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 COMISSÃO ESTADUAL DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO

 Comunicado
Ata da 41ª Reunião Ordinária da Comissão Estadual de 

Acesso à Informação – CEAI, instituída pelo Dec. 60.144-
2014, realizada às 09:00 horas do dia 13-9-2019, na sede do 
Arquivo Público do Estado de São Paulo, sito à Rua Voluntá-
rios da Pátria, 596, no Bairro de Santana, na Cidade de São 
Paulo, de acordo com o Comunicado publicado no D.O. de 
7-9-2019, sob a presidência de Ieda Pimenta Bernardes, da 
Unidade do Arquivo Público do Estado, com a presença dos 
membros Eunice Aparecida de Jesus Prudente, da Ouvidoria 
Geral do Estado, Laura Baracat Bedicks, da Procuradoria 
Geral do Estado e Cristiane Pereira, da Secretaria da Justiça e 
Cidadania, que recebeu as boas-vindas de todos os membros 
da CEAI. A Presidente informou que foi publicado no D.O. de 
10-9-2019, a designação de Cristiane Pereira e Telma Djanira 
Maciel, respectivamente como titular e suplente, em substi-
tuição de Thaís Lima Vieira e Ricardo Alves, da Secretaria da 
Justiça e da Cidadania. A Presidente abriu a “Ordem do Dia” 
e deu início ao julgamento dos Protocolos: 31012195632, 
53458198317, 76990196273, 70577196511, 69789196352, 
60256198455, 40397199613, 72035199461, 75683197650, 
399211910745, para os quais deixou de conhecer dos 
recursos, nos termos da Deliberação CEAI 4-2018, art. 1° 
e seus incs.; a Comissão por unanimidade acompanhou a 
proposta da relatora; 63561197637 e 40066199788, para 
os quais conheceu dos recursos e os indeferiu, por estarem 
as informações classificadas como sigilosas no Termo de 
Classificação de Informação – TCI; a Comissão por unani-
midade acompanhou a proposta da relatora; 42911198789, 
783261912493 e 713311912518, para os quais deixou de 
conhecer dos recursos com fulcro no Comunicado 1-2019, do 
Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas – 
CRUESP, bem como de Ofícios dos Reitores da USP, UNICAMP 
e UNESP, solicitando o desligamento do sistema SIC.SP, e 
Parecer PA 38-2016, da Procuradoria Geral do Estado, que 
opinou pela inaplicabilidade, às Universidades Paulistas, das 
instâncias recursais da Administração Direta prevista no Dec. 
58.052-2012; a Comissão por unanimidade acompanhou a 
proposta da relatora. A Secretaria Executiva esclareceu que 
os Protocolos: 84159196833 e 84362196834 foram pautados 
equivocadamente para esta sessão, e que os mesmos foram 
julgados em reunião do 16-8-2019. Em seguida, a palavra 
foi concedida a Laura Baracat Bedicks, como relatora dos 
Protocolos: 56909195281 e 73769196714, para os quais não 
conheceu dos recursos; a Comissão por unanimidade acom-
panhou a proposta da relatora; 58700195853, 54337196236 
e 61517196259, para os quais converteu em diligência; 
a Comissão por unanimidade acompanhou a proposta da 
relatora. Nada mais para constar eu, Cristina Faquinelli, con-
vocada para secretariar a reunião, lavrei a presente ata, que 
lida e aprovada, segue assinada por mim_______________
_________________________, e pelos membros.

________________________
Ieda Pimenta Bernardes
Presidente
_______________________
Eunice Aparecida de Jesus Prudente
Ouvidoria Geral do Estado
__________________________
Laura Baracat Bedicks
Procuradoria Geral do Estado
__________________________
Cristiane Pereira
Secretaria da Justiça e da Cidadania

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

 DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS E LOGÍSTICA

 Despacho do Diretor, de 16-9-2019
Processo 036.163/19 (F5-2748) - EXPRESSO VELL LOCA-

DORA EIRELI - Autorizo o registro da empresa junto ao Serviço 
de Fretamento desta Agência, na(s) modalidade(s) CONTÍNUO 
E EVENTUAL, pelo prazo de 05 anos a contar desta publicação.

