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Segunda-Feira, 5 de novembro de 2018
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Doria enfrenta pendências jurídicas pós-eleição
governador eleito é alvo de ação sobre abuso de poder econômico e pode ser investigado por disparo de mensagens
-

José Marques
e Gabriela Sá Pessoa

São Paulo Os resquícios de

uma campanha eleitoral que
também foi uma disputa jurídica entre os candidatos ao
Governo de São Paulo continuam a respingar na chapa de
João Doria (PSDB), eleita no
último domingo (28).
Otucano,quepassouacampanha processando adversários e críticos, também é alvo
de investigações que podem
trazer dores de cabeça a ele
nos próximos meses.
No TRE de São Paulo,tramitaumaAije(AçãodeInvestigação Judicial Eleitoral) que pede apuração sobre o suposto
uso de veículos, como carros
e um helicóptero, e de estruturas empresariais emprestados parasuacampanha,oque
caracterizaria doação de pessoas jurídicas, vedada pela lei,
e abuso de poder econômico.

A ação foi protocolada por
GustavoPetta,deputadoestadual do PC do B, com base em
informaçõesreveladaspelarádio CBN. Em agosto, ainda na
pré-campanha, Doria entrou
na Justiça pedindo que o parlamentar excluísse duas postagens contrárias a ele.
Deacordocomarádio,além
dosveículosehelicópterosregistrados em nome de pessoas jurídicas, o tucano teria se
beneﬁciado de um jantar para promovê-lo, organizado e
pago por uma empresa.
Esse processo foi enviado à
presidência da corte, que por
enquanto não se manifestou.
Doria nega irregularidades.
No limite, a ação pode levar,
após meses de tramitação, à
cassação de chapa de Doria e
à inelegibilidade. Porém, segundo um procurador eleitoral, a Justiça costuma levar
em conta o resultado, considerandoagravidadedecassar

um governante eleito.
Na Procuradoria Regional
Eleitoral também é preparada uma investigação a respeito de suposto uso de serviço
de disparo de mensagens de
WhatsApp contra Paulo Skaf
(MDB). Esse caso ainda não
se transformou em inquérito.
A empresa que pode ser investigada pelo serviço, divulgado pelo UOL, é uma das que
jásãoalvodeinquéritodoTSE
por também disparar mensagensanti-PTparaacampanha
do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). O esquema foi
revelado pela Folha.
Durante a campanha, Doria
foi alvo e autor de ações judiciais, principalmente contra
seu concorrente no segundo
turno, o governador Márcio
França (PSB). Chegou a perder inserções por propagandas em que associava França
à corrupção por ser próximo
de políticos de esquerda.
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Pendências
da campanha
Abuso de poder econômico
Tucano é alvo de uma Aije
(Ação de Investigação
Judicial Eleitoral), que
apura suposto uso de
veículos e de estruturas
empresariais emprestados
para sua campanha
Disparo de mensagens
Procuradoria Regional
Eleitoral prepara investigação
a respeito de suposto uso
irregular de mensagens de
WhatsApp contra seu exadversário Paulo Skaf (MDB)

NORBERTO GIANGRANDE JÚNIOR, CPF n° 115.491.278-70,
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo
de administração na EASYNVEST - Título Corretora de Valores S.A.
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço
abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em
que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado que o declarante pode,
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEORF - Departamento de Organização do Sistema Financeiro | GTSP1 - Gerência-Técnica em São Paulo
Avenida Paulista, 1.804 - 5º andar - CEP 01310-922 - São Paulo/SP
Telefones: (11) 3491-6115, 3491-6615, 3491-6116, 3491-6954 e 3491-6325 - E-mail: gtsp1.deorf@bcb.gov.br

Comunicado Loja 7024
Zara Brasil LTDA, situada na SAI / Sudoeste
Área 6580 - loja 249 -250/ Guará - Brasília
- DF CNPJ 02.952.485/0008-15 e I.E
074.269.15/002-58, comunica a perda do
Equipamento Emissor Cupom Fiscal (ECF),
número e ordem IB010600000008207675
e 002, a qual foi registrado o Boletim de
Ocorrência nº 381/2018-0.

