realizado no 
Hospital e Maternidade São 
Lucas.
 No entanto, dias 
antes, uma médica fez um 
Boletim de Ocorrência rela-
tando que a Unidade ficaria 
sem atendimento a partir das 
19h de sexta-feira (7) até às 
7h de segunda-feira (10) por 
falta de profissionais da saú-
de. Inclusive, pacientes da 
UTI ficariam sem os cuidados 
necessários. A Promotora de 
Justiça da Saúde da cidade 
foi até o local, atestou a fal-
ta de médicos e ainda exigiu 
que a Santa Casa fizesse 
adequação imediata do nú-
mero de profissionais, o que 
foi acatado pela Justiça, que 
aplicou multas de R$ 50 mil 
para a Santa Casa e também 
ao Paço Municipal para cada 
dia que a decisão não fosse 
cumprida.
 Na última terça-feira 
(18), outro boletim de ocor-
rência movimentou os corre-
dores políticos da cidade. Por 
falta de equipamentos, mé-
dicos do Hospital São Lucas 
registraram um Boletim de 
Ocorrência na Delegacia de 
Ribeirão Pires. Nomes do alto 
escalão do governo municipal 
chegaram a ir até a unidade 
hospitalar e, segundo relatos, 
foram recebidos com rispidez 
pela população que aguar-
dava por atendimento. O MP 
mais uma vez foi notificado, e 
segundo informações, deve 
abrir mais uma ação contra 
Benevides e Gerson Cons-
tantino, atual secretário de 
saúde, nos próximos dias.

Ygor A
ndrade / D

iário de Ribeirão Pires
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Por Ricardo Ribeiro

 O Ministério Público 
do Estado de São Paulo fe-
chou o cerco contra políticos 
da cidade, que exerceram 
função de Presidente da Câ-
mara Municipal. O órgão fis-
calizador pede a cassação 
dos direitos políticos por im-
probidade administrativa do 
vereador Banha, do ex-vice 
prefeito, Dedé da Folha, do 
atual secretário de Saúde, 
Gerson Constantino e do atu-
al prefeito, Saulo Benevides 
por irregularidades cometi-
das quando foram presiden-
tes da Câmara. O MP pede 
que João de Deus, advoga-
do contratado pela Câmara, 
também seja condenado.
 Durante o período de 
2003 a 2013, de acordo com 
o órgão, os serviços de João 
de Deus como advogado fo-
ram feitos sem licitação ou 
concurso público. O primeiro 
acordo firmado entre o ad-
vogado e a Casa de Leis, na 
época presidida por Banha, 
era de R$ 73 mil. Enquanto o 
último, firmado pelas mesmas 
partes foi acordado em apro-
ximadamente R$ 221 mil, um 
aumento de mais de 300% ao 
longo dos 10 anos. Em 2010, 
um Termo de Aditamento de 
24 meses foi acordado entre 
as partes no valor de R$ 185 
mil.

MP denuncia políticos por fraude em contratação

 Os presidentes pos-
teriores, mantiveram o acordo 
de maneira ilegal, de acordo 
com o MP. O documento 
ainda aponta que Saulo Be-
nevides, em 2004, alterou o 
objeto contrato que firmava 
Termo de Aditamento com 
João de Deus, incluindo servi-
ços como: acompanhamento 
e defesa das contas do Le-
gislativo, assessoria jurídica, 
entre outros. Dois anos mais 
tarde, Benevides, teria prati-
cado outra irregularidade ao 
realizar outro Termo de Adita-
mento, no valor de R$ 99 mil, 
nos últimos dois quadrimes-
tres do mandato e segundo o 
documento, na época, Saulo 
foi alertado que tal condu-
ta poderia ser caracterizada 
como crime.
 Em 2008, Edinaldo de 
Menezes, o Dedé da Folha, 
ocupando a presidência da 
Câmara, manteve o acordo 
com João de Deus, sem uti-
lizar meios legais para realizar 
a contratação dos serviços. O 
contrato entre as partes tinha 
o valor total de R$ 165,6 mil, 
por 24 meses.
 Gerson Constantino, 
no ano de 2012, enquan-
to presidia o Parlamento ri-
beirão-pirense, prolongou o 
acordo por 12 meses, com o 
valor de R$ 102 mil, mais uma 
vez, sem utilizar meios legais.
 O Ministério Públi-

