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JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO
CIRCULA NA PRÓXIMA SEMANA
Comunicamos aos nossos assinantes e leitores

que o Jornal Integração não circula no dia 27 de
junho, voltando às suas atividades normais no dia
4 de julho.

GOVERNADOR SANCIONA LEI DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SOROCABA

Foto: Gilberto Marques/Governo do Estado

Governador Geraldo Alckmin em foto oficial da solenidade.

Na segunda-feira (15), em
São Paulo, o governador Geral-
do Alckmin sancionou a Lei que
cria a Agência Metropolitana de
Sorocaba (Agem Sorocaba). O
Projeto de Lei foi aprovado dia 20
de maio, por unanimidade, na
Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo. Para o gover-
nador, a criação da RM e a insti-
tuição da agência fortalecem a
região. Dentre as vantagens ci-
tadas por ele com esta iniciativa,
está a melhor articulação do
transporte, o fim da cobrança de
interurbano nas ligações telefô-
nicas e a integração de ações de
segurança pública entre os mu-
nicípios que fazem parte da nova
região. O ato foi prestigiado por
prefeitos e representantes das
26 cidades que integram a RM,
incluindo Tatuí. Entre os convi-
dados, estavam o prefeito José
Manoel Corrêa Coelho (Manu) e
o ex-prefeito Luiz Gonzaga Vieira
de Camargo, presidente do
PSDB local.

“A Região Metropolitana é um
importante fórum para discutir e
buscar as melhores soluções
para as cidades envolvidas. Esta
agência irá fortalecer a vocação
econômica regional, atuando de
forma sinérgica na prestação
dos serviços públicos, atraindo
investimentos, gerando empre-
go e renda e buscando a melhoria
na qualidade de vida da popula-
ção”, explicou Alckmin.

A criação da agência é o últi-
mo passo no processo de im-
plantação da Região Metropoli-
tana de Sorocaba (RMS). O Fun-
do Metropolitano, ligado à agên-
cia, já começa com aporte de R$
3 milhões do orçamento do Es-
tado. Contará também com par-
ticipações proporcionais dos
orçamentos dos municípios. No
prazo de 120 dias, deverá ser
editado um decreto, com a defi-
nição das atribuições das uni-
dades da Agência, as compe-
tências de seus dirigentes e as
normas de relacionamento com
outros órgãos integrantes das
administrações regionais.

Antonio Carlos Pannunzio,
prefeito de Sorocaba, disse que
a agência será um espaço para
as discussões dos prefeitos em
torno de soluções para proble-
mas comuns. “Buscaremos so-
luções conjuntas, que nascem
de baixo para cima, lá da base,
de quem realmente sabe onde
estão os problemas”, concluiu.

Região Metropolitana de
Sorocaba

Criada em maio de 2014, a
Região Metropolitana de
Sorocaba é a quinta do Estado
de São Paulo. Considerada a
maior produtora agrícola entre
as regiões metropolitanas, com
uma grande diversidade na pro-
dução, possui 26 municípios,
cerca de 1,8 milhão de habitan-
tes (mais de 4% do total do Es-
tado) e mantém limite territorial
com a RM de Campinas.

A Região possui onze muni-
cípios localizados no eixo das
rodovias Castelo Branco e Ra-
poso Tavares e economias ba-
seadas em atividades industri-
ais. O Produto Interno Bruto em
2012 chegou a R$ 48,7 bilhões,
equivalente a 3,5% do PIB gera-
do no Estado. Destaca-se o
município de Sorocaba, com um
PIB de mais de R$ 19 bilhões em
2012, situado na 11ª posição da
economia estadual.

Os municípios que compõem
a Região Metropolitana de
Sorocaba são os seguintes:
Alambari, Alumínio, Araçarigua-
ma, Araçoiaba da Serra, Boituva,
Capela do Alto, Cerquilho,
Cesário Lange, Ibiúna, Iperó, Itu,
Jumirim, Mairinque, Piedade,
Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto,
Salto de Pirapora, São Miguel
Arcanjo, São Roque, Sarapuí,
Sorocaba, Tapiraí, Tatuí, Tietê e
Votorantim.

Vereadores aprovaram:

VEREADORES REQUEREM
CANCELAMENTO DO AUMENTO DO IPTU

Na terça-feira (16), na ses-
são da Câmara Municipal, os
vereadores aprovaram requeri-
mento apresentado pelo parla-
mentar José Márcio Franson (PT),
pedindo ao prefeito José Manoel
Corrêa Coelho (Manu) para envi-
ar ao Legislativo um projeto de
lei, tornando sem efeito a Lei
Municipal nº 4.795/13, que auto-
rizou o aumento do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano (IPTU)
em Tatuí. O vereador justifica que
“o descomunal aumento autori-
zado pela referida lei é notoria-
mente inconstitucional e está
impondo a todos os cidadãos
uma carga de impostos abusiva
e impossível de ser paga, beiran-
do as raias do puro e simples
confisco”. Curiosamente, o autor
do requerimento votou de manei-
ra favorável ao aumento em 2013
e pediu agora o “cancelamento”
da lei.

A pedido do vereador
Franson, o requerimento foi vo-
tado nominalmente e em sepa-
rado dos demais. Votaram favo-
ravelmente a este requerimento
os parlamentares Alexandre de
Jesus Bossolan, André Mar-
ques, Antonio Marcos de Abreu,
Carlos Rubens Avallone Júnior,
Fábio José Menezes Bueno, Job
dos Passos Miguel, José Eduar-
do Morais Perbelini, José Márcio
Franson, Luís Donizeti Vaz
Júnior, Márcio Antonio de
Camargo, Oswaldo Laranjeira
Filho e Rosana Nochele Pontes
Pereira. Os vereadores Antonio
Carlos Prestes, Dione Batista,
Ronaldo José da Mota e Valdeci
Antonio de Proença não esta-
vam no plenário no momento e o
parlamentar Wladmir Faustino
Saporito, presidente da Casa de
Leis, somente vota em caso de
desempate.

Receita de bolo – O vereador

José Franson protagonizou um
momento inusitado na sessão.
Durante a discussão dos reque-
rimentos, o parlamentar decidiu
protestar pelo fato de, segundo
ele, não ter direito de abordar
assuntos não constantes nos
requerimentos da pauta. O par-
lamentar considerou esta situa-
ção ditatorial e lembrou a época
da ditadura militar, quando a

censura proibia a veiculação de
notícias na imprensa escrita e
falada e os espaços e o tempo
eram preenchidos pelos redato-
res e locutores com a divulgação
de receitas culinárias. Franson
passou a citar uma receita de
bolo na tribuna e provocou risos
do público. A atitude foi repreen-
dida pela presidência da Casa
de Leis.

Em protesto, Franson lê receita de Bolo de Banana com açúcar
mascavo.