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA – BATA BRANCA,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE
nº 012/2018, realizado para a Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOÃO DA
SERRA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão
Eletrônico SE nº 014/2018, realizado para a Contratação de Empresa para
Prestação de Serviços Médicos na Especialidade de Ortopedia. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Comunicado Loja 7039
Zara Brasil LTDA, situada no Setor SQN
conjunto A loja C2 Asa Norte - Brasília
- DF CNPJ 02.952.485/0017-06 e I.E
074.269.15/003-39, comunica a perda do
equipamento Emissor Cupom Fiscal (ECF),
número e ordem IB010500000008204922
e 001, a qual foi registrado o Boletim de
Ocorrência nº 381/2018-0.

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA – BATA BRANCA,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico
SE nº 011/2018, realizado para a Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de SERVIÇOS DE ANALISES EM EXAMES CLINICOS
– CONTINGÊNCIA E MICROBIOLOGIA. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado
EDITAL DE CHAMAMENTO
FicamnotificadososadquirentesdejazigosdoCemitérioParquedosGirassóis,quefoifirmadoacordonosautosdaAção
Civil Pública nº 0047812-12.2008.8.26.0405 em trâmite na 1ªVara da Fazenda Pública de Osasco/SP,
no qual restou acertado que: a) Os adquirentes que ainda não foram contemplados com jazigos, ou seja,
quenãodisponhamdosjazigosapesardeosteremadquiridos,porquevendidosemduplicidade,podemsehabilitarnos
autos do processo mencionado,POR MEIO DEADVOGADO,juntando além dos documentos exigidos pelo
Código de Processo Civil, CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO JAZIGO e COMPROVAÇÃO DE QUE
APESAR DAAQUISIÇÃO,O JAZIGO NÃO LHE FOI DISPONIBILIZADO,AINDA QUE EM OUTRO LOCAL DO
CEMITÉRIO,devendo,contudo,renunciaremdeformairretratávelaconcessãodeoutrojazigo;b)Ovalordaindenização
será de R$ 7.815,00 (sete mil, oitocentos e quinze reais), corrigidos pela remuneração do depósito judicial, desde 16 de
julho de 2018, por jazigo adquirido e não entregue, independentemente do modelo ou do numero de gavetas;
c) O adquirente, por si ou seus sucessores, que já enterrou parentes em gaveta, usando, pois, parcialmente o jazigo,
não terá direito a indenização; d) O adquirente que ajuizou ação judicial individual, na qual foi apreciado o mérito
da ação, não terá direito à indenização, pois já obteve resposta do Poder Judiciário. Requer a ouvida do Ministério
Público (autos da ação e também signatário doTAC) e decisão sobre a proposta apresentada.P.deferimento.Osasco,
23 de agosto de 2018. Felipe Lascane Neto - OAB/SP 197.077 - Procurador do Município.

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CONFEF

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018 - UASG 925042

Objeto: Aquisição de material de expediente para o Conselho Federal de Educação Física,
destinada à REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual contratação.

Objeto: Aquisição de material de expediente, de acordo com as especificações e condições
constantes no Termo de Referência, parte integrante do edital – Anexo I.

Empresa: SANRITA COMERCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº 09.582.478/0001-41,
no valor total de R$ 16.108,78 (dezesseis mil, cento e oito reais e setenta e oito centavos);

Tipo da Licitação: MENOR PREÇO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Estimativa da Proposta: R$ 4.829,27 (quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte
e sete centavos).
O Edital é gratuito e também pode ser retirado pela internet, através da página eletrônica
www.confef.org.br.