Processo 036.264/19 (F5-3562) - JM & D LOCADORA 
DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE LTDA - Autorizo o registro da 
empresa junto ao Serviço de Fretamento desta Agência, na(s) 
modalidade(s) CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo prazo de 05 anos 
a contar desta publicação.

Processo 036.263/19 (F5-3559) - LADY X TRANSPORTES 
E LCOADORA DE VEÍCULOS LTDA - Autorizo o registro da 
empresa junto ao Serviço de Fretamento desta Agência, na(s) 
modalidade(s) CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo prazo de 05 anos 
a contar desta publicação.

Processo 035.545/19 (F1-3561) - RBV TURISMO E TRANS-
PORTADORA LTDA ME - Autorizo o registro da empresa junto 
ao Serviço de Fretamento desta Agência, na(s) modalidade(s) 
CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo prazo de 05 anos a contar desta 
publicação.

Processo 036.239/19 (F5-3560) - VIAÇÃO SOUZA LIMA 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP - Autorizo o registro da 
empresa junto ao Serviço de Fretamento desta Agência, na(s) 
modalidade(s) CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo prazo de 05 anos 
a contar desta publicação.

Processo 036.756/19 (F1-3564) - VIAGENS FERTUR 
TRANSPORTES TURÍSTICOS EIRELI EPP - Autorizo o registro da 
empresa junto ao Serviço de Fretamento desta Agência, na(s) 

modalidade(s) CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo prazo de 05 anos 
a contar desta publicação.

Processo 036.758/19 (F1-3558) - REINALDO CORREIA 
DA SILVA ME - Autorizo o registro da empresa junto ao 
Serviço de Fretamento desta Agência, na(s) modalidade(s) 
CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo prazo de 05 anos a contar 
desta publicação.

Processo 036.728/19 (F5-3563) - RIVANA LOCADORA E 
FRETAMENTO LTDA ME - Autorizo o registro da empresa junto 
ao Serviço de Fretamento desta Agência, na(s) modalidade(s) 
CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo prazo de 05 anos a contar desta 
publicação.

Processo 036.185/19 (F5-2063) - LITORÂNEA TRANSPOR-
TES COLETIVOS S/A - Autorizo a renovação do registro da 
empresa junto ao Serviço de Fretamento desta Agência, na(s) 
modalidade(s) CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo prazo de 05 anos 
a contar de 18-10-2019.

Processo 036.757/19 (F1-2065) - YAMANE TRANSPORTE E 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME - Autorizo a renovação do 
registro da empresa junto ao Serviço de Fretamento desta Agên-
cia, na(s) modalidade(s) CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo prazo de 
05 anos a contar de 12-11-2019.

Processo 036.759/19 (F1-2059) - GIRALDI & GIRALDI 
TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP - DEFIRO EM TERMOS o 
pedido da empresa e assim Autorizo seu registro ao invés de 
renovação de registro junto ao Serviço de Fretamento desta 
Agência, na(s) modalidade(s) CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo 
prazo de 05 anos a contar de 18-09-2019.

Processo 036.471/19 (F1-2055) – RIBEIRO JUNIOR 
TRANSPORTES TURISMO LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA - 
DEFIRO EM TERMOS o pedido da empresa e assim Autorizo 
seu registro ao invés de renovação de registro junto ao 
Serviço de Fretamento desta Agência, na(s) modalidade(s) 
CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo prazo de 05 anos a contar 
desta publicação.

Processo 035.542/19 (F3-0454) – EMPRESA PRINCESA DO 
NORTE S/A - DEFIRO EM TERMOS o pedido da empresa e assim 
Autorizo seu registro ao invés de renovação de registro junto 
ao Serviço de Fretamento desta Agência, na(s) modalidade(s) 
CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo prazo de 05 anos a contar desta 
publicação.

