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Na quinta-feira (22), aten-
dendo uma liminar em ação de
reintegração de posse, movida
pela Prefeitura Municipal de
Quadra, o juiz Miguel Alexan-
dre Corrêa França, da 1ª Vara
Cível de Tatuí, ordenou a retira-
da de um acampamento da
Frente Nacional de Luta Cam-
po e Cidade (FNL), instalado
às margens de uma rodovia
vicinal, nos limites da Fazenda
Paiol, com cerca de 800 famí-
lias de “sem terra”.

O magistrado defere o pedi-
do liminar, “determinando a
reintegração de posse do autor
no bem indicado na inicial. No
cumprimento do mandado, em
razão da possível presença de
mulheres e crianças entre os
ocupantes, como ordinaria-
mente ocorre em movimentos
dos ‘sem terra’, deverão ser
tomadas as cautelas neces-
sárias, com vistas a seguran-
ça de todos. Para tanto, defiro
o auxilio da força policial e
ordem de arrombamento, se
necessário, determinando a ex-
pedição de ofício à Polícia Mi-
litar para que auxilie na reinte-
gração de posse, de forma que
a retirada ocorra de forma pací-
fica e ordeira. Expeça-se man-
dado de reintegração de posse
e citação/intimação da pessoa
indicada como responsável pelo
movimento ou por outro res-
ponsável que venha a ser loca-
lizado no local. Para efetivar a
citação, deverá o oficial de jus-
tiça procurar a liderança. Não
encontrando, deverá identificar
outra pessoa que se porte
como líder, qualificando-a e
citando-a. Defiro os benefícios
do art. 172, § 2º, do CPC, para
o cumprimento da diligência.
Sem prejuízo, comunique-se
ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo a
existência da presente ação,
eis que se trata de questão
envolvendo os denominados
movimentos dos ‘sem terra’.
Expeça-se o necessário”.

JUSTIÇA ORDENA RETIRADA DE
ACAMPAMENTO DA FNL

INTEGRANTES DA FNL
PROTESTAM NA QUADRA

No domingo (25), integran-
tes do movimento da Frente
Nacional de Luta (FNL), que
ocuparam, desde agosto, ter-
ras às margens de uma rodovia
no município de Quadra, fize-
ram um protesto pacífico pelas
principais ruas daquela cida-
de. O objetivo principal foi sen-
sibilizar as autoridades para
apoiar o movimento, depois que
a Justiça determinou a reinte-
gração de posse do local ocu-
pado.

Protesto na praça central do município vizinho.

Segundo a organização,
500 pessoas das 1,2 mil famíli-
as participaram da passeata.
Eles pararam defronte à Câma-
ra Municipal e depois foram
para frente da residência do
prefeito Carlos Vieira Andrade,
onde permaneceram por quase
trinta minutos. Como ninguém
atendeu, seguiram até a praça
central, onde terminou a mani-
festação. O protesto foi acom-
panhado pela Polícia Militar.

Na última semana, a Justi-

ça de Tatuí julgou procedente,
de forma liminar, uma ação de
reintegração de posse da Pre-
feitura de Quadra onde se ale-
ga que as pessoas estão em
uma área de uso comum, es-
pecífica para a passagem de
veículos. A decisão deverá ser
cumprida nos próximos dias
para a reintegração de posse
da área ocupada. A liminar foi
expedida pelo juiz da 1ª Vara
Cível de Tatuí, Miguel Alexan-
dre Correa França.

Na segunda-feira (26), Davi Bitencourt, com 103 anos, e Maria
Poutrole, 90 anos, contraíram matrimônio no Cartório de Registro
Civil de Tatuí.  Eles oficializaram a união depois de viver juntos por
um período de 70 anos. Questionada por conseguir  manter um
relacionamento duradouro, Maria resumiu a união: “saber perdo-
ar”. (Foto reprodução TV TEM)

IDOSOS DE 103 E
90 ANOS CASAM-SE

NO CARTÓRIO DE TATUÍ

CÂMARA DISCUTE OS
PRIMEIROS PROJETOS DE 2015

A Câmara de Tatuí encerra
o período de recesso
legislativo no dia 31 de janeiro
e retoma suas atividades nor-
mais a partir da próxima se-
mana. O atendimento ao pú-
blico volta a ocorrer de segun-
da a sexta-feira, das 9 às 18
horas. Na terça-feira (3), às 19
horas, na Sala das Sessões
“Vereador Rafael Orsi Filho”,
na Avenida Cônego João
Clímaco, nº 226, acontece a
primeira reunião semanal dos
vereadores em 2015, agora sob
presidência do parlamentar
Wladmir Faustino Saporito.
Esta será a segunda vez que
Saporito ocupa a função. No
biênio 2011/2012, ele já presi-
diu o Legislativo de Tatuí. Além
de Saporito, a Mesa Diretora
da Câmara Municipal para o
segundo biênio (2015/2016) da
16ª Legislatura é composta
por Rosana Nochele Pontes
Pereira (vice-presidente), An-
tonio Marcos de Abreu (1º
secretário) e Dione Batista (2º
secretário).