Bruno Carvalho Costa - Pregoeiro

Bruno Carvalho Costa - Pregoeiro

EDITAL PARA NOTIFICAÇÃO

O 10º Oﬁcial de Registro de Imóveis desta Capital, atendendo ao requerimento,
com fulcro no art. 216-A da Lei 6.015/73, NOTIFICA o ESPÓLIO de ANTONIO
MARIA FRANCISCO ANGELO, que foi casado no regime da separação de bens com
a proprietária tabular do imóvel usucapiendo e CARLOS ALBERTO FERNANDES
(CPF nº 135.508.378-87, RG 2.821.595), na qualidade de herdeiro testamentário
do Espólio de Antônio Maria Francisco Angelo, que se encontra prenotado sob
nº 479143, requerimento apresentado por IVAN FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES,
onde se pede o reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel objeto da
transcrição nº 70.243 do 10º Oﬁcial de Registro de Imóveis, localizado à Travessa
Particular Alberto Campos, nº 35. Caso os notiﬁcandos não concordem com o
pedido, poderá, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data da publicação
deste edital, apresentar impugnação fundamentada e por escrito, para ﬁns do
§ 2º, do art. 216-A da referida lei 6.015/73, dirigida ao 10º Oﬁcial de Registro de
Imóveis, na Rua Inácio Pereira da Rocha nº 142, 1º andar, nesta Capital, com horário
de atendimento das 9:00 às 16 horas, presumindo-se a concordância no caso de
não apresentação de impugnação no prazo assinalado. E para que chegue ao seu
conhecimento e não venham os notiﬁcados de futuro alegar ignorância, expede-se
o presente edital que será publicado por 2 (duas) vezes, em jornal local de grande
circulação da Comarca de São Paulo, pelo prazo de quinze dias cada um. Dado e
passado em São Paulo, aos 18 de outubro de 2018. FLAVIANO GALHARDO - Oﬁcial.

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Convida o público interessado a participar das Audiências Públicas Temáticas que esta Comissão realizará ao projeto de
lei abaixo:
PL 536/2018 de autoria do Executivo, que, “Estima a receita e ﬁxa a despesa do Município de São Paulo para o
exercício de 2019”.
4ª Audiência Pública - Audiência Temática

07/11/2018

Salão Nobre
João Brasil Vita
Das 10h às 15hs

14/11/2018

Salão Nobre
João Brasil Vita
Das 10h às 15hs

I) Secretaria Municipal de Habitação
II) COHAB
III) Fundo Municipal de Habitação
IV) Secretaria Municipal de Gestão
V) IPREM
VI) Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes
5ª Audiência Pública - Audiência Temática

21/11/2018

Salão Nobre
João Brasil Vita
Das 10h às 15hs

I) Secretaria Municipal de Educação
II) Secretaria Municipal de Esportes
III) Fundo de Esportes, Lazer e Recreação
IV) Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
V) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
6ª Audiência Pública - Audiência Temática
I) Secretaria Municipal de Saúde
II) Fundo Municipal de Saúde
III) Autarquia Hospitalar Municipal
IV) Secretaria Municipal das Subprefeituras
V) Secretaria Municipal da Fazenda
VI) Tribunal de Contas
2ª Audiência Geral

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA,
SIMILARES, ANEXOS E AFINS DE MOGI DAS CRUZES E REGIÃO - SEEVIS-MC, Com
base territorial nos municípios de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Salesópolis, Biritiba Mirim e Guararema, todos no Estado de São Paulo - CNPJ
00.892.566/0001-75 Sede Rua: Engenheiro Gualberto, 283 - Centro - Mogi das Cruzes - SPCEP 08770-300, fone/fax: 4791-2664/4790-7272. CONVOCAÇÃO. Pelo presente Edital, ﬁcam
convocados todos os associados deste Sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos
sindicais, para se reunirem em Assembléia Geral conforme previsão estatutária (art. 96) que
será realizada no dia 16 de novembro de 2018, no horário das 09.00 horas, em 1ª convocação
na sede social da Entidade, sito à Rua Engenheiro Gualberto, 283 - Centro - Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, oportunidade em que será discutida e votada a seguinte ordem do
dia: A) indicação dos membros da comissão eleitoral. Não obtido o quorum legal em 1ª
convocação. A Assembléia será realizada em 2ª convocação no mesmo dia e local as 10:00
horas, com qualquer número de associados presentes.
Mogi das Cruzes, 01 de novembro de 2018. Claudio Justino da Silva. Presidente.
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA, TRANSPORTE DE VALORES, SIMILARES E AFINS DO ESTADO DE SÃO PAULO - “FETRAVESP” - CNPJ 01.256.979/0001-26.
Edital de Convocação. Assembleia Geral Extraordinária. Campanha Salarial e Sustentação Financeira - Data Base de 2019. Convocamos os Presidentes/Representantes dos Sindicatos da Categoria Proﬁssional
abrangidos pela base de representação da Fetravesp - Estado de São Paulo, para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária no endereço da Rua do Ouvidor, 54, 2º Andar, Centro de São Paulo, no dia 13 de novembro de
2018, as 9:00 hs em 1ª convocação ou na falta de quorum estatutário as 10 hs em 2ª e última convocação, para
deliberarem sobre o seguinte: 1) Aprovação de proposta de novo regimento aplicável às assembleias gerais da
Entidade; 2) análise, ratiﬁcação e uniﬁcação das pautas de reivindicações da categoria proﬁssional; 3) decisão
das entidades sindicais quanto à forma de negociação; 4) outorga ou não de poderes especiais à Fetravesp, para
coordenar as negociações com o(s) Sindicato(s) Econômico(s) e/ou partes legitimamente interessadas, entabular
convenções/acordos coletivos, decretar greve, interpor ações de dissídio coletivo e/ou de greve ou medidas convenientes para melhor atender os interesses da categoria proﬁssional em todo o Estado de São Paulo, independente
de convocação de novas assembleias no curso das negociações; 5) Organizar, ﬁxar e reunir a forma de subsistência
ﬁnanceira das entidades sindicais aprovadas nas Assembleias Gerais respectivas, assim como as formas de oposição individual garantidas; e aprovar/ratiﬁcar as contribuições destinadas à manutenção do sistema confederativo.
São Paulo, 5 de novembro de 2018. Pedro Francisco Araújo - Presidente.