co vem investigando o caso 
desde 2015. A Promotora de 
Justiça, Graziela Borzani, no 
documento, diz que “...cha-
ma mais a atenção nisto tudo 
que se acabou de dizer é o 
fato de que, para o mesmo 
serviço, em quase 12 anos, 
somente um único advogado 
estaria hábil ao fiel desempe-
nho do tal auxílio, tanto que 
sua contratação dispensou 
por mais de uma vez a reali-
zação de licitação”, ao se re-
ferir sobre a contratação de 
João de Deus pelo Legislativo 
reforçou que a Câmara não 
realizou processo licitatório 
para beneficiar exclusivamen-
te o advogado.  
 Borzani também 
pontuou que o Tribunal de 
Contas, ciente das irregu-
laridades, determinou que 
concursos públicos fossem 
realizados para a contratação 
de advogados. Sobre João 
de Deus, ela afirmou que o 
mesmo por ser advogado e 
por ter conhecimento jurídico, 
sabia da proibição legal dos 
moldes em que a contratação 
direta era realizada.
 No documento, a 
promotora também afirma 
que, com a prática, “os refe-
ridos vereadores não apenas 
favorecem os interesses polí-
ticos próprios e do advogado 
escolhido a dedo, mas acima 
de tudo, prejudicaram o direi-

POLÍTICA
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iárioRP

to de advogados estudiosos 
e competentes de alcança-
rem o posto de Procurador 
da Câmara Municipal”.
 O documento ainda 
pede que a justiça determine 
que a Câmara fique impossi-
bilitada de contratar qualquer 
escritório de advocacia dire-
tamente, sob pena de R$ 5 
mil diários, que seriam pagos 
pela pessoa física dos próxi-
mos presidentes do Legis-
lativo. Além de improbidade 
administrativa, ela solicita que 
os ex-presidentes envolvidos 
sejam punidos com a sus-
pensão dos direitos políticos, 
perda da função pública, pa-
gamento de multa civil, proibi-
ção de contratar com o poder 
público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou credi-
tícios.



Por Ricardo Ribeiro

 Tramitando desde o 
começo do ano na Câmara 
dos Vereadores, o projeto 
de lei que previa a constru-
ção de um crematório em 
Ribeirão Pires, finalmente, 
foi votado pelos parlamen-
tares. A proposta era cons-

tantemente adiada e sua 
votação acabou surpreen-
dendo ao público presente.
 Antes de o projeto 
ser votado, o líder do gover-
no no Parlamento, Hérculos 
Giarola (PMDB), pediu a to-
dos os vereadores que fos-
sem contrários ao projeto. 
“Como não há mais tempo 

Projeto do Crematório, enfim, é votado
hábil para a construção do 
Crematório por essa ges-
tão, peço a gentileza de que 
todos os vereadores votem 
contrários a este projeto. 
Peço também ao próximo 
vice-prefeito, o parlamentar, 
Gabriel Roncon e aos no-
vos vereadores presentes, 
que se tiverem interesse, 
que enviem requerimentos 
orientando a construção 
de um Cemitério Linear e o 
Crematório”, explicou Gia-
rola.
 Os legisladores se-
guiram a sugestão do líder 
do governo e por 16 votos 
favoráveis e uma abstenção 
por parte de Flávio Gomes, 
que estava ausente, o pro-
jeto foi rejeitado pela Casa 
de Leis.
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Por Ygor Andrade

 Nas últimas semanas 
o DiárioRP percebeu que al-
guns tipos de crimes têm 
crescido muito  em Ribeirão 
Pires. Recentemente, o nú-
mero de roubo de carros, re-
alizado por grupos armados 
também foi motivo de alar-

me por parte da população. 
Agora, os golpes aplicados 
através de compras na inter-
net estão surgindo em vários 
boletins de   ocorrência re-
gistrados nas últimas sema-
nas.
 As contagens mos-
tram que pelo menos 10 
boletins de ocorrência para 

Crimes de Estelionato crescem em Ribeirão Pires e Região
resguardo foram registra-
dos. Os valores variam de 
um golpe para o outro. Por 
exemplo, uma mulher com-
prou através da internet um 
fogão, no valor de 600 reais, 
mas quando foi consultar no-
vamente o endereço eletrô-
nico da empresa havia sumi-
do. Um  homem foi verificar 
sua conta corrente em uma 
agência de Ribeirão Pires e 
percebeu que no período em 
que esteve internado, que 
durou pouco mais de quatro 
dias, uma quantia considerá-
vel havia sido retirada de sua 
conta. Os cartões e docu-
mentos necessários para a   
transação não haviam sido 
entregues a ninguém, tam-
pouco extraviado.
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Idoso é flagrado por câmeras durante furto 

 Na madrugada da úl-
tima terça-feira (18), um ho-
mem, de aproximadamente 
60 anos de idade, arrombou 
e roubou seis quiosques que 
ficam na Praça Central de 
Ribeirão Pires, próximos ao 
Banco do Brasil. O local, es-
quina da rua Miguel Prisco, 
abriga empreendimentos 
artesanais, tradicionais da 
cidade. Ainda não foi possí-
vel precisar o valor do pre-
juízo obtido na ação deste 
homem, mas segundo infor-
mações, produtos e dinheiro 
foram levados no roubo.