Processo 026.062/17 - V A BIAZINI JUNIOR TRANSPOR-
TES EIRELI ME - TORNO CANCELADO o registro da empresa 
para a operação de serviços de transporte coletivo intermu-
nicipal de passageiros, sob o regime de Fretamento, por estar 
em desacordo com o Inciso I do Art. 1º do Decreto Estadual 
61.694/2015.

Processo 031.234/18 - L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA 
EPP - TORNO CANCELADO o registro da empresa para a opera-
ção de serviços de transporte coletivo intermunicipal de passa-
geiros, sob o regime de Fretamento, por estar em desacordo com 
o Inciso I do Art. 1º do Decreto Estadual 61.694/2015.

Processo 028.483/18 - VALDIR RODRIGUES DE ABRANTES 
TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI ME - TORNO CANCELADO 
o registro da empresa para a operação de serviços de trans-
porte coletivo intermunicipal de passageiros, sob o regime de 
Fretamento, por estar em desacordo com o Inciso I do Art. 1º do 
Decreto Estadual 61.694/2015.

Processo 026.370/18 - LUCINEIA CRISTINA MORENO 
SILVA EIRELI - TORNO CANCELADO o registro da empresa 
para a operação de serviços de transporte coletivo intermu-
nicipal de passageiros, sob o regime de Fretamento, por estar 
em desacordo com o Inciso I do Art. 1º do Decreto Estadual 
61.694/2015.

Processo 019.340/15 - JBSS TRANSPORTES LTDA ME - 
TORNO CANCELADO o registro da empresa para a operação de 
serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, 
sob o regime de Fretamento, por estar em desacordo com o 
Inciso I do Art. 1º do Decreto Estadual 61.694/2015.

Processo 021.628/16 - MARCELA GARCIA ME - TORNO 
CANCELADO o registro da empresa para a operação de serviços 
de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, sob o 
regime de Fretamento, por estar em desacordo com o Inciso I do 
Art. 1º do Decreto Estadual 61.694/2015.

Processo 033.412/19 - MARCOS JOSÉ LORENTI ME - TORNO 
CANCELADO o registro da empresa para a operação de serviços 
de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, sob o 
regime de Fretamento, por estar em desacordo com o Inciso I do 
Art. 1º do Decreto Estadual 61.694/2015.

Processo 035.564/19 - ANA PAULA APARICIO ME - INDEFI-
RO o pedido formulado pela empresa pretendendo seu registro 
junto a esta Agência para a prestação de serviços de transporte 
coletivo intermunicipal de passageiros sob o regime de Freta-
mento, considerando que está em desacordo com o disposto no 
Art. 19 do Decreto 29.912/89.

Processo 036.251/19 - GDM TRANSPORTES E TURISMO 
LTDA ME - INDEFIRO o pedido formulado pela empresa 
pretendendo a renovação de seu registro junto a esta 
Agência para a prestação de serviços de transporte coletivo 
intermunicipal de passageiros sob o regime de Fretamento, 
considerando que está em desacordo com o disposto no Art. 
19 do Decreto 29.912/89.

Processo 023.873/17 (E1-308) - SERGIO APARECIDO GON-
ÇALVES - DEFIRO EM TERMOS o pedido do(a) requerente e 
assim Autorizo seu registro junto a esta agência, ao invés de 
renovação, para a prestação de serviço intermunicipal de Trans-
porte de Estudantes sob o regime de Fretamento Contínuo, pelo 
prazo de 12 meses a contar da data desta publicação, tendo 
como condutor do veículo o próprio requerente, Sr. SERGIO 
APARECIDO GONÇALVES.

Processo 036.167/19 (E1-368) - FABIO CRISTIANO MARTINS 
- Autorizo seu registro junto a esta Agência para a prestação de 
serviço intermunicipal de transporte de estudantes, sob o regime 
de Fretamento Contínuo, pelo prazo de 12 meses a contar desta 
publicação, tendo como condutor do veículo o próprio requeren-
te, FABIO CRISTIANO MARTINS.

