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Eu, Fernando Sueji Muta, Oficial
de Registral Civil, de Tatuí , Estado de
São Paulo, FAÇO SABER  que pretendem
se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil Brasileiro.

Edital nº 21.646, fls. 201, livro D-27.
ISAQUIAS ALVES DE MORAES , brasilei-
ro, solteiro, entregador, natural de Qua-
dra/SP, onde nasceu no dia 25 de outubro
de 1979, filho de Cesário Alves de
Moraes e de Ana Rita da Rosa, residente
em Tatuí/SP, Rua Agenor da Silva Telles
nº 153 – V. Bandeirantes e DANIELE
FELICIANO , brasileira, divorciada, bal-
conista, natural de Tatuí/SP, onde nas-
ceu no dia 05 de janeiro de 1981, filha de
Lucélio Feliciano e de Maria Iranete Pantojo
Feliciano, residente em Tatuí/SP, Rua
Antonio Carlos Santos Bueno nº 130 – Jd.
Tókio.
Tatuí, 04 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.647, fls. 202, livro D-27.
RODRIGO EDUARDO NUNES DE
MEDEIROS, brasileiro, solteiro, auxiliar
de almoxarifado, natural de Tatuí/SP,
onde nasceu no dia 05 de março de 1993,
filho de Clóvis Eduardo Nunes de
Medeiros e de Adriana Gonsaga Rodrigues
Costa de Medeiros, residente em Tatuí/
SP, Rua Izídio Proença nº 44 e GABRIELA
APARECIDA DELA-ROLE DE LIMA , bra-
sileira, solteira, do lar, natural de Sorocaba/
SP (reg. em Tatuí/SP), onde nasceu no
dia 05 de abril de 1994, filha de Carlos
Roberto de Lima e de Suely Aparecida
Delarole, residente em Tatuí/SP, Rua
Adelaide Lencione Moreira nº 280.
Tatuí, 04 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.648, fls. 203, livro D-27.
GILBERTO DE LIMA PAES , brasileiro,
solteiro, ajudante de transporte, natural
de Capão Bonito/SP (reg. em Guapiara/
SP), onde nasceu no dia 13 de agosto de
1983, filho de Miguel de Lima Paes e de
Valdinice de Almeida Paes, residente em
Tatuí/SP, Rua Joaquim Eugênio dos
Santos nº 162 – Jd. Thomas Guedes e
ALINE APARECIDA VIEIRA , brasileira,
solteira, ajudante de produção, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 30 de maio
de 1985, filha de Antonio de Campos
Vieira e de Ângela de Fátima Calaça
Vieira, residente em Tatuí/SP, Rua Joa-
quim Eugênio dos Santos nº 162 – Jd.
Thomas Guedes.
Tatuí, 05 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.649, fls. 204, livro D-27.
RODRIGO RODRIGUES DE ALMEIDA ,

