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A Guarda Civil 
Municipal (GCM) de 
Ferraz de Vasconcelos 
localizou ontem, 20 de 
maio, um carro que 
havia sido produto de 
furto na Vila Solar. O 
veículo encontrava-
se abandonado em 
uma via do bairro do 
Jardim Tinoco, sem 
as rodas e outros 
equipamentos. O 
veículo foi restituído 
ao dono.

ajuda da população, 
que nos alerta neste 
sentido. Além disso, 
monitoramos as áreas 
viciadas no abandono 
de veículos oriundos 
de roubos e furtos 
e continuaremos 
trabalhando em prol do 
combate à criminalidade 
do município”, disse 
Ramos.

A GCM de Ferraz 
atende pelo 153 ou 
pelo 4679-4334. 

Decom Ferraz

O Ford Ka havia 
sido estacionado pelo 
proprietário em frente 
a um condomínio. 
Quando chegou ao 
local novamente, 
depois de algumas 
horas, o ferrazense 
não encontrou o carro. 
Imediatamente, a 
polícia foi acionada 
e as informações 
registradas em sistema, 
o que permitiu que 
a GCM constatasse 

o produto de furto 
quando se deparou 
com o veículo durante 
patrulhamento preventivo.

O veículo estava 
sem as rodas, macaco, 
bateria, estepe e 
chave de rodas. Os 
guardas municipais 
foram alertados pela 
própria população, que 
percebeu a situação 
suspeita.

O comandante 
da GCM, Cléverson 

Ramos, destacou que, 
infelizmente, a ocorrência 
tem sido comum na 
cidade, mas falou dos 
esforços da corporação 
no combate a este 
crime. “É corriqueiro 
atendermos denúncias 
desta natureza, 
de localização de 
produto de furto, 
mas o patrulhamento 
é justamente também 
para isso. Também 
temos contado com a 

GCM DE FERRAZ LOCALIZA CARRO FURTADO
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COMUNICADO 

 
 

O Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e         

Contabilidade da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, Vereador Pedro          

Paulo de Almeida, nos termos do § 4º, do artigo 9º, da Lei Complementar nº 101, de                 

04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a              

responsabilidade na Gestão Fiscal e dá outras providências, COMUNICA que foi           

agendada para o dia 28 de maio do corrente, às 09h, a Audiência Pública Virtual               

por videoconferência (em decorrência da pandemia do coronavírus - COVID-19)          

para avaliar o cumprimento das Metas Fiscais de nosso Município, referente ao 1º             

Quadrimestre de 2020, que poderá ser assistida on-line (ao vivo) por meio de             

acesso ao link que estará disponível no site oficial da Câmara Municipal:            

www.camaraferraz.sp.gov.br . Eventuais questionamentos a respeito dos dados       

apresentados poderão ser encaminhados posteriormente à Secretaria Municipal da         

Fazenda, pasta responsável pela prestação de contas.  

 

Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, 20 de maio de 2020. 

 

 

Ver. Pedro Paulo de Almeida 
Presidente da CPOFC 

 
  

 

 
COMUNICADO 

 
 
 

O Presidente em exercício da Comissão Permanente de Saúde,         

Educação, Cultura, Lazer e Turismo da Câmara Municipal de Ferraz de           

Vasconcelos, Vereador Clovis Ottoni Sousa, nos termos do § 5º do artigo 36, da Lei               

Complementar n.º 141, de 13 de janeiro de 2012, COMUNICA que foi agendada             

para o dia 28 de maio do corrente, às 10h30min, a Audiência Pública Virtual por               

videoconferência (em decorrência da pandemia do coronavírus - COVID-19) para          

verificar a Aplicação dos Recursos destinados a Saúde, referente ao 1º           

Quadrimestre de 2020, que poderá ser assistida on-line (ao vivo) por meio de             

acesso ao link que estará disponível no site oficial da Câmara Municipal:            

www.camaraferraz.sp.gov.br . Eventuais questionamentos a respeito dos dados       

apresentados poderão ser encaminhados posteriormente à Secretaria Municipal da         

Saúde, pasta responsável pela prestação de contas.  

 

Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, 20 de maio de 2020. 

 

 
Ver. Clovis Ottoni Sousa 

Presidente em exercício da CPSECLT 
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Há muitos animais 
precisando de um 
lar e de carinho. 

Animais não são brin-
quedos e não são des-
cartáveis;

A vacinação antirrábica 
é obrigatória
e gratuita. Fique sempre 
atento a programação
do seu município.

Para evitar que seu animal fique doente 
ou possa transmitir doenças você deve:     
mantê-lo em local limpo;
proporcionar abrigo e alimentação ade-
quados;
vacinar e levar periodicamente seu 
animal a um veterinário.

Adote ao invés de comprar um animal, 
assim você ajuda os animais abandona-
dos e não estimula o comércio que, 
muitas vezes é praticado de modo 
abusivo e cruel;

Não deixe seu cão solto pelas 
ruas. 

Durante os passeios use 
sempre guias e coleiras.

A castração reduz o número 
de animais abandonados e o 
risco de  tumores;

Animais possuem comporta-
mentos diferentes e individu-
ais. Respeite a natureza do 
seu animal!    