Processo 017.018/14 - EXPRESSO VIA BRASIL LOCADO-
RA DE VEÍCULOS LTDA - INDEFIRO o pedido formulado pela 

-CNH, na Rua Major Francisco de Paula Elias, 248, Bairro Vila 
Adyana, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.

Artigo 2º O credenciamento é realizado sob a forma 
de autorização, a título precário e sem ônus para o Estado, 
podendo ser revogado em função do interesse da Adminis-
tração.

Artigo 3º O credenciamento deverá ser renovado bianu-
almente, observando-se todas as exigências legais e técnicas 
para tanto.

Artigo 4º A cota fixada são de 06 (seis) exames diários às 
segundas e quartas-feiras e 00 (zero) exame nos demais dias 
da semana.

Artigo 5º Os honorários dos exames realizados são fixados 
em 3.850 UFESP, de acordo com o estabelecido no item 4.4, da 
Tabela "C", a que se refere o art. 25º, inc.IV, cap. IV do anexo I 
da Lei 15.266, de 26-12-2013.

Artigo 6º Revoga-se a Portaria 906/13, publicada em 19-06-
2013, que autorizou a realização da atividade no endereço 
anterior.

Artigo 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DH-890, de 02-07-2019
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito de São Paulo,
Considerando a legislação pertinente em vigor, especial-

mente a Resolução Contran 425/2012 e a Portaria Detran 
70/2017, que dispõem sobre o credenciamento dos psicólogos 
que realizam exames de avaliação psicológica em candidatos à 
obtenção da permissão e da renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados no SPDOC Detran 
1478763/2019, resolve:

Artigo 1º CREDENCIAR o (a) Psicólogo (a) IVAN SANT’ ANA 
RABELO, inscrito (a) no CRP/SP sob 06/82.047, para a realização 
dos exames de avaliação psicológica exigidos pela legislação 
para candidatos à obtenção da permissão e da renovação da 
Carteira Nacional de Habilitação-CNH, na Praça Três Poderes, 
184, Bairro Centro, JACAREÍ/SP.

Artigo 2º O credenciamento é realizado sob a forma 
de autorização, a título precário e sem ônus para o Estado, 
podendo ser revogado em função do interesse da Adminis-
tração.

Artigo 3º O credenciamento deverá ser renovado bianu-
almente, observando-se todas as exigências legais e técnicas 
para tanto.

Artigo 4º A cota fixada é de 05 exames diários às terças e 
quintas-feiras e 00 (zero) exame nos demais dias da semana.

Artigo 5º Os honorários dos exames realizados são fixados 
em 3.850 UFESP, de acordo com o estabelecido no item 4.4, da 
Tabela "C", a que se refere o art. 25º, inc.IV, cap. IV do anexo I 
da Lei 15.266, de 26-12-2013.

Artigo 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DH-1028, de 1º-8-2019
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito de São Paulo,
Considerando a legislação pertinente em vigor, especial-

mente a Resolução Contran 425/2012 e a Portaria Detran-SP 
70/2017, que dispõem sobre o credenciamento das entidades 
que realizam exames de aptidão física e mental e de avaliação 
psicológica em candidatos à obtenção da permissão e da reno-
vação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados no SPDOC Detran: 
1530922/2019, resolve:

Artigo 1º CREDENCIAR a entidade JULIANA P SOLER CLÍNI-
CA DE PSICOLOGIA – ME, inscrita no CNPJ sob 32.560.638/0001-
73, para a realização dos exames de aptidão física e mental e de 
avaliação psicológica, exigidos pela legislação para candidatos à 
obtenção da permissão e da renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH, na Rua Augusto Pereira de Morais, 451, salas 
03 e 04, Bairro Centro, PENÁPOLIS/SP.

Artigo 2º O credenciamento é realizado sob a forma 
de autorização, a titulo precário e sem ônus para o Estado, 
podendo ser revogado em função do interesse da Adminis-
tração.

Artigo 3º O credenciamento deverá ser renovado bianu-
almente, observando-se todas as exigências legais e técnicas 
para tanto.