EDITAL DE PROCLAMAS
brasileiro, solteiro, fotógrafo, natural de
Santos/SP (reg. em Itanhaém/SP), onde
nasceu no dia 02 de março de 1984, filho
de Décio Roberto de Almeida e de Ana
Francisca Rodrigues da Costa Almeida,
residente em Tatuí/SP, Rua Prof. Antonio
Tricta Júnior nº 704 – V. Dr. Laurindo e
TALITA CRISTINA LEME DA TRINDADE ,
brasileira, solteira, psicóloga, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 05 de março
de 1984, filha de Vanderlei da Trindade e de
Rita de Cássia Leme Trindade, residente
em Tatuí/SP, Rua Prof. Antonio Tricta
Júnior nº 704 – V. Dr. Laurindo.
Tatuí, 05 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.650, fls. 205, livro D-27.
CLÉVERSON STANK , brasileiro, solteiro,
autônomo, natural de Boa Vista da Aparecida/
PR, onde nasceu no dia 20 de novembro de
1982, filho de Daniel Ventura Stank e de Ilse
Stank, residente em Tatuí/SP, Chácara
Mariano – Bairro Congonhal e JOSIANE
FABRICIO DOMINGUES , brasileira, sol-
teira, autônoma, natural de Tamarana/PR,
onde nasceu no dia 02 de agosto de 1997,
filha de José Bueno Domingues e de
Lucilene Casturina dos Santos Fabrício
Domingues, residente em Tatuí/SP, Chá-
cara São Domingues – Bairro Quadrinha.
Tatuí, 05 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.651, fls. 206, livro D-27.
ORLANDO RAFAEL IDRA , brasileiro, sol-
teiro, autônomo, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 16 de agosto de 1991, filho
de Benedito Orlando Idra e de Maria Miranda
Idra, residente em Tatuí/SP, Rua Marieta
Assumpção Telles nº 213 – Jd. Tókio e
TATIANE KAROLAINE RODRIGUES BA-
TISTA, brasileira, solteira, operadora de
caixa, natural de Itararé/SP, onde nasceu
no dia 09 de abril de 1989, filha de Elieze
Batista e de Lúcia Helena Rodrigues, resi-
dente em Tatuí/SP, Rua Emílio Haddad nº
323 – V. Brasil.
Tatuí, 05 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.652, fls. 207, livro D-27.
CRISTIAN EDGAR ROSA , brasileiro, sol-
teiro, auxiliar de montador, natural de Tatuí/
SP, onde nasceu no dia 14 de agosto de
1984, filho de Agenor Rosa e de Tomasia
da Conceição Rosa, residente em Tatuí/
SP, Rua Vereador Lucas Pelagalli nº 255 –
Pq. Lincoln e VALDIRENE PEREIRA
NUNES DE OLIVEIRA , brasileira, solteira,
do lar, natural de Tatuí/SP, onde nasceu no
dia 23 de abril de 1982, filha de Luís Carlos
Nunes de Oliveira e de Rosana Pereira,
residente em Tatuí/SP, Rua Vereador Lucas
Pelagalli nº 255 – Pq. Lincoln.

Tatuí, 06 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.653, fls. 208, livro D-27.
LUCIANO CASARI FLORIAN , brasileiro,
solteiro, advogado, natural de Tietê/SP,
onde nasceu no dia25 de outubro de 1979,
filho de Gervasio de Jesus Sutilo Florian e
de Lucia Ângela Casari Florian, residente
em Tatuí/SP, Rua Mateus Fiúza nº 81 -
CDHU e VIVIANE DOS SANTOS , brasilei-
ra, solteira, secretária executiva, natural
de Avaré/SP, onde nasceu no dia 04 de
setembro de 1986, filha de Wolney Saulo
dos Santos e de Mariselma Aparecida Pires
dos Santos, residente em Tatuí/SP, Rua
Mateus Fiúza nº 81 – CDHU.
Tatuí, 09 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.654, fls. 209, livro D-27.
HÉLISSON HIROSHI SAKANO , brasileiro,
solteiro, gestor financeiro, natural de Tatuí/
SP, onde nasceu no dia 24 de agosto de
1989, filho de Eduardo Takao Sakano e de
Elza Maria Correa Sakano, residente em
Tatuí/SP, Avenida Virgílio Montezzo Filho
nº 515 – Nova Tatuí e FERNANDA TAVARES
DE ALMEIDA , brasileira, solteira,
vendedora, natural de Tatuí/SP, onde nas-
ceu no dia 11 de março de 1992, filha de
Orlando Tavares de Almeida e de Agda
Pereira Sepó de Almeida, residente em
Tatuí/SP, Rua Assumpção Ribeiro nº 245
– Inocoop.
Tatuí, 09 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.655, fls. 210, livro D-27.
EDISON VALÊNCIO DOS SANTOS , brasi-
leiro, solteiro, carteiro, natural de Tatuí/SP,
onde nasceu no dia 1º de agosto de 1980,
filho de Dionísio dos Santos e de Eunice
Rodrigues dos Santos, residente em Tatuí/
SP, Rua José Abílio de Sá nº 519 - Inocoop
e DANIELE SOARES DA SILVA , brasileira,
solteira, caixa, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 18 de agosto de 1990, filha
de José Leandro Soares da Silva e de
Solange de Fátima Leite Soares da Silva,
residente em Tatuí/SP, Rua Alexandre
Sallum nº 683 – Jd. XI de Agosto.
Tatuí, 09 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.656, fls. 211, livro D-27.
TIAGO CASTILHO , brasileiro, divorciado,
carpinteiro, natural de Itararé/SP (reg. em
Riversul/SP), onde nasceu no dia 25 de
julho de 1986, filho de João Batista de
Castilho e de Tereza Fontoura de Deus
Castilho, residente em Tatuí/SP, Rua
Cassemiro Martins Siqueira nº 26 – B. São
Judas Tadeu e KAROLINE FERREIRA DO
NASCIMENTO , brasileira, solteira,
vendedora, natural de Tatuí/SP, onde nas-

