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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

† Maria Odette da Con-
ceição Di Bernardo  – Fale-
ceu dia 5 de fevereiro, aos 72
anos.

† Ana Clara Sinisgalli
Amorim  – Faleceu dia 8 de
fevereiro, aos 4 anos.

† Mitoko Mitishita  – Fale-
ceu dia 9 de fevereiro, aos 79
anos.

† Wellington Sousa de
Freitas  – Faleceu dia 8 de
fevereiro, aos 38 anos.

† Maria Zélia de Oliveira
Alves de Toledo  – Faleceu
dia 10 de fevereiro, aos 76
anos.

† Helena Rodrigues
Ferreira  – Faleceu dia 10 de
fevereiro, aos 75 anos.

MONITORAMENTO, TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E COMPRA DE IMÓVEIS

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO TERÁ QUE
 SE EXPLICAR NA CÂMARA MUNICIPAL
Na segunda sessão ordiná-

ria da Câmara Municipal de Tatuí,
na terça-feira (10), entre os as-
suntos discutidos pelos verea-
dores, algumas críticas foram
dirigidas para ações recentes
do Poder Executivo. Nove, dos
dezessete vereadores, através
de um requerimento aprovado,
convoca a presença da secretá-
ria da Educação, Ângela Sartori,
à Câmara Municipal, para dar
explicações com relação a três
assuntos: transporte universitá-
rio, monitoramento de prédios
escolares com câmeras e a aqui-
sição de imóveis para a implan-
tação de creches. O dia e a hora
da presença da secretária no
Poder Legislativo ainda deverá
ser definido.

Apresentaram  o requerimen-
to que convoca a secretária os
vereadores: André Norbal (PT),
José Franson (PT), Dione Batis-
ta (PDT), Valdeci Proença (PSB),
Márcio Antonio Camargo (PSDB),
Luís Donizetti Vaz Júnior (PSDB),
Antonio Marcos de Abreu (PP),
Alexandre de Jesus Bossolan
(DEM) e Job dos Passos Miguel
(PPL).

 Com relação ao transporte
universitário, os vereadores  co-
bram uma posição do Poder
Executivo pela gratuitade prome-
tida durante a campanha política
de 2012. Nas últimas sessões,
vários vereadores usaram a tri-
buna para cobrar o prefeito José
Manoel Correa Coelho sobre
esta questão, já que os estudan-
tes ainda pagam 40% do valor
do transporte universitário. E os
custos para 2015 subiram. Ain-
da existem reclamações dos
universitários sobre algumas li-
nhas, que não atendem adequa-
damente.

Os vereadores ainda querem
saber detalhes sobre o contrato
assinado com a empresa que
irá realizar o monitoramento de
vídeo de prédios escolares. Na
tribuna, os vereadores Bossolan,
Márcio e Júnior Vaz, questionam
o valor mensal R$ 400 mil. En-

Na sessão de Câmara do dia 3 de fevereiro, o vereador Alexandre Bossolan exibiu cópia de um anúncio
de que este imóvel estava anunciado por R$ 1,5 milhão em uma imobiliária. Segundo consta, a Prefeitura
pagou R$ 1,8 milhão pelo imóvel, afirma o vereador.

tendem os parlamentares que
com os recursos a serem pagos
por dois anos de contrato daria
condições de a Prefeitura de Tatuí
comprar equipamentos seme-
lhantes e realizar ela própria o
monitoramento, com apoio e
pessoal treinado da Guarda Civil
Municipal..

Por fim, outro assunto que
estará em pauta, diz respeito à
aquisição de imóveis para a ins-
talação de creches municipais e
da Secretaria da Educação. Os
vereadores criticam os valores
pagos pelas aquisições. Segun-
do relata o vereador Márcio do
Santa Rita, líder da bancada do
PSDB, até o momento foram in-
vestidos mais de R$ 6 milhões
dos cofres públicos na compras
destes imóveis.

“Entendemos, por exemplo,
que o valor pago de R$ 1,8 mi-
lhão por um imóvel no Jardim

São Paulo é um absurdo, pois ali
próximo, a prefeitura dispõe de
área para construir uma creche.
Com R$ 1,8 milhão, a Prefeitura
construiu, na gestão passada,
três creches: Jardim Planalto,
Jardim São Conrado e no Centro
(Avenida Cel. Firmo Vieira de
Camargo), ofertando 360 vagas.
Com R$ 1 milhão, a Prefeitura
construiu em 2011 uma creche
no Jardim Ternura para atender
a 220 vagas. Além do dinheiro
gasto hoje com as compras, to-
dos os prédios precisarão ser
adaptados. É um outro gasto”,
aponta o parlamentar.