Artigo 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DH-1029, de 1º-8-2019
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito de São Paulo,
Considerando a legislação pertinente em vigor, especial-

mente a Resolução Contran 425/2012 e a Portaria Detran 
70/2017, que dispõem sobre o credenciamento dos psicólogos 
que realizam exames de avaliação psicológica em candidatos à 
obtenção da permissão e da renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados no SPDOC Detran 
1700846/2019, resolve:

Artigo 1º CREDENCIAR o (a) Psicólogo (a) JULIANA PAS-
CHOAL SOLER inscrito (a) no CRP/SP sob 06/71.444, para a 
realização dos exames de avaliação psicológica exigidos pela 
legislação para candidatos à obtenção da permissão e da 
renovação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH, na Rua 
Augusto Pereira de Morais, 451, salas 03 e 04, Bairro Centro, 
PENÁPOLIS/SP.

Artigo 2º O credenciamento é realizado sob a forma 
de autorização, a título precário e sem ônus para o Estado, 
podendo ser revogado em função do interesse da Adminis-
tração.

Artigo 3º O credenciamento deverá ser renovado bianu-
almente, observando-se todas as exigências legais e técnicas 
para tanto.

empresa pretendendo seu registro junto a esta Agência para a 
prestação de serviço intermunicipal de transporte de estudantes, 
considerando que está em desacordo com o Decreto 48.073/03.

Protocolo 455.979/19 - Processo 024.929/2017 – CLEITON 
ALEXANDRE GUIMARÃES. Autorizo a renovação de seu creden-
ciamento nesta Agência para realização de vistoria técnica nos 
veículos das empresas que operam no serviço intermunicipal de 
transporte coletivo de passageiros, emitindo-se o competente 
Termo de Credenciamento pelo prazo de 02 anos a contar de 
16-09-2019.

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO

 DIRETORIA DE HABILITAÇÃO

 Portaria DH-1614, de 11-9-2019
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito
Considerando os atos e fatos apurados em fiscalização, 

realizada em 19-08-2019, encetada pela Ordem de Serviço 
1013/2019, e consignados em Boletim de Ocorrência 3195/2019, 
lavrado na Delegacia de Polícia de Jandira/SP, sendo constatadas 
possíveis irregularidades administrativas concernentes à aula 
prática de direção, perpetradas pelo CENTRO DE FORMACAO 
DE CONDUTORES B DANNIJU LTDA, Nome fantasia: MATRIZ, 
CIR/SAE: 252/00015, CNPJ 009.351.688/0001-29, localizado na 
Rua Rita do Nascimento Duca, 122, Jd Santo Antonio, Jandira/
SP – CEP 06600-000, resolve:

Artigo 1º. Instaurar processo administrativo 177/2019 em 
face do CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B DANNI-
JU LTDA, Nome fantasia: MATRIZ, CIR/SAE: 252/00015, CNPJ 
009.351.688/0001-29, localizado na Rua Rita do Nascimento 
Duca, 122, Jd Santo Antonio, Jandira/SP – CEP 06600-000, 
com Quadro Social Composto por FLAVIO BARROS, CPF 
292.985.408-17 e CARLOS EDUARDO DE CARVALHO, CPF 
318.774.758-23, por transgressão ao artigo 31, incisos I e 
IV, da Resolução Contran 358/2010; artigo 59, inciso I, alínea 
“a” e “d”, artigo 63, inciso I, alíneas “b”, “h”, “i” e “n”, da 
Portaria Detran 101/2016; Diretor Geral, ANDERSON PEDRO-
SO DOMINGUES, CPF 151.937.548-48, por transgressão ao 
artigo 31, incisos I e IV, da Resolução Contran 358/2010; 
artigo 38, § 2º, artigo 59, inciso I, alínea “a” e “d”, artigo 
63, inciso I, alíneas “b”, “h”, “i” e “n”, da Portaria Detran 
101/2016; Diretor de Ensino, WELLINGTON LOPES SENA, CPF 
360.459.338-77, por transgressão ao artigo 32, incisos I e III, 
da Resolução Contran 358/2010; artigo 38, § 2º, artigo 59, 
inciso II, alínea “a” e artigo 63, inciso II, alíneas “b”, “f”, 
“g”, e “l”, da Portaria Detran 101/2016; Instrutor de trânsito, 
JUANIR DOS SANTOS TORRES, CPF 313.739.108-36, por trans-
gressão ao artigo 34, incisos I, III e V da Resolução Contran 
358/2010; artigo 59, inciso III, alíneas “a”, “c”, “f”, e “i” e 
artigo 63, inciso III, alíneas "b", "f", "g" e “l”, da Portaria 
Detran 101/2016 e o Instrutor de trânsito, ALAN CRISTIANO 
FERREIRA, CPF 250.233.108-09, por transgressão ao artigo 
34, incisos I, III e V da Resolução Contran 358/2010; artigo 
59, inciso III, alíneas “a”, “c”, “f”, e “i” e artigo 63, inciso III, 
alíneas "f", "g" e “l”, da Portaria Detran 101/2016.

