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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

A FAMÍLIA VAGALUME  agradece o apoio dos
amigos, religiosos e de todos que manifestaram
carinho neste momento de perda do nosso querido
Paulo Vagalume.

O Céu está em Festa pois recebeu um ícone da
Alegria.

Deixará saudade e a certeza em nossos cora-
ções de uma bela Missão  que foi cumprida em toda
sua existência.

A todos nossa eterna gratidão.
ABRIL/2015

AGRADECIMENTO

† Pedro Sergio Dias da
Rosa  – Faleceu dia 16 de abril,
aos 65 anos.

† Toshio Sei – Faleceu dia
16 de abril, aos 73 anos.

† Alli Salomão  – Faleceu
dia 17 de abril, aos 78 anos.

† Mário de Campos  – Fale-
ceu dia 18 de abril, aos 69 anos.

† João Vicente da S. Fi-
lho  – Faleceu dia 21 de abril,

aos 71 anos.
† Francisca Soares

Candido  – Faleceu dia 21 de
abril, aos 93 anos.

† Antonio Sérgio
Rodrigues de Jesus  – Fale-
ceu dia 21 de abril, aos 64
anos.

† Thimotheo Carriel  – Fa-
leceu dia 21 de abril, aos 79
anos. NOVO ENDEREÇO

COMPUTER LAB
R. Palmira de Campos
Arruda, 78 - Jd. Manoel

de Abreu - Tatuí
Fone: (15) 9.9719-8970

CEI DAS CASAS

PRIMEIRAS TESTEMUNHAS SÃO
OUVIDAS NA CÂMARA MUNICIPAL
Na quinta-feira (16), na Câ-

mara Municipal, os vereadores
que integram a Comissão Es-
pecial de Inquérito (CEI) que
investiga as compras e refor-
mas de imóveis adquiridos pela
Prefeitura de Tatuí nos anos de
2013 e 2014, ouviram em depo-
imentos, os avaliadores inter-
nos e externos das quatro com-
pras de imóveis realizadas nes-
te período.

Oito pessoas foram ouvi-
das, todas na condição de tes-
temunhas. Os depoimentos
duraram quase cinco horas.
Fazem parte da Comissão
Especial de Inquérito que in-
vestiga as compras os verea-
dores Júnior Vaz (PSDB, pre-
sidente), André Marques (PT,
relator) e Rosana do Super-
mercado (Pros, membro).

Entrevista para a rádio
Na sexta-feira (17), o presi-

dente da CEI, vereador Júnior
Vaz, concedeu entrevista à
Rádio Notícias AM e comen-
tou sobre alguns dos momen-
tos dos depoimentos das tes-
temunhas ouvidas no dia ante-
rior. Vaz revelou que um dos
avaliadores externos declarou
à CEI que não avaliou a casa
comprada do Jardim São Pau-
lo pessoalmente, apenas ava-
liou pela matrícula. Ainda du-
rante as oitivas, um outro ava-
liador externo declarou, segun-
do o comandante da CEI, “que
a casa do Jardim São Paulo
não é própria para a creche”.

Júnior Vaz ainda relatou na
entrevista à emissora de rádio
local que durante os depoi-
mentos, um dos avaliadores
externos disse que não avaliou
a casa comprada da Rua
Humaitá, conforme consta nos
documentos enviados à CEI

Vereadores da “CEI das Casas” ouviram 8 testemunhas na última semana.

pela prefeitura.
Outro ponto que chamou a

atenção do presidente da CEI é
que os avaliadores internos de-
ram versões diferentes sobre
um mesmo assunto: quem abriu
as casas para eles ingressa-
rem para a avaliação dos imó-
veis. Ainda segundo Vaz, cau-
sou estranheza à Comissão que
os avaliadores externos tiveram
dificuldade em explicar o moti-
vo de um cartório local ter pedi-
do a avaliação deles para os
imóveis. O vereador tucano ain-
da comentou que novas convo-
cações para depoimentos de
testemunhas serão formaliza-
das pela CEI nos próximos dias
e que continua a análise de
todos os documentos forneci-
dos pela Prefeitura de Tatuí sobre
a compra e reforma dos quatro
imóveis sob investigação.

