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O GAATA recebe
casais e pessoas
interessadas em

adoção, toda
penúltima sexta-feira do

mês, a partir das 19h00 no
Buffet Papo de Anjo.
Telefones de contato:

3251-8520 e 99775-7475

Na terça-feira (3), a Câmara
Municipal realizou sua primeira
sessão ordinária de 2015, com
sua nova Mesa Diretora, sob a
presidência do vereador
Wladmir Faustino Saporito
(PROS). Durante a sessão, não
houve discussão e votação de
projetos de lei. Os parlamenta-
res debateram os requerimen-
tos incluídos na pauta e realiza-
ram eleição, para a escolha dos
membros das cinco comissões
permanentes da Casa de Leis
para o biênio 2015/2016.
Essas comissões são respon-
sáveis pela análise e emissão
de pareceres em todos os proje-
tos protocolados na secretaria
da Câmara, de autoria do Poder
Executivo ou Legislativo. Cada
comissão tem um prazo regi-
mental para analisar a
propositura e dar seu parecer.
Depois dessa etapa, o projeto
segue ao plenário, para discus-
são e votação dos vereadores.
Os membros eleitos nas comis-
sões deveriam reunir-se no de-
correr desta semana, para defi-
nir quem serão os presidentes
de cada uma. O presidente da
Casa de Leis, vereador Saporito,
pediu que as comissões respei-
tem o processo legislativo e os
prazos regimentais, para que não
haja atrasos nas votações de
projetos durante sua gestão no
Legislativo. Saporito revelou
também que pretende, nos pró-
ximos dois anos, realizar uma
reformulação na Lei Orgânica
Municipal (LOA), que vigora des-
de 1990, e também no atual
Regimento Interno da Câmara,
em vigor desde 2006.

Composição
das comissões

Comissão de Constituição,
Justiça e Redação  –  Fábio José
Menezes Bueno (PROS), Valdeci
Antonio de Proença (PSB) e
Márcio Antonio de Camargo
(PSDB).

Comissão de Economia, Fi-
nanças e Orçamento – Oswaldo
Laranjeira Filho (PT), Antonio
Marcos de Abreu (PP) e Dione
Batista (PDT).

Comissão de Política Urba-
na, Meio Ambiente, Defesa dos
Direitos do Consumidor e Servi-
ços Públicos Municipais  – Ale-
xandre de Jesus Bossolan
(DEM), Oswaldo Laranjeira Fi-
lho (PT) e Fábio José Menezes
Bueno (PROS).

Comissão de Saúde, Educa-
ção, Cultura, Esportes, Promo-
ção Social e Trabalho  – Rosana
Nochele Pontes Pereira (PROS),
Luís Donizetti Vaz Júnior (PSDB)
e Carlos Rubens Avallone Júnior
(PMDB).

Comissão de Obras e Admi-
nistração Pública  – Oswaldo
Laranjeira Filho (PT), Job dos
Passos Miguel (PPL) e José
Eduardo Morais Perbelini (PRB).

Líderes de bancada
Também foram anunciados

os líderes e vice-líderes de ban-
cadas dos partidos representa-
dos na Câmara de Tatuí. Partido
da Social Democracia Brasilei-
ra (PSDB)  – Márcio Antonio de
Camargo (líder) e Luís Donizetti
Vaz Júnior (vice-líder); Partido
Socialista Brasileiro (PSB)  –
Antonio Carlos Prestes (líder) e
Valdeci Antonio de Proença (vice-
líder); Partido dos Trabalhado-
res (PT)  – André Marques (líder)
e Oswaldo Laranjeira Filho (vice-
líder); Partido Republicano da
Ordem Social (PROS)  – Rosana
Nochele Pontes Pereira (líder) e
Fábio José Menezes Bueno (vice-
líder); Partido do Movimento De-
mocrático Brasileiro (PMDB)  –
Carlos Rubens Avallone Júnior
(líder), Partido Democrático Tra-
balhista (PDT)  – Dione Batista
(líder); Partido Progressista
(PP) – Antonio Marcos de Abreu
(líder); Democratas (DEM) – Ale-
xandre de Jesus Bossolan (lí-
der); Partido Popular Socialista
(PPS) – Ronaldo José da Mota
(líder); Partido Pátria Livre (PPL)
– Job dos Passos Miguel (líder);
Partido Republicano Brasileiro
(PRB) – José Eduardo Morais
Perbelini (líder).

CÂMARA DEFINE MEMBROS
DAS COMISSÕES PERMANENTES

SETOR DE SAÚDE EMITE
ALERTA SOBRE DENGUE NA REGIÃO

Larvas do mosquito “Aedes Aegypti”, transmissor da dengue.

Foto: Comunicação/Prefeitura de Tatuí
O setor de combate à den-

gue da Secretaria Municipal de
Saúde de Tatuí emitiu alerta so-
bre o elevado número de casos
da doença em algumas cidades
da região e pediu atenção e cui-
dado aos tatuianos que viajam
diariamente para esses municí-
pios, a trabalho, estudo ou lazer.
Sorocaba, por exemplo, já regis-
trou 387 casos da dengue, e
Iperó, ainda mais próxima de
Tatuí, registrou 200 casos au-
tóctones apenas nos vinte pri-
meiros dias do ano. Casos au-
tóctones são aqueles contraí-
dos na própria cidade. Em Tatuí,
de acordo com a assessoria da
Prefeitura, a situação é “confor-
tável” no controle da doença e do
mosquito transmissor, o “Aedes
Aegypti”. O município não apre-
sentou, desde o início de 2015,
nenhum registro de caso autóc-
tone da doença, apenas um caso
“importado”, contraído fora da
cidade.