§1. Expeça-se o pertinente mandado de citação individual-
mente a todos os processados, supraidentificados, nos termos 
da aludida portaria, para tomarem conhecimento dos fatos, 
sob pena de sofrerem os efeitos da revelia, podendo constituir 
advogado, bem como ofertar defesa preliminar escrita, no prazo 
de 15 dias úteis contados do recebimento da citação e ainda 
arrolar até 03 testemunhas, com fulcro no artigo 67, §5º da 
Portaria Detran-SP 101/2016.

Artigo 2º. Visto a verossimilhança dos atos e fatos, 
supracitados, que evidenciam a prática de fraude no processo 
de formação/avaliação de condutores, que indevidamente 
habilitados oferecem iminente risco à segurança do trânsito, 
constituindo ato de improbidade contra a fé pública, que por 
sua gravidade evidenciam o “periculum in mora”, (RISCO 
IMINENTE), reclama a necessária MEDIDA CAUTELAR para 
preservar o interesse público e segurança da coletividade, 
pelo que Determino a SUSPENSÃO das atividades creden-
ciadas por 30 dias, contados de sua aplicação, em desfavor 
do CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B DANNIJU 
LTDA, Nome fantasia: MATRIZ, CIR/SAE: 252/00015, CNPJ 
009.351.688/0001-29, localizado na RUA RITA DO NASCI-
MENTO DUCA, 122, JD SANTO ANTONIO, JANDIRA/SP – CEP 
06600-000, com Quadro Social Composto por FLAVIO BAR-
ROS, CPF 292.985.408-17 e CARLOS EDUARDO DE CARVA-
LHO, CPF 318.774.758-23, por seu Diretor Geral, ANDERSON 
PEDROSO DOMINGUES, CPF 151.937.548-48, seu Diretor de 
Ensino, WELLINGTON LOPES SENA, CPF 360.459.338-77 e 
o Instrutor de Trânsito, JUANIR DOS SANTOS TORRES, CPF 
313.739.108-36.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria DH-849, de 10-06-2019
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito de São Paulo,
Considerando a legislação pertinente em vigor, especial-

mente a Resolução Contran 425/2012 e a Portaria Detran 
70/2017, que dispõem sobre o credenciamento dos psicólogos 
que realizam exames de avaliação psicológica em candidatos à 
obtenção da permissão e da renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados no SPDOC Detran 
2101142/2018, resolve:

Artigo 1º AUTORIZAR A MUDANÇA DE ENDEREÇO do (a) 
psicólogo (a) SEVERINA DE MELO LIMA, inscrito (a) no CRP/SP 
sob 06/31.930, para a realização dos exames de avaliação psi-
cológica exigidos pela legislação para candidatos à obtenção da 
permissão e da renovação da Carteira Nacional de Habilitação-
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Estado de São Paulo

Poder 

Executivo
seção I

João Doria - Governador
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