ceu no dia 25 de fevereiro de 1996, filha
de Valdeci Antonio do Nascimento e de
Fátima Aparecida Ferreira, residente em
Tatuí/SP, Rua Nhonhô da Botica nº 647
– Centro.
Tatuí, 09 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.657, fls. 212, livro D-27.
ADILSON GOMES , brasileiro, divorcia-
do, pedreiro, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 20 de fevereiro de 1969,
filho de Joel Gomes e de Maria Lúcia
Antunes Gomes, residente em Tatuí/SP,
Rua Ana de Campos nº 70 – B. Santa Cruz
e MARIA APARECIDA SILVA , brasileira,
solteira, do lar, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 29 de março de 1977, filha
de Ana Maria de Jesus Silva, residente
em Tatuí/SP, Rua Ana de Campos nº 70
– B. Santa Cruz.
Tatuí, 09 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.658, fls. 213, livro D-27.
JOÃO PAULO ALVES DE FIGUEIREDO ,
brasileiro, solteiro, auxiliar de produção,
natural de São Paulo/SP (reg. em 1º Subd.
Osasco/SP), onde nasceu no dia 13 de
outubro de 1986, filho de João Alves de
Figueiredo e de Maria Gorete Soares de
Figueiredo, residente em Tatuí/SP, Rua
Farmacêutico Francisco Miranda Nogueira
nº 275 – Jd. Wanderley e ADRIÉLLE
ALEXANDRINA DE CÁSSIA LARA , bra-
sileira, solteira, operadora de caixa, na-
tural de Botucatu/SP (reg. em Riversul/
SP), onde nasceu no dia 20 de janeiro de
1988, filha de José Maria Lara e de Maria
Benedita de Souza Lara, residente em
Tatuí/SP, Rua José Abílio de Sá nº 711
– Inocoop.
Tatuí, 09 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.659, fls. 214, livro D-27.
LEONARDO APARECIDO DA SILVA DE
LIMA , brasileiro, solteiro, serviços ge-
rais, natural de Tatuí/SP, onde nasceu no
dia 04 de fevereiro de 1993, filho de
Carlos Mamede Rosa de Lima e de Sueli
da Silva, residente em Tatuí/SP, Praça
Eduardo Bastos nº 59 – V. Brasil e
JÉSSICA DE CAMARGO , brasileira, sol-
teira, serviços gerais, natural de Tatuí/
SP, onde nasceu no dia 06 de julho de
1997, filha de Jean Adriano de Camargo
e de Silvia Estevam de Medeiros, resi-
dente em Tatuí/SP, Rua João Peixoto nº
338 – Jd. Santa Rita de Cássia.
Tatuí, 09 de fevereiro de 2015.

Se alguém souber de algum im-
pedimento, oponha-o na forma da
Lei.