PROMOTORAS POPULARES
RECEBEM MOÇÕES DE APLAUSOS

Dia 9 de abril, na Câmara
Municipal, a vereadora Rosana
Nochele Pontes Pereira (Pros)
recebeu as formandas e a coor-
denadora da segunda turma de
Promotoras Legais Populares
(PLP) e as homenageou, atra-
vés da entrega de moções de
aplausos e congratulações. A
cerimônia contou com a presen-
ça do advogado e assessor par-
lamentar Décio Augusto

Formandas e coordenadora do PLP são homenageadas no Legislativo.

Tagliarine Rolim e do chefe de
cerimonial da Câmara, Luís
Carlos de Camargo, que fez a
abertura do evento.

O curso das Promotoras Le-
gais Populares é coordenado
por Heloísa Saliba Borges, e
nele, as participantes recebem
orientações sobre vários tipos
de legislação. A vereadora
Rosana, durante seu discurso,
destacou o trabalho de valoriza-
ção das mulheres no municí-
pio, através deste projeto de for-
mação, e colocou-se à disposi-
ção do grupo para apoiar e ga-
rantir a continuidade dos cur-
sos em Tatuí e a luta por
melhorias.

CÂMARA APROVA PROJETO
QUE REGULAMENTA INSTALAÇÃO

DE TORRES DE TELEFONIA
Na terça-feira (14), na ses-

são da Câmara Municipal, os
vereadores aprovaram projeto de
lei do Poder Executivo, que dis-
põe sobre normas gerais urba-
nísticas para a instalação, no
município, de estruturas de su-
porte das estações de rádio base
e equipamentos, autorizadas e
homologadas pela Agência Na-
cional de Telecomunicações. Na
prática, o projeto regulamenta e
autoriza a instalação de novas
torres de telefonia móvel em
Tatuí, com o objetivo de melho-
rar o sinal e os serviços, especi-
almente nos aparelhos celula-
res.

A propositura recebeu voto
contrário do vereador Márcio
Antonio de Camargo (PSDB). Ele
apresentou uma emenda, que
teve pareceres rejeitados pela
edilidade. Na tribuna, Márcio dis-
se que não é contrário à melhoria
dos serviços de telefonia móvel,
mas preocupa-se com a radia-
ção eletromagnética emitida por
essas torres, que podem, se-
gundo o parlamentar, trazer pro-
blemas de saúde aos munícipes
que residem nas áreas próxi-
mas. O parlamentar destacou
que o novo projeto revoga os
artigos 33, 34 e 35 da Lei Muni-
cipal nº 4.228/2009, sobre o uso
e ocupação do solo em Tatuí.
Um desses artigos veda a insta-
lação de antenas transmissoras
de radiação eletromagnética em
um raio de cem metros de esta-
belecimentos de ensino, clíni-
cas, hospitais e residências.
Márcio acredita ainda que deve-
riam ser realizadas audiências
públicas, para discutir as mu-
danças junto à população.

Em defesa do projeto, o vere-
ador Fábio José Menezes Bueno
(PROS) lembrou que a cidade
necessita hoje de melhorias no
serviço de telefonia móvel, e em
alguns locais, não se consegue
sequer captar o sinal no telefone
celular. O parlamentar, que pre-
sidiu a Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) para apurar os
serviços de telefonia fixa, móvel
e de Internet em Tatuí, salientou
que as melhorias permitirão o
melhor funcionamento da
tecnologia “4G” no município.

Vereador Márcio Camargo ma-
nifestou-se contra o projeto.

Lembrou também que uma das
conclusões da CPI apontou a
falta de antenas retransmis-
soras na cidade, gerando recla-
mações dos usuários de telefo-
nia, em razão da baixa qualidade
do serviço. Fábio Menezes reve-
lou que, atualmente, Tatuí dis-
põe de sete antenas para aten-
der uma população superior a
110 mil habitantes.

Na justificativa do projeto, o
prefeito José Manoel Corrêa
Coelho (Manu) diz que não se
sustenta a argumentação de que
a radiação das antenas causa
prejuízo à saúde, até porque a
Lei Federal nº 11.394/2009, que
regulamenta os limites de expo-
sição à radiação emitida por
essas antenas, seguiu padrões
da Organização Mundial de Saú-
de (OMS). De acordo com fonte
da OMS, citada na mesma justi-
ficativa, “considerando os níveis
muito baixos de exposição e os
resultados das pesquisas reu-
nidas até o momento, não existe
evidência científica convincente
de que os fracos sinais de
radiofrequência provenientes de
estações rádio-base e de redes
sem fio causem efeitos adver-
sos à saúde”.