 Uma publicação 
com imagens do assalto foi 
feita nas redes sociais. As 
câmeras de segurança cap-
turaram o exato momento 
em que o senhor arromba 
um dos quiosques. A pu-
blicação em um grupo da 
Rede Social Facebook, já 
teve diversos compartilha-
mentos e causou revolta nos 
internautas.
 O sentimento de re-
volta dos responsáveis pe-
los quiosques é ainda maior, 
por que não é a primeira vez 
que algo do tipo acontece. 

Segundo informações de 
Rodrigo Santiago, marido 
de uma das vítimas, alguns 
usuários de drogas, que 
rondam pelo local, já ten-
taram roubar os quiosques 
por diversas outras vezes. 
“Antes a gente tinha a GCM 
aqui o tempo todo, viravam 
a madrugada aqui. Agora, 
não temos nada, nem com 
boletim de ocorrência nós 
temos retorno. Minha es-
posa, graças a Deus, não 
sofreu perdas por que des-
ta vez não conseguiram ar-
rombar o cadeado, mas as 
outras pessoas tiveram. ”, 
disse Rodrigo.
 A Prefeitura de Ri-
beirão Pires foi procurada 
pela nossa equipe de re-
portagem para comentar o 
caso, já que se trata de um 
local público. No entanto, o 
DiárioRP não recebeu ne-
nhuma resposta do órgão 
público até o fechamento 
desta edição.

 Uma terceira vítima 
registrou b.o na última se-
gunda-feira (17), e disse que 
em sua conta  foram feitas 
inúmeras transações entre 
saques, transferências e pa-
gamento de impostos o que 
resultou em um prejuízo de 
mais de vinte e três mil reais.

Utilidade pública
 O crime de estelio-
nato é qualificado quando 

há percepção de vantagem 
sobre alguém para enrique-
cimento ou benefício próprio, 
ou, como nos casos mencio-
nados, a  venda de objetos e/
ou movimentação de dinhei-
ro sem a chancela do titular 
da conta. O primeiro passo a 
ser dado pelas   vítimas é o 
registro do  boletim de ocor-
rência e o acompanhamento 
do inquérito instaurado.

Anuncie no Diário!
4827-5757

Reprodução internet
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Por Ygor Andrade

 Na semana pas-
sada o vereador Renato 
Foresto (PT) denunciou na 
Câmara Municipal, que o 
senhor Francisco Lucilio do 
Nascimento, ex-presidente 
do PMDB de Ribeirão Pi-
res, teria cometido vários 
crimes ambientais em um 
terreno que faz fundo à sua 
propriedade. O local, teo-

ricamente, teria que ser a 
continuação da Rua Nicolau 
Moyses Dib, no bairro do 
Bosque Santana, no entan-
to, apesar de constar como 
rua, o lugar permanecia em 
mata fechada até que “Seu 
Lucilio”, como é conhecido, 
teria arrancado inúmeras ár-
vores, capinado e plantado 
alguns alimentos como mi-
lho e mandioca. 
 No local Lucilio con-

fessou que limpou o terreno 
para “evitar que joguem lixo 
e para preservar a mata”. 
Entretanto, uma vizinha dis-
se que “lá, ninguém nunca 
jogou lixo”. Além das árvo-
res arrancadas e queima-
das, o denunciado também 
represou um córrego e dis-
se que “servirá para regar 
a plantação logo acima no 
terreno”. “Vou usar essas 
bombas para levar água e 
regar as plantas”, disse, e 
ainda teria comentado que 
entrou em contato com a 
Secretaria de Meio Ambien-
te para tentar regularizar 
sua situação.
 Foresto também 
esteve no local e disse que 
“não estava tão “limpo” da 
última vez que havia visita-
do”. “Ele fez muito mais coi-
sas; limpou, represou, plan-
tou. Crime atrás de crime”, 
comentou. Lucilio ainda te-
ria construído um barracão, 