ABANDONO DA CIDADE
CAUSA INDIGNAÇÃO

NA POPULAÇÃO

O total estado de abandono
em que se encontra a cidade de
Tatuí causa indignação em lei-
tores deste semanário e estes
reagem com duras críticas à
administração do prefeito José
Manoel Correa Coelho (Manu).
Um leitor assíduo deste sema-
nário comenta: “que despreparo
e quanta indiferença e omissão
dos agentes, autoridades e ad-
ministradores municipais! Isso
é inaceitável. Os cidadãos res-
ponsáveis de nosso município
precisam reagir”.

Este contundente comen-
tário é em relação a matéria
divulgada pela TV Tem que bair-
ros de Tatuí estão sem nenhu-
ma assistência e a população
está à mercê de sua própria
sorte. Veja o que publicou a
emissora de TV regional:

“As reclamações dos mo-
radores de bairros de Tatuí,
sobre infestação de bichos em
suas residências, se transfor-
maram em reportagem de tele-
visão. O telejornal “Tem Notíci-
as”, da TV Tem de Itapetininga,
exibiu matéria, onde os mora-
dores queixam-se do surgi-
mento de ratos, baratas, es-
corpiões e carrapatos em
suas moradias. Segundo os
populares, a proliferação esta-
ria ocorrendo em um terreno
baldio, que se encontra cober-
to de mato e entulho.

Os moradores dizem que
os carrapatos estão atacando
também seus animais de esti-
mação e muitos mantém as
portas e janelas de suas casas
fechadas, mesmo com o forte
calor, para evitar a entrada dos
bichos indesejáveis. A preocu-
pação maior é com a saúde
das pessoas, especialmente

VEREADOR SE AFASTA DA BASE
DE APOIO DO PREFEITO MANU

O vereador André Norbal (PT)
enviou “release” à imprensa,
onde diz que, após deixar a vice-
liderança do prefeito José
Manoel Corrêa Coelho (Manu)
na Câmara Municipal, no ano
passado, se afasta agora da
base de apoio ao Chefe do Exe-
cutivo. O comunicado ocorreu
em reunião entre lideranças po-
líticas, amigos e simpatizantes
do vereador no último dia 30 de
janeiro, para análise e avaliação
de seu mandato no Poder
Legislativo. Entre os presentes
na reunião, encontrava-se o vice-
prefeito Vicente Aparecido
Menezes, que falou sobre os fa-
tos mais recentes e sua relação
com a atual administração. Esta
“vive um momento de contesta-
ção de sua eficiência nos servi-
ços públicos”, segundo enten-
dimento do vice-prefeito.

O vereador André Norbal, por

das crianças. A Prefeitura in-
formou à reportagem que uma
equipe foi enviada ao local, mas
não encontrou carrapatos. Além
disso, não recebeu nenhuma
reclamação formal dos mora-
dores. Em relação ao terreno,
a Prefeitura disse que trata-se
de imóvel particular e seu pro-
prietário já foi notificado para
realizar a limpeza.

Abandono se repete
em bairros centrais

Na última semana, uma
moradora das imediações do
Hospital Avançado, uma cons-
trução que se encontra aban-
donada na Rua Rotary Club,
próximo ao Cat-Sesi, teceu
severas críticas à administra-
ção municipal. Ela diz que os
arredores deste hospital en-
contram-se em total estado de
abandono e os moradores têm
que conviver com pernilongos,
ratos, aranhas e outros ani-
mais peçonhentos. A indigna-
ção chega ao extremo da seve-
ra crítica. A queixosa afirma:
“que todos saibam que nos-
sos impostos foram pagos e
muito bem pagos”. Com cer-
teza, ela se refere ao brutal
aumento do IPTU em 2014,
lançado em dois carnês para
engordar os cofres públicos.
E acrescenta: “Digo isso para
que todos fiquem sabendo que
o sr. alcaide nos abandonou
neste inferno onde jamais ele
queria estar”. A cidadã deixa
patente sua condição de in-
dignação e  realça o péssimo
serviço prestado pela admi-
nistração municipal: “manda-
ram passar mata mato nas
ruas deste hospital e nem se-
quer olharam as ruas laterais”,
desabafa a munícipe.