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA/HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA – BATA BRANCA, convida as
empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 013/2018,
realizado para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
SERVIÇOS DE ANALISES EM EXAMES CLINICOS DE APOIO. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/ AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES MARIA
ZÉLIA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão
Eletrônico SE nº 016/2018, realizado para a Contratação de Empresa para
Prestação de Serviços Médicos na Especialidade de Neurologia. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Abertura das Propostas: 16/11/2018 às 10h na página eletrônica www.comprasnet.gov.br.

Empresa: VIPE COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.526.067/0001-67, no valor
total de R$ 306,40 (trezentos e seis reais e quarenta centavos).

DO ESPÓLIO DE ANTONIO MARIA FRANCISCO ANGELO
E CARLOS ALBERTO FERNANDES

A guerra jurídica é sintoma
de uma campanha acirrada:
Doria venceu França com menos de 52% dos votos válidos.
A assessoria de Doria diz
que esclareceu ao Ministério
Público Eleitoral sobre o uso
de veículos de empresas. Aﬁrma que a viagem de helicóptero foi feita com aeronave locada em empresa de táxi aéreo e que os veículos usados
em campanha não eram doação de pessoa jurídica.
Segundoacampanha,Doria
também não usou “qualquer
sistema de comunicação por
WhatsApp que não fosse orgânico, ou seja, para pessoas
cadastradaspelo próprio candidato e pelo partido”.
“JoãoDoriafoiumadasmaiores vítimas de acusações e
ataques irresponsáveis como
este ao longo da campanha, e
tem a população de São Paulo como testemunha”, diz nota da assessoria.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA- CEAC (CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS)
ZONA LESTE, convida as empresas interessadas em participar do
Pregão Eletrônico SE nº 009/2018, realizado para a Contratação de empresa
para o fornecimento de equipamentos e reagentes em regime de comodato,
para realização de exames de hematologia. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CONFEF

O Conselho Federal de Educação Física – CONFEF, por intermédio de seu Pregoeiro, torna
público o resultado do Pregão Eletrônico CONFEF nº 12/2018, conforme especiﬁcado abaixo:

O governador também teve que publicar direitos de
respostas do tucano nas redes sociais, porque o acusou
de ordenar que crianças não
repetissem a merenda em escolas municipais.
A briga entre os dois candidatos começou na pré-campanha, quando o PSDB conseguiu uma liminar, que acaboususpensadiasdepois,proibindo França de fazer discursos de promoção pessoal, de
suavidapolíticaoudeeleições
em eventos públicos.
A ação dos tucanos acusava o rival de usar evento com
prefeitos em São José do Rio
Preto, em 5 de maio, para se
promover.
Em outro episódio, a Polícia
Federal fez busca e apreensão
no comitê de campanha do
PSDB, no centro de São Paulo, por causa de adesivos sem
CNPJ que defendiam a chapa
“BolsoDoria”.