Ygor A
ndrade / D

iárioRP

Caos na Saúde começa a atingir CAPS

Por Ricardo Ribeiro

 Os Centros de Aten-
ção Psicossocial (CAPS) de 
Ribeirão Pires exercem tra-
balhos fundamentais para a 
população. Tratamentos para 
casos leves de transtornos 
mentais são realizados nos 
locais, no entanto, alguns 
munícipes que precisam do 
apoio do local têm enfrenta-
do problemas.
 Os usuários do CAPS 
II, que fica localizado na rua 
Afonso Zampol, no Centro da 
cidade, reclamam da preca-

riedade dos serviços nos últi-
mos meses. “A minha saúde 
está piorando cada vez mais. 
Eu tenho 63 anos e no CAPS 
nós não encontramos medi-
cação nenhuma. Nós preci-
samos destes remédios para 
sobrevivermos. Nós precisa-
mos de outro psiquiatra, o 
que tem lá hoje, está sobre-
carregado. Nós precisamos 
de uma melhor atenção. O 
Prefeito precisa se lembrar 
de que ele só está neste car-
go porque foi a população 
que o escolheu”, disse Dona 
Maria das Graças.

Ex-presidente do PMDB privatiza rua pública
CIDADES

 A moradora ainda 
revelou que cortes na ali-
mentação foram feitos pela 
Prefeitura, dificultando o tra-
tamento de vários pacientes.  
“Antes eu fazia terapia de 
manhã e ficava lá no CAPS 
até às 17h. Mas, faz dois 
anos que não posso mais fa-
zer esse tratamento porque 
o Prefeito cortou o café da 
manhã, o almoço e o café da 
tarde. Eu e meus outros co-
legas não podemos ficar lá 
com fome. Nós somos seres 
humanos e merecemos um 
melhor tratamento”, criticou.
 Questionado sobre 
tais problemas, até o fecha-
mento desta edição, o Exe-
cutivo Municipal não respon-
deu ao nosso contato para 
esclarecer a situação.

 Rio Grande da 
Serra receberá nos próxi-
mos dias o evento oficial 
‘ABC da Gastronomia’, 
que traz descontos ex-
clusivos aos moradores 
e visitantes da cidade. A 
ideia é fomentar o turis-
mo gastronômico da re-
gião com especialidades 
locais acessíveis a todo 
o público. Bistro Sabor 
Real, Confeitaria Confian-
ça, Cravo e Canela Cafe-
teria, Empório e Bar 431, 
Lanches Beiço, Pastel da 
Villa, Pastel Ponto Jê, Pei-
xe Limpo, Pizarria Tom e 
Jerry, são os representan-
tes de Rio Grande da Ser-
ra nesta edição do even-
to. O evento regional já 
aconteceu, por exemplo, 

Rio Grande da Serra recebe 
‘ABC da Gastronomia

em Ribeirão Pires. Cada 
estabelecimento escolhe-
rá um prato de seu cardá-
pio para participar do ABC 
da Gastronomia; os pratos 
terão desconto de 10% a 
50% durante o período de 
realização do evento.
 O ‘ABC da Gastro-
nomia’ é uma realização 
da Agência de Desenvol-
vimento Econômico do 
Grande ABC, em parceria 
com o Grupo Temático 
(GT) Turismo do Consór-
cio Intermunicipal Grande 
ABC e tem por objetivo 
criar novas oportunidades 
de negócios no setor, além 
de fomentar os debates 
sobre políticas em prol do 
segmento e da geração de 
emprego e renda.

uma escada para acesso 
à parte desmatada com a 
ajuda de uma pessoa, que 
em vídeo gravado pelo pe-
tista, confirmou “estar tra-
balhando para o Lucilio”.
 Em contato com a 
Prefeitura de Ribeirão Pires, 
o DiárioRP foi informado 
que a Administração só ob-
teve conhecimento do fato 
depois de ter sido contata-
da pela nossa equipe e que 
as penalidades serão apli-
cadas, existindo irregulari-
dades, ao infrator, seja de 
qual partido for. No entanto, 
em 2015, Foresto já havia 
encaminhado a denúncia 
aos setores responsáveis 
da Administração Municipal 
e, segundo o parlamentar, 
foi ignorado não recebendo 
resposta para seu requeri-
mento.
 Procurada por nos-

sa equipe, a Companhia 
Ambiental do Estado de 
São Paulo (CETESB) dis-
se que, “apesar dos pro-
blemas citados serem de 
responsabilidade da Pre-
feitura, a Coordenadoria 
de Fiscalização Ambiental 
(CFA) localizou uma área 
com supressão de vege-
tação em local próximo às 
ruas mencionadas,  e que 
a Polícia Militar Ambiental já 
foi informada para tomar as 
providências cabíveis”.
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