Cidadã reclama do total estado de abandono próximo ao Hospital
Avançado.

sua vez, fez uma autocrítica e
esclareceu que sua intenção é
continuar dividindo seu manda-
to com os que tiverem o desejo
de opinar, criticar e fazer propos-
tas que melhorem a cidade.
André falou também sobre seu
posicionamento, através de seu
voto nas matérias encaminha-
das pelo prefeito Manu ao
Legislativo, e de sua frustração
“pelo não cumprimento de pro-
messas assumidas, junto à
população de Tatuí”. Como
exemplos, citou a construção da
UBS – Unidade Básica de Saú-
de no Jardim Tókio, a
revitalização da Praça de Santa
Cruz e a construção de área de
lazer no Bairro Inocoop, dentre
outras, “que nem constam do
planejamento para os próximos
meses”. Disse que “metade do
mandato do prefeito acabou, sem
que tenha cumprido 20% do pla-

no de governo”.
O parlamentar revela ainda

“a tentativa de dialogar com o
prefeito e fazê-lo entender que,
com o aumento do IPTU, que
exige sacrifício do povo, para
recuperar as finanças da Prefei-
tura, não faz sentido dar isenção
de impostos para empresários
que terão lucros comerciali-
zando casas em Tatuí”. O verea-
dor André Norbal afirma que “de-
sabafou pela atitude desonesta
do prefeito, abusando da ino-
cência popular, usando a estru-
tura de que dispõe, mentindo
para pressionar pela aprovação
do projeto nos termos de seu
interesse”.

Informa, por fim, que, fora da
base de apoio do prefeito Manu,
mantém a disposição de traba-
lhar pelo povo e continuará fisca-
lizando e sendo intolerante com
o que não estiver correto na ad-

ministração. Segundo André
Norbal, ficou estabelecida, nes-
ta reunião, a constituição de um
conselho para o mandato, aber-
to a outras adesões e com reu-
niões mensais.

“QUANDO A SUBSERVIÊNCIA É UMA IMORALIDADE”
Para esclarecimento de

quem possa estar interessa-
do, eu, vereador e membro do
PT, Partido dos Trabalhado-
res, em relação ao relaciona-
mento político com a atual ad-
ministração, levo ao conheci-
mento público os seguintes
fatos e posicionamento:

Respeito à decisão da co-
missão executiva do Partido
dos Trabalhadores, que votou
e decidiu por continuar alinha-
do ao atual governo. Porém,
me sinto no dever de manifes-
tar minha posição pessoal e o
desejo de não acompanhar o
partido, mantendo todas as
críticas e restrições apresen-
tadas por ocasião das discus-
sões.

Fui fiador do Prefeito Manu
junto a várias comunidades e
grupos de apoio, os quais con-
fiaram e defenderam ardua-
mente seu plano de governo e
sua candidatura, acreditando
em uma cidade melhor para
todos os tatuianos e também
para aqueles que a escolhe-
ram. Até o momento, quebrei
minha cara.

Abaixo, algumas das pro-
messas de melhorias apre-
sentadas pelo então candida-
to ao cargo de prefeito e não
realizadas até o momento:

A gratuidade no transpor-
te de universitários ainda é
um sonho  – Tal apoio, às famí-
lias que pelejam para qualifi-
car seus filhos é de extrema
importância, pois todos somos
conhecedores dos altos valo-
res cobrados pelas institui-
ções de ensino atualmente.
Vale ressaltar, que a qualifica-
ção da mão-de-obra é um gran-

de atrativo para a vinda de novas
indústrias e também permitirá
que tatuianos e tatuianas ocu-
pem as vagas atualmente pre-
enchidas por profissionais de
outras localidades.

A implantação de unidade
de saúde no Jardim Tókio tam-
bém não aconteceu  – O equipa-
mento público de saúde no bair-
ro atenderia cerca de 6.000 pes-
soas daquela região, que hoje
se deslocam até o São Cristo-
vão para receber atendimento
médico. Durante reunião reali-
zada em novembro de 2013, o
prefeito renovou o compromis-
so de instalação da unidade,
estipulando o segundo semes-
tre de 2014 como prazo final.

