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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

CÂMARA APROVA COMISSÃO DE INQUÉRITO
PARA INVESTIGAR COMPRA DE IMÓVEIS

Na sessão da terça-feira (10),
a Câmara Municipal de Tatuí
aprovou, por quinze votos a um,
a criação de uma Comissão
Especial de Inquérito (CEI), para
investigar supostas irregularida-
des na compra de imóveis pela
Prefeitura nos anos de 2013 e
2014. O voto pela não aprovação
da CEI foi do vereador Oswaldo
Laranjeira Filho (PT). Os demais
parlamentares, com exceção do
presidente da Casa de Leis, que
somente vota no caso de de-
sempate, aprovaram a abertura
da Comissão de Inquérito.

O requerimento contendo o
pedido de investigação foi
protocolado na segunda-feira (9)
e assinado por oito parlamenta-
res: Luís Donizetti Vaz Júnior
(PSDB), Márcio Antonio de
Camargo (PSDB), Alexandre de
Jesus Bossolan (DEM), Job dos
Passos Miguel (PPL), Valdeci
Antonio Proença (PSB), Antonio
Marcos de Abreu (PP), Fábio
José Menezes Bueno (PROS) e
Dione Batista (PDT). Na sessão,
os demais vereadores que inte-
gram o Poder Legislativo pedi-
ram para constar seu apoio ao
pedido de abertura da CEI.

O requerimento foi lido na
íntegra na sessão, e nele, vere-
adores que assinaram o pedido
de abertura da CEI enumeraram
vários motivos. Entre eles, as
respostas inadequadas ou
truncadas aos requerimentos
dos vereadores, não fornecimen-
to, pela Prefeitura, de documen-
tos solicitados pelos parlamen-
tares e não comparecimento da
secretária da Educação à convo-
cação da Câmara Municipal, para
explicar as compras dos imó-
veis.

Seguindo o regimento inter-
no, o presidente Wladmir
Faustino Saporito (PROS) no-
meou os membros da CEI. São
eles: Luis Donizetti Vaz Júnior
(PSDB), André Norbal (PT) e
Rosana Nochele Pontes Perei-
ra (PROS). A comissão terá até
15 dias para iniciar seus traba-
lhos e, em seguida, 45 dias para
realizar investigações e produzir
um relatório sobre o assunto. A
escolha dos vereadores obede-
ceu a formação das bancadas
existentes no Poder Legislativo.

Pelo requerimento aprovado,
a CEI irá apurar as seguintes
compras e reformas dos imó-
veis: imóvel na Rua Humaitá nº
603, lote de terreno localizado na
Rua Francisco Manoel de Sá,
imóvel localizado na Rua Fran-
cisco Manoel de Sá nº 159, imó-
vel localizado na Avenida Cône-
go João Clímaco nº 87 e imóvel
localizado na Rua Gualter Nunes,
esquina com a Rua Rafino. Após
a sessão, os três vereadores
que integram a CEI se reuniram
nas dependências do Poder
Legislativo, para analisar quais
serão as primeiras ações a se-
rem desenvolvidas.

Outras investigações  - Na
tribuna, os vereadores Luis
Donizetti Vaz Júnior (PSDB),
Márcio Antonio de Camargo
(PSDB), Alexandre de Jesus
Bossolan (DEM), Dione Batista
(PDT), Antonio Marcos de Abreu
(PP), André Norbal (PT) e Valdeci
Antonio Proença (PSB) relata-
ram que novos pedidos de Co-
missões Especiais de Inquéri-
tos devem ser formulados nas
próximas semanas. “Não há
transparência, pois requerimen-
tos formulados pelos vereado-
res e aprovados em Plenário são
respondidos de forma evasiva
pelo Poder Executivo”, destacou
o vereador Márcio Antonio de
Camargo.

Na terça-feira (10), sessão de Câmara recebe grande público.

CÂMARA DISCUTE POSSÍVEIS
ALTERAÇÕES NO PLANO DIRETOR
Dia 23 de março, às 19h30,

a Câmara Municipal realiza
audiência pública, nos termos
da Lei Federal nº 10.257, de 10
de julho de 2001 (Estatuto da
Cidade), para a discussão de
um projeto de lei do Executivo,
que dispõe sobre alteração,
revogação e acréscimo de arti-
gos e incisos na Lei Municipal
que instituiu o Plano Diretor de

Tatuí. A audiência, aberta a
qualquer interessado, ocorrerá
no plenário da Câmara, na Ave-
nida Cônego João Clímaco
(Mangueiras), nº 226.

O Plano Diretor é conside-
rado instrumento básico para o
processo de planejamento
municipal e implantação da
política de desenvolvimento
urbano, norteando as ações

dos agentes públicos e priva-
dos. Apresenta um conjunto
de propostas, princípios e re-
gras orientadoras da ação des-
ses agentes, que constroem e
utilizam o espaço urbano. O
projeto de lei do Executivo a
ser discutido na audiência está
à disposição dos interessados,
no departamento de adminis-
tração da Câmara.