Na sessão da próxima ter-
ça-feira, aberta ao público, de-
verão ser apresentadas as pri-
meiras indicações, requerimen-
tos, moções e projetos de lei
do ano. Em 2014, os vereado-
res apreciaram 560 indicações,
1.384 requerimentos e 505
moções. Foram apresentados,
no ano passado, 75 projetos
de lei de autoria do Poder
Legislativo e 62 do Poder Exe-

Presidente Saporito preside primeira sessão ordinária.

cutivo, além de 21 projetos de
Decreto Legislativo e um proje-
to de Resolução.

A Câmara de Tatuí reinicia
os trabalhos com uma compo-
sição bem eclética, onde es-
tão representados onze parti-
dos políticos. O PT e o PROS
possuem as maiores banca-
das da Casa de Leis, com três
vereadores cada (Oswaldo La-
ranjeira Filho, André Marques
e José Márcio Franson, pelo
PT, e Fábio José Menezes
Bueno, Rosana Nochele Pon-
tes Pereira e Wladmir Faustino
Saporito, pelo PROS). Em se-
guida, aparecem o PSDB, com
dois vereadores (Luís Donizetti
Vaz Júnior e Márcio Antonio de
Camargo), e o PSB, com dois
parlamentares (Antonio Carlos
Prestes e Valdeci Antonio de
Proença).

Estão representados tam-
bém o PP (Antonio Marcos de
Abreu), PDT (Dione Batista),
DEM (Alexandre de Jesus
Bossolan), PMDB (Carlos
Rubens Avallone Júnior), PRB
(José Eduardo Morais
Perbelini), PPL (Job dos Pas-
sos Miguel) e PPS (Ronaldo
José da Mota). Este último
vereador reassumiu sua fun-
ção na Câmara, após deixar a
titularidade da Secretaria Mu-
nicipal da Indústria no início de
dezembro. A cadeira de
Ronaldo era ocupada pelo su-
plente Jorge Sidnei Rodrigues
da Costa.

ESCOLAS MUNICIPAIS
MONITORADAS POR

CÂMERAS DE SEGURANÇA
Foto: Comunicação Tatuí/Evandro Ananias

Na semana passada, tive-
ram início os trabalhos para
instalação de câmeras de se-
gurança nos cinquenta esta-
belecimentos de ensino da
rede pública municipal, que
engloba creches, pré-escolas
e escolas. A primeira unidade
a receber os equipamentos é
a Creche “Maria Cristina Fer-
rão Vieira Martins”, no Jardim
Gonzaga. A medida tem como
objetivo proteger os prédios
públicos e especialmente as
crianças, professores e funci-
onários. As câmeras serão ins-
taladas em pontos estratégi-
cos, nas partes interna e ex-
terna das escolas e em locais
de entrada e saída dos alu-
nos.

A licitação para contratação
de empresa especializada
ocorreu em dezembro de 2014.
Quatro empresas participaram
da concorrência pública e a
vencedora foi a GP – Guarda
Patrimonial de São Paulo. O
investimento mensal é de R$
404 mil e o contrato tem dura-
ção de dois anos.

O projeto prevê ainda a ins-
talação de cerca eletrônica
patrimonial, que impede inva-

Prefeito Manu e secretária Ângela supervisionam instalação das
câmeras.

são, monitoramento das ruas
no entorno das escolas e bo-
tão de pânico, que pode ser
acionado em caso de presen-
ça de estranhos durante o pe-
ríodo das aulas. A central de
monitoramento será integrada
à Guarda Municipal e o prefeito
José Manoel Corrêa Coelho
(Manu) e a secretária munici-
pal de Educação, Ângela
Sartori, poderão realizar o
acompanhamento em tempo
real, através de seus computa-
dores pessoais.

A secretária Ângela Sartori
esclarece que as câmeras es-
tarão interligadas via Internet
nas creches, pré-escolas e
escolas municipais. Além de
proporcionar maior segurança,
ela acredita que o equipamen-
to poderá inibir as ocorrências
de vandalismo nas escolas.
Recentemente, duas unidades
de ensino foram alvos de aten-
tados, que resultaram em um
prejuízo de mais de R$ 150 mil:
a Escola “José Galvão Sobri-
nho”, no Jardim Tóquio, e a
Pré-Escola “Professora Elza
Orsi Avaloni”, na Vila Esperan-
ça. Ambas receberão as
câmeras de segurança.