A implantação de uma área
de lazer no Inocoop é desejo
antigo dos moradores   – A área
de lazer proporcionaria melhor
qualidade de vida para jovens,
adultos e idosos, que esperam
tal equipamento público desde
a construção daquele conjunto
habitacional.
   A revitalização da Praça de
Santa Cruz é uma necessidade
– Há vinte anos a praça do Bairro
Santa Cruz não recebe
melhorias. Em oportunidade que
reuniu moradores, comercian-
tes e o pároco da Igreja de Santa
Cruz, ainda em 2013, o atual
prefeito assumiu o compromis-
so de revitalizar o local. Atual-
mente a praça está abandona-
da, com a iluminação precária,
mato alto, apesar de ser endere-
ço da Secretaria Municipal de
Esporte Lazer e Juventude.

A pavimentação de ruas no
Vale dos Lagos é aguardada
por moradores  - Durante a cam-
panha de 2012, levei o candidato

Manu até a comunidade do Vale
dos Lagos. Na ocasião, o então
candidato assumiu o compro-
misso de pavimentar algumas
vias do local, pois os moradores
sofrem com a poeira em perío-
dos quentes e com o barro em
dias de chuva. Após as eleições,
voltamos ao bairro e o prefeito
Manu renovou o compromisso
de asfaltar as principais ruas
daquele local. Após dois anos
de governo, sequer o planeja-
mento para a execução dos tra-
balhos foi apresentado.

Falta investimento no es-
port e – Outra triste constatação
é que, após 25 meses de man-
dato do atual prefeito, o esporte
tatuiano continua com as mes-
mas carências, pois a pasta ain-
da conta com orçamento de de-
partamento. No popular, a trans-
formação do departamento de
esportes em Secretaria de Es-
portes, Lazer e Juventude foi
uma ação para inglês ver. E o
que dizer do nosso conjunto es-
portivo Major Magalhães
Padilha? Continua o mesmo,
caindo aos pedaços e entregue
às pombas.

Funcionários públicos che-
gam ao 3º ano de mandato da
atual gestão sem o aumento
prometido  – Além de não ser
valorizado, o trabalhador ainda
sofre com a falta de equipamen-
tos adequados para a realiza-
ção das tarefas diárias.

Além dos assuntos tratados
acima e compromissos assu-
midos durante o processo elei-
toral, ficou evidente a falta de
compromisso do atual governo
quando rejeitou algumas de
minhas iniciativas, a exemplo:

A implantação de uma Co-

missão Permanente de Aces-
sibilidade  – que seria o em-
brião de um departamento de
defesa dos direitos das pes-
soas com deficiência, poden-
do, em um futuro próximo, se
tornar uma secretaria. A co-
missão é de extrema impor-
tância para o município, pois
não existe política pública vol-
tada às pessoas com defici-
ência, seja educação, espor-
te, cultura ou emprego. Por-
tanto, é preciso capacitar fun-
cionários para atender ade-
quadamente às pessoas com
deficiência, suas famílias e
instituições que atuam na
área. É importante ressaltar
que, segundo dados divulga-
dos pelo IBGE – Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica, cerca de 22 mil tatuianos
possuem algumas das defici-
ências pesquisadas no últi-
mo censo de 2010, sendo sete
mil casos graves.

Assim, com mais da meta-
de do mandato percorrido,
com pouco do plano de gover-
no realizado, a atual gestão
peca com a perda da
credibilidade, pois o que pro-
põe, não cumpre. Sem pers-
pectiva de melhora, por conta
da inexistência de planeja-
mento, torno mais uma vez
pública a minha decisão de
retirar meu apoio ao Prefeito
Manu, para continuar servindo
à população, na minha função
de legislar e fiscalizar as ações
do Poder Executivo.
 
Tatuí, 4 de fevereiro de 2015.

 
ANDRÉ NORBAL

Vereador