COMANDO DA 2ª REGIÃO
MILITAR - SP

MINISTÉRIO DA
DEFESA

RELANÇAMENTO
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - PARANÁ
Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas - CGPMPPP
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAG
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018 - EXTRATO
Objeto do Chamamento Público: apresentação de estudos de modelagem (a) técnico- operacional
(abrangendo serviços de engenharia e similares), (b) modelagem econômico - ﬁnanceira, e (c) modelagem
jurídica para a modernização, manutenção e operação integrada dos serviços de limpeza urbana, de gestão
de resíduos sólidos e de outros serviços complementares.
Prazo ﬁnal para protocolo de pedido de esclarecimentos: 16/11/2018, às 16h00min.
Prazo de início de credenciamento: 12/11/2018, às 09h00min.
Prazo ﬁnal de credenciamento: 03/12/2018, às 16h00min.
Sítio eletrônico para consulta à versão completa do Edital, seus anexos e demais documentos:
http://www.guarapuava.pr.gov.br/pmi-limpeza-urbana/.
Endereço do Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas – CGPMPPP:
Rua Brigadeiro Rocha, nº 2.777, Centro – CEP: 85010-210 – Guarapuava/PR.
Endereço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAG: Parque das Araucárias, localizado na
BR 277, Km 343.
Horário de funcionamento do CGPMPPP e da SEMAG (somente dias úteis): das 09h00min às 16h00min.
Telefone do CGPMPPP: (42) 3621-3002.
Telefone da SEMAG: (42) 3624-2214.
E-mail: paulo.souza@guarapuava.pr.gov.br; rafael.baroni@guarapuava.pr.gov.br; cleverson.mayer@
guarapuava.pr.gov.br.
Guarapuava, 31 de outubro de 2018.
Presidente do Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas

SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL
DO BRASIL
8ª REGIÃO FISCAL
ALFÂNDEGA DA RFB
DO PORTO DE SANTOS

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

AVISO DE LICITAÇÃO
Leilão Eletrônico
Licitação: Leilão Eletrônico Edital nº 0817800/000005/2018
Mercadorias: eletrônicos, químicos, vestuário, informática, bebidas,
acessórios, veículos e outros.
Edital nº 0817800/000005/2018
Recepção das Propostas: de 12 de novembro de 2018 às 8h até 23 de
novembro de 2018 às 16h.
Abertura da Sessão Pública para Lances: dia 26 de novembro de 2018
a partir das 9:30h.
Mercadorias: eletrônicos, químicos, vestuário, informática, bebidas,
acessórios, veículos e outros.
Local: www.receita.fazenda.gov.br: e-CAC - opção “Sistema de Leilão
Eletrônico”.
Clientela: Pessoas Físicas e Jurídicas, de acordo com o item 4 (quatro) do Edital.
Edital e Informações: Alfândega da RFB do Porto de Santos, Praça da
República s/nº, Centro, Santos/SP, 3º andar, Ala “D”, Grupo de Mercadorias
Apreendidas – GRUMAP, no sítio www.receita.fazenda.gov.br, ou ainda pelos
telefones: (13) 3208-2008 e 3208-2009, no horário das 09:00 às 12:00 e das
14:00 às 17:00 horas, ou pelo correio eletrônico leilao.sp.alfsts@rfb.gov.br.
Fabiano Feijoó Teixeira
Presidente da Comissão Permanente de Leilões

Chamada Pública
Nº 01/2018 - UASG 160488
Nº Processo: 64457.0011647/2018-19. Objeto: Chamada Pública – Programa de
Aquisição de Alimentos de gêneros alimentícios do Quantitativo de Subsistência. Total
de Itens 42: . Edital: 17/10/2018 de10h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Av.
Sgto Mário Kozel Filho, 222, São Paulo-SP. Entrega das Propostas: em 21/11/2018 até
09h45 no endereço: Avenida Sargento Mário Kozel Filho, 222, Paraíso, Comando da
2ª Região Militar. Reunião de Habilitação: 21/11/2018 às 10h00 no endereço: Avenida
Sargento Mário Kozel Filho, 222, Paraíso, Comando da 2ª Região Militar. Assina: Lear
Pereira Teixeira - Ordenador de Despesas do Comando da 2ª Região Militar.

