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NOVO ENDEREÇO

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

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

A reunião do GAATA
acontece toda penúltima

terça-feira do mês, a partir
das 19h00 no Buffet e
Gastronomia Cláudia

Rauscher. Av. Cel. Firmo V.
Camargo, 171

Telefone de contato:
3251-8520.

† Herondina da Silva  – Fale-
ceu dia 10 de junho, aos 41 anos.

† Maria Joaquina de Gouveia
– Faleceu dia 11 de junho, aos
93 anos.

† Marcos Vieira – Faleceu
dia 11 de junho, aos 44 anos.

† Celi Batista de Lima  – Fa-
leceu dia 12 de junho, aos 55
anos.

† Benedito Arlindo Jacó  –
Faleceu dia 12 de junho, aos 81
anos.

† Leduina de Barros Vieira  –
Faleceu dia 14 de junho, aos 85

anos.
† Hiçae Hiramoto  – Faleceu

dia 14 de junho, aos 88 anos.
† Orlando Tavares de

Almeida  – Faleceu dia 14 de
junho, aos 54 anos.

† Rosa Lembo Marques  –
Faleceu dia 14 de junho, aos 84
anos.

† Carlos Roberto Alves Mar-
ques  – Faleceu dia 15 de junho,
aos 68 anos.

† Nelson Garcia Duarte  –
Faleceu dia 16 de junho, aos 75
anos.

ANUNCIE NO JORNAL INTEGRAÇÃO - 3305-6674

VEREADORES REJEITAM MAIS
UM VETO DO PREFEITO MANU

Na terça-feira (16), durante
a sessão da Câmara de Tatuí,
os vereadores rejeitaram veto
total aposto pelo prefeito José
Manoel Corrêa Coelho (Manu)
ao autógrafo nº 16/15, referen-
te ao projeto de lei nº 52/14, de
autoria do vereador Valdeci
Antonio de Proença (PSB), que
dispõe sobre a criação do ban-
co virtual de cadeiras de rodas
no município de Tatuí.

O projeto institui o banco
virtual de cadeiras de rodas e
afins, como muletas,
andadores, cadeiras de banho,
nebulizadores, camas hospi-
talares, respiradores artificiais,
tipoias e outros equipamen-
tos, a ser administrado pela
Prefeitura, que deverá organi-
zar o estoque junto às institui-
ções conveniadas, que traba-
lham com recepção, emprésti-
mo ou doação desses equipa-
mentos. Pela proposta, o ban-
co terá função de controlar a
cessão ou empréstimo de ca-
deiras de rodas e demais equi-
pamentos, sem custos, às
pessoas com necessidades
especiais ou que se encon-
tram em estado de deficiência
temporária.

O Poder Público poderá ain-
da firmar convênios com em-
presas e entidades interessa-
das em atuar como parceiras
do programa e os dados do
banco virtual serão disponibili-
zados para consulta das insti-
tuições e população em geral
no site da Prefeitura Municipal.

Nas razões do veto, o pre-
feito afirma que “é impossível
o atendimento do pleito no
presente momento, uma vez
que não temos dotação orça-
mentária para a execução do
projeto de lei para o exercício
de 2015”. Porém, o vereador
Proença foi à tribuna e disse
que sua propositura não irá
gerar despesas e deverá aten-
der e auxiliar muitas pessoas
necessitadas no município.
Outros vereadores também se
manifestaram a favor da derru-
bada do veto, que se confir-
mou após a votação, com tre-
ze votos contrários e um voto
favorável.

Outro veto total do prefeito
já havia sido derrubado na ses-
são do dia 2 de junho, também
referente a um projeto do vere-
ador Valdeci Proença. A
propositura dispõe sobre
obrigatoriedade dos Centros de
Formações de Condutores
(CFCs), sediados em Tatuí, de
adaptar seus veículos para o
aprendizado de pessoas com
deficiência física.

Na ocasião, o autor do pro-
jeto defendeu a rejeição do veto
e argumentou que sua
propositura beneficiará muitas
pessoas com deficiência física
e mobilidade reduzida, que atu-
almente precisam se deslocar
até Sorocaba, para se habilitar
e conduzir veículos. Os parla-
mentares rejeitaram o veto por
unanimidade.

Câmara derruba vetos a dois
projetos do vereador Valdeci
Proença.

Na terça-feira (9), na sessão
da Câmara Municipal de Tatuí, o
vereador Luís Donizetti Vaz
Júnior (PSDB) prestou homena-
gens a pastores, presbíteros e
evangelistas de igrejas da cida-

HOMENAGEM AOS PASTORES

de. O parlamentar apresentou,
na ocasião, 49 moções de aplau-
sos e congratulações aos religi-
osos, em comemoração ao “Dia
do Pastor Evangélico”, celebra-
do anualmente, sempre no se-

gundo domingo de junho. Diver-
sos pastores assistiram a ses-
são e ouviram as palavras do
vereador Júnior Vaz sobre o pa-
pel e trabalho do pastor nas co-
munidades.

Nesta segunda-feira (22),
às 19 horas, a Câmara de Tatuí
realiza em seu plenário, na
Avenida Cônego João Clímaco,
nº 226, audiência pública nos
termos da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fis-
cal), com o objetivo de discutir
a Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) do município de Tatuí,
para o exercício de 2016. Po-

AUDIÊNCIA PÚBLICA DEBATE LDO 2016
dem participar da audiência
pública entidades da socieda-
de civil e membros da comuni-
dade.

A LDO dimensiona as
ações e metas fiscais e finan-
ceiras do próximo exercício. É
peça fundamental para a ela-
boração do orçamento do ano
vindouro e aponta as diretrizes
a serem seguidas, para que
sempre exista obediência aos

princípios da transparência e
equilíbrio financeiro, e se co-
nheça ainda o modelo que a
gestão municipal pretende ado-
tar nos gastos e investimen-
tos. Nesta fase de apreciação
e discussão, o projeto poderá
receber emendas dos vereado-
res. Depois voltará ao plenário,
onde será votado pela edilidade,
antes do recesso legislativo de
julho.

FESTA DO BENFICA

Professores servem lanches na Festa do Benfica

No período de 12 a 14 de
junho, alunos de escolas
municipais de Tatuí partici-
param da Festa do Benfica
de Tatuí, na Praça de Matriz.
A festa junina contou com
barracas de comidas típicas,
apresentações de quadri-
lhas, concurso de miss e
mister caipirinha, atrações
musicais e leilão de prendas.
O nome da festa é em ho-
menagem à primeira capela
construída no município de
Tatuí, a de São João do
Benfica, na estrada do Dis-
trito de Americana. Texto e
fotos de Fernando Foster.

Secretária Ângela Sartori entrega troféu de participação das
escolas

MARCHA
PARA JESUS

Dia 9 de julho, 13h30,
feriado estadual, acontece
em  Tatuí mais uma edição
da  Marcha para Jesus. A
organização é do Conpas -
Conselho dos Pastores Evan-
gélicos. A saída será da Pre-
feitura e a concentração na
Concha Acústica. Devem se
apresentar as atrações Tem-
po de Proclamar, Angélica
Fonda, Mano Anderson e
Marta Soares(foto).

NOVO PRESIDENTE
DO CONPAS

No sábado (13), durante
reunião dos pastores

evangélicos, o pastor José
Altair Pereira (foto), pastor
da Igreja Batista Filadélfia,

foi eleito presidente do
Conpas,  Conselho dos
Pastores Evangélicos,
para os próximos dois

anos. Ele ocupa o lugar do
bispo Nilto Alves, superin-

tendente da Igreja do
Evangelho Quadrangular.


