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Prefeitura trabalha na 
compra de vacinas contra
a Covid-19
O Governo Municipal tem atuado em diferentes 
frentes para conseguir efetivar a aquisição de 
aproximadamente 150 mil imunizantes contra a 
Covid-19. Diversas negociações foram iniciadas em 
território nacional e também fora do país, sendo 
que duas delas estão mais avançadas.

Governo Municipal conclui 
limpeza do antigo pátio de 
apreensão
O antigo pátio de apreensão de veículos, 
localizado no Bairro Oswaldo Barbosa Pena II, foi 
totalmente desativado. A Prefeitura realizou o 
corte e a remoção de toda a sucata que estava no 
local. O serviço ocorreu entre os meses de março 
e abril. No imóvel, será construído um Batalhão da 
Polícia Militar.

Microcrédito garante fôlego 
para empresas da cidade
A Prefeitura está oferecendo ajuda para acesso à 
linha de crédito a juros baixos e sem burocracia da 
Caixa Econômica Federal. Esse benefício é voltado 
para empresários e comerciantes locais, que 
podem procurar a Sala do Empreendedor para 
mais informações e orientações sobre 
investimento inteligente.
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8h às 17h – Projeto Estudando em Família
Entrega das atividades nas escolas da rede municipal de ensino

Definidos os locais de 
retirada do cartão do 
Auxílio Emergencial
Entre 28 e 30 de abril, o Governo Municipal 
entrega aos beneficiários contemplados pelo 
Auxílio Emergencial Municipal o cartão que 
permite realizar as compras nos 
estabelecimentos credenciados da cidade.
As entregas ocorrerão em algumas escolas 
municipais, conforme o Cras de referência dos 
usuários.
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Comissão multidisciplinar 
se reúne pela primeira vez
Representantes da Prefeitura, do legislativo e de 
instituições de proteção animal se reuniram para 
apurar os fatos ocorridos no último dia 7, 
referentes à eutanásia de um cavalo, e discutir 
procedimentos a serem adotados nesses casos no 
âmbito municipal, sempre em consonância com 
as legislações vigentes.
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