Confusão na Prefeitura
Na segunda-feira (9), os ve-

readores Dione Batista, Márcio
do Santa Rita, Júnior Vaz e
Bossolan, acompanhados pelo
advogado Renato Pereira de
Camargo, estiveram na Prefei-
tura de Tatuí. Como preceitua a

“Lei de Acesso à Informação, os
parlamentares foram no Paço
Municipal para saber respostas
de requerimentos apresentados
no Poder Legislativo. Eles en-
tenderam que informações pres-
tadas pelo próprio Poder Execu-
tivo indicavam que alguns pro-
cessos licitatórios estariam dis-
poníveis para consulta “in loco”.
Após o ingresso nas secretarias
de Administração e Fazenda, os
vereadores foram impedidos
pelo prefeito Manu de realizar a
diligência. O assunto repercutiu
na Câmara Municipal na sessão
legislativa. Dione criticou o pre-
feito José Manoel Correa Coe-
lho (Manu) pela ação de impedir
a presença na Prefeitura e para-
benizou os demais vereadores
pela iniciativa de fiscalizar os atos
do Poder Executivo, uma prerro-
gativa constitucional das Câma-
ras Municipais.

VEREADOR CRITICA “DIÁRIO”
OFICIAL DO MUNICÍPIO

Na terça-feira (10), na ses-
são da Câmara de Tatuí, foram
anunciados os presidentes das
cinco comissões permanen-
tes, responsáveis pela emis-
são de pareceres em todos os
projetos protocolados na se-
cretaria da Casa, de autoria
dos Poderes Executivo ou
Legislativo.

O presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Re-
dação é o vereador Valdeci
Antonio de Proença (PSB). A
Comissão de Economia, Fi-
nanças e Orçamento será pre-
sidida pelo parlamentar Dione
Batista (PDT). A Comissão de
Política Urbana, Meio Ambien-
te, Defesa dos Direitos do Con-
sumidor e Serviços Públicos
Municipais tem como presi-
dente o vereador Oswaldo La-
ranjeira Filho (PT). A parlamen-
tar Rosana Nochele Pontes
Pereira (PROS) é a presidente
da Comissão de Saúde, Edu-
cação, Cultura, Esportes, Pro-
moção Social e Trabalho. E o
vereador Job dos Passos
Miguel (PPL) preside a Comis-
são de Obras e Administração
Pública.

Com a definição dos presi-
dentes, as comissões podem
iniciar a análise das novas
proposituras, que serão discu-
tidas e votadas pelos vereado-
res nas próximas sessões
legislativas.

Na terça-feira (17), não ha-
verá sessão da Câmara de
Tatuí, em virtude do feriado de
carnaval. A próxima reunião
semanal dos vereadores, aber-
ta ao público, ocorre dia 24 de
fevereiro, às 19 horas.

COMISSÕES
DA CÂMARA

DEFINEM
PRESIDENTES

Na terça-feira (10), durante
a sessão da Câmara Municipal,
alguns vereadores teceram crí-
ticas ao “Diário Oficial de Tatuí”.
O pronunciamento mais con-
tundente foi feito pelo vereador
Dione Batista (PDT), que apre-
sentou inclusive requerimento,
onde pede ao prefeito José
Manoel Corrêa Coelho (Manu)
que informe, através do setor
competente, “se acha justo o
quanto foi gasto na publicação
do jornal ‘Diário Oficial de Tatuí’,
pois nossa cidade encontra-se
quase no estado de calamida-
de pública”.

Na justificativa, o parlamen-
tar afirma ter sido procurado
por munícipes, que estão in-

dignados com a situação, pois
no Pronto Socorro e Santa
Casa estão faltando medica-
mentos e aparelhos cirúrgicos.
“Além do mais, há um total
abandono, em ruas esbura-
cadas e cheias de mato”, fina-
liza o texto.

Em suas palavras, Dione
Batista disse que o dinheiro

gasto na publicação do “Diário”
deveria ser utilizado para me-
lhorar o setor de saúde do mu-
nicípio e o prefeito deveria se
preocupar mais em atender a
população carente da cidade.
Não faltaram, no pronunciamen-
to, palavras duras contra a atual
administração municipal e o
chefe do Poder Executivo.

Vereador Dione Batista se notabiliza pela suas posições favoráveis à população de Tatuí.


