
Jornalista Responsável
JOSÉ REINER FERNANDESRua São Bento, 785 - (15) 3305-6674 - Tatuí/SP

9912316310
MALA DIRETA POSTAL BÁSICA

AC TATUÍ/SPI

e-mail:
redacao@jornalintegracao.com.br

Circulação:
Tatuí e Quadra

ANO 39 - nº 1860 15  DE  AGOSTO  DE 2015 R$ 3,00

CASAS PARA CRECHES

MINISTÉRIO PÚBLICO SOLICITA CÓPIA
INTEGRAL DA CEI DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Depois do dia 18 de agosto,
a Promotoria de Justiça de Tatuí
deverá receber cópia integral
dos documentos coletados pela
Comissão Especial de Inquéri-
to (CEI), instaurada pela Câ-
mara Municipal de Tatuí, para
apurar supostas irregularida-
des na aquisição de imóveis
destinados a creches munici-
pais. O Ofício 345/15, Ref.
1038/2015,  foi endereçado ao
vereador Wladmir Faustino
Saporito, presidente do Poder
Legislativo, e assinado pela
promotora Paula Augusta
Mariano Marques.

O vereador Júnior Vaz
(PSDB), presidente da CEI,
informa que no dia 18 de agos-
to deverá ser lido na Câmara
Municipal um relatório com as
informações apuradas sobre a
aquisição de cinco imóveis
adquiridos pela municipalidade.
Estes imóveis, em diversos
bairros do município, foram
destinados a abertura de cre-
ches pelo prefeito José Manoel
Correa Coelho (Manu). Segun-
do Júnior Vaz, os componen-
tes da CEI realizaram um tra-
balho intenso colhendo infor-
mações sobre a aquisição dos
imóveis, preços, ouviram tes-
temunhas arroladas, titular e
funcionário de Cartório, corre-
tores e requisitaram muitos do-
cumentos. Um dos documen-
tos que deverá constar da CEI
versa sobre imóvel, objeto de
acórdão em ação movida pelo
Itaú Unibanco, datada do dia
27 de julho de 2015, de relatoria
do desembargador João
Camillo de Almeida Prado Cos-
ta, do Tribunal de Justiça de
São Paulo. Júnior Vaz informa
neste imóvel a Prefeitura insta-
lou uma creche e que esta
decisão do TJ-SP consta da
documentação coletada pela
CEI e será encaminhada ao
Ministério Público. O vereador
informa ainda que já deu prazo
para o vereador André Norbal
(PT) apresentar o seu relatório
e a data se finda na sessão de
18 de agosto.  Vaz não descar-
ta a possibilidade de apresen-
tar um relatório aditivo, de sua
autoria, para  também ser apre-
ciado pelo plenário da Câmara
Municipal de Tatuí.

Vereador Júnior Vaz (PSDB) preside CEI da aquisição de imóveis pela Prefeitura.

NOITE DE GALA  – No domingo (9), o pianista Mário Edison Camargo Farah e sua banda deslumbrou
o público que lotou o  Teatro Procópio Ferreira. Veja matéria na Coluna Gente, na página 3.

FALSIFICAÇÃO DE INGRESSOS  -
No domingo (9), dois indivíduos
foram detidos pela Polícia Militar
nas proximidades do antigo
Uaná. No local, a dupla Henrique
e Juliano realizou um show e os
estelionatários vendiam réplicas
perfeitas dos ingressos (foto).
Página 9.
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