Quase 500 mil eleitores
paulistas – 1,5% do eleitorado
– poderão ter o título de eleitor
cancelado. Os eleitores que
não votaram e não justificaram
a ausência nas três últimas
eleições devem comparecer ao
cartório eleitoral e regularizar a
situação junto à Justiça
Eleitoral até o dia 4 de maio,
para evitar o cancelamento.

O eleitor que não regulari-
zar a sua situação não poderá
ter emitida sua certidão de
quitação eleitoral e sofrerá uma
série de restrições, entre elas
não tirar passaporte, não po-
der se candidatar a concurso
público ou se matricular em
instituição de ensino oficial.
Quem tem o seu nome incluí-
do na relação que a Justiça
Eleitoral divulgou em fevereiro
deste ano deverá dirigir-se ao
cartório, portando documento
oficial com foto, título eleitoral,
comprovantes de votação, de
justificativa eleitoral e de reco-
lhimento ou dispensa de reco-
lhimento de multa.

Se um eleitor deixou de
votar no primeiro e no segundo
turno de uma mesma eleição,
serão contadas duas eleições
para efeito de cancelamento.
A relação dos eleitores passí-
veis de cancelamento do título
está disponível nos cartórios
eleitorais. O cartório de Tatuí
funciona na Rua Santa Cruz,
nº 51.

FALTOSOS NAS
ELEIÇÕES DEVEM

REGULARIZAR
SITUAÇÃO

Este é o último fim de semana da “Festa do Milho” na Paróquia
da Sagrada Família de Tatuí. A festividade, coordenada pelo padre
Edvílson Godoy, arrecada fundos para as obras, serviços e projetos
assistenciais da igreja e os visitantes podem adquirir e saborear
verdadeiras delícias preparadas à base de milho verde. A festa
ocorre logo depois da celebração das missas na Matriz da Sagrada
Família, às 18 horas (aos sábados) e 10, 17 e 19 horas (aos
domingos).

FESTA DO MILHO VERDE

Durante o mês de março, a
Secretaria Municipal de Saúde
promove a campanha de com-
bate à tuberculose em Tatuí, com
exames gratuitos para detecção
da doença em todas as unida-
des básicas de saúde (UBS) da
zona urbana e rural. Em caso de
diagnóstico positivo, o paciente
é encaminhado para tratamento
médico especializado.

A tuberculose é causada por
uma bactéria, conhecida como
“bacilo de Koch”. Os principais
sintomas da doença são tosse
seca por mais de duas semanas,
acompanhada ou não de febre,
dificuldades respiratórias, perda
de apetite e emagrecimento. Tra-

SECRETARIA REALIZA CAMPANHA
DE COMBATE À TUBERCULOSE

ta-se de uma doença altamente
contagiosa, transmitida pelo ar,
especialmente em locais com
aglomerações e pouca ventilação.

A tuberculose ainda é um
sério problema de saúde públi-
ca no Brasil. É importante estar
atento aos sintomas e procurar
orientação na rede pública de
saúde. “A doença tem cura, des-
de que o tratamento, com medi-
camentos, seja seguido à risca
e durante o período determina-
do pelo médico”, explica Marilu
Rodrigues da Costa, coordena-
dora da Vigilância
Epidemiológica do município.
Maiores informações são obti-
das pelo fone: (15) 3259-6358.

A Secretaria Estadual da
Saúde de São Paulo iniciou
esta semana a primeira etapa
da campanha de vacinação
para proteger meninas na faixa
de 9 e 11 anos de idade contra
o papilomavírus humano (HPV),
vírus que pode causar câncer
de colo do útero.

A vacina também será ofe-
recida para a população indí-
gena feminina, entre 9 e 13
anos, além de garotas e mu-
lheres portadoras do vírus HIV,
com faixa etária entre 9 e 26
anos.

A meta estadual é imuni-
zar, até o dia 31 deste mês,
762,1 mil crianças com idades
entre 9 e 13 anos, incluindo o
público indígena, que respon-
dem por 80% das meninas
nesta faixa etária no Estado e
6,6 mil garotas  e mulheres
portadoras do vírus HIV com
idade entre 9 e 26 anos.

VACINA CONTRA
VÍRUS DO CÂNCER

DE ÚTERO
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† Maria Aparecida Vieira  –
Faleceu dia 4 de março, aos 65
anos.

† João Aparecido Mingo-
ranci  – Faleceu dia 5 de março,
aos 76 anos.

† Antonio Bispo Gonçalves  –
Faleceu dia 5 de março, aos 75
anos.

† Terezinha de Moura – Fa-
leceu dia 5 de março, aos 81

anos.
† Maria Aparecida Marella

Osório  – Faleceu dia 6 de março,
aos 62 anos.

† Onofre Saturnino de Assis
– Faleceu dia 9 de março, aos 75
anos.

† Maria Zaira da Silva  – Fale-
ceu dia 10 de março, aos 80
anos.