A Prefeitura informa que, du-
rante 2014, a Secretaria de Saú-
de intensificou as ações de com-
bate à doença e a fiscalização
em residências, terrenos e
logradouros públicos, para evi-
tar o surgimento de focos do
mosquito transmissor. Foram
realizadas também palestras
educativas nas escolas da rede
pública e empresas, além de
ações de nebulização para con-
ter a proliferação do “Aedes
Aegypti”. O coordenador do setor
de combate à dengue, Toni
Sumio Ogata, destaca ainda a
importância da participação da
população para prevenir essa
doença, que se não tratada, pode
levar o paciente à morte. “A popu-
lação deve realizar, pelo menos
uma vez por semana, uma visto-
ria em seu imóvel, para extinguir
possíveis criadouros do mos-
quito”, explica Toni.

As principais recomenda-
ções e cuidados são eliminar
água acumulada em ralos, ca-
lhas, pratos e vasos de plantas,
pneus e garrafas, além de man-
ter as caixas d’água, tonéis e
reservatórios bem fechados.
Essas medidas são divulgadas
em um panfleto informativo, que
a Prefeitura distribui nas resi-
dências da cidade. O mosquito
“Aedes Aegypti”, caracterizado
pelas manchas brancas no cor-
po, deposita seus ovos em água
limpa e parada, e costuma picar
as pessoas durante o dia. Os
principais sintomas da dengue
são febre alta, dor de cabeça, dor
atrás dos olhos e no corpo, in-
disposição e surgimento de
manchas vermelhas na pele. Em
caso de suspeita da doença, o
cidadão deve imediatamente
procurar o serviço de saúde, para
receber atendimento médico
adequado.

BAZAR DA APODET
A Associação dos Portadores de Deficiência de Tatuí (Apodet)

realiza seu bazar de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. Ali
se encontram calçados e roupas novas e seminovas, para
homens, mulheres e crianças, com preços módicos. O bazar
está em funcionamento na Rua Coronel Aureliano de Camargo,
nº 704, no centro.

BANDA NA PRAÇA
Neste sábado (7), às 11 horas, a Banda Jovem da Associação

Cultural “Pró-Arte” de Tatuí se apresenta na Praça da Matriz. No
programa, destaque para as tradicionais marchinhas carnava-
lescas, orquestradas pelo ex-professor do Conservatório de
Tatuí, maestro Spártaco Rossi.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE
A Paróquia da Sagrada Família promove no próximo dia 10 de

fevereiro, terça-feira, a partir das 19h30, um Encontro Formativo
da Campanha da Fraternidade 2015. O encontro tem como
objetivo informar e formar todos os integrantes de pastorais e
movimentos sobre o tema e o lema da campanha de 2015.

EXPOSIÇÃO NO SESI
Até este domingo (8), está em cartaz no Sesi de Tatuí, com

entrada gratuita, a exposição “Toy Câmera”, assinada pelo artista
plástico e fotógrafo Iberê Romani, de São Paulo. São fotos com
efeitos inusitados, obtidas a partir de câmeras de brinquedo. O
Sesi localiza-se na Avenida São Carlos, nº 900.

CONCURSO EM BOFETE
A Prefeitura de Bofete realiza concurso público e oferece 57

vagas, com salários de até R$ 10.302,00. Há oportunidades para
todos os níveis de formação. As inscrições podem ser realizadas
até dia 17 de fevereiro, através do site: www.consesp.com.br.

CARNAVAL EM CAPELA DO ALTO
A Prefeitura de Capela do Alto definiu a programação oficial do

Carnaval 2015. O evento será promovido no período de 13 a 17
de fevereiro, na Praça da Matriz. Além da programação noturna,
com os DJs Tande e André Paes, são previstas matinês, para
atender o público infantil. Mais detalhes no site:
www.capeladoalto.sp.gov.br.

NOTAS E NOTÍCIAS

† Emílio Alves Rodrigues  –
Faleceu dia 28 de janeiro, aos 91
anos.

† João Estevam de Medeiros
– Faleceu dia 29 de janeiro, aos
79 anos.

† Isidoro Barbosa de Olivei-
ra – Faleceu dia 30 de janeiro,
aos 87 anos.

† Helena Ribeiro de Almeida
Rodrigues – Faleceu dia 30 de
janeiro, aos 77 anos.

† Márcio Rodrigues Pereira
– Faleceu dia 31 de janeiro, aos
42 anos.

† Oscar Soares Coelho  –
Faleceu dia 1º de fevereiro, aos
69 anos.

† Iracema Colomar – Fale-
ceu dia 1º de fevereiro, aos 76
anos.

† Manoelito Costa dos San-

tos  – Faleceu dia 1º de fevereiro,
aos 69 anos.

† Hélio Paulino Teles  – Fale-
ceu dia 1º de fevereiro, aos 63
anos.

† Gilberto Stefani  – Faleceu
dia 1º de fevereiro, aos 39 anos.

† Luiz Carlos Coelho  – Fale-
ceu dia 2 de fevereiro, aos 56
anos.

† José Domingos de Olivei-
ra – Faleceu dia 2 de fevereiro,
aos 71 anos.

† Ana Rosa Campos Barbo-
sa – Faleceu dia 3 de fevereiro,
aos 75 anos.

† Ana Vieira Machado  – Fa-
leceu dia 3 de fevereiro, aos 84
anos.

† Aurelita Martins de Olivei-
ra – Faleceu dia 3 de fevereiro,
aos 73 anos.


