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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.

† Antonio Alves dos Santos
– Faleceu dia 5 de agosto, aos
60 anos.

† Gabriel Ruivo  – Faleceu dia
5 de agosto, aos 77 anos.

† Fernanda de Moura Godoi
Kramec  – Faleceu dia 6 de agos-
to, aos 38 anos.

† Rodrigo Ribeiro da Silva  –
Faleceu dia 7 de agosto, aos 43
anos.

† José Tomaz de Camargo  –
Faleceu dia 8 de agosto, aos 80
anos.

† Pedro de Souza – Faleceu
dia 8 de agosto, aos 89 anos.

† Silvia Camargo Mariano  –

Faleceu dia 8 de agosto, aos 98
anos.

† Maria Ramos de Oliveira
Rampim  – Faleceu dia 9 de agos-
to, aos 78 anos.

† Leandro Rodrigues da Sil-
va – Faleceu dia 9 de agosto, aos
32 anos.

† Apparecida da Silva Arruda
– Faleceu dia 10 de agosto, aos
85 anos.

† Benedito Correa  – Fale-
ceu dia 10 de agosto, aos 78
anos.

† José Carlos dos Santos  –
Faleceu dia 11 de agosto, aos 67
anos.

VEREADOR CRITICA PROJETO QUE CRIA
CARGOS DE CONFIANÇA NA PREFEITURA

Bossolan considera criação dos cargos uma ofensa à população.

Na terça-feira (4), durante a
discussão de requerimentos na
sessão da Câmara Municipal de
Tatuí, o vereador Alexandre de
Jesus Bossolan (DEM) teceu
críticas ao projeto de lei em trâ-
mite na Casa de Leis, de autoria
do Poder Executivo, que cria 60
funções de confiança, além de
18 cargos em comissão de livre
nomeação do prefeito, que
independem de concurso públi-
co. A propositura foi tema de re-
portagem neste semanário, na
edição do último dia 25 de julho.

O parlamentar apresentou
requerimento, onde questiona o
chefe do Poder Executivo sobre
a necessidade do projeto.
Bossolan pergunta o motivo da
criação dos cargos, diante da
difícil situação que o município
enfrenta, com a falta de empre-
gos e aumento das demissões.
O vereador considera a criação
dos cargos uma ofensa para a
população em uma cidade ca-
rente de empregos, e pergunta
por que não se realiza concurso
público, com salários compatí-
veis com a atual situação.

Bossolan destaca ainda em
seu documento os altos salári-
os oferecidos aos ocupantes dos
cargos em comissão, nos valo-
res de R$ 6,8 e R$ 9,9 mil. “Te-
mos certeza que a criação des-
ses salários é uma afronta e a
população não vai aceitar”, diz o
parlamentar na justificativa. Du-
rante o pronunciamento na tribu-
na, Bossolan já se declarou con-
trário à aprovação do projeto.

Recordando  – A matéria
publicada por este jornal, no dia
25,  citou os cargos que serão
criados, no caso de aprovação
do projeto, e as respectivas re-
munerações. Os cargos em co-
missão, de livre nomeação do
prefeito, que independem de
concurso público, são os mais
bem remunerados. Nove apre-
sentam salários de R$ 9.937,03
e se destinam a assessores de
gabinete do prefeito, da Secretá-
ria Municipal de Saúde, Secreta-
ria Municipal de Educação, Cul-
tura e Turismo, Secretaria Muni-
cipal de Esporte, Lazer e Juven-
tude, Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Secretaria Muni-
cipal de Governo, Secretaria
Municipal de Administração,
além de um de Assessor de
Política Pública e um de Asses-
sor de Imprensa.

Outros nove cargos, com
salários de R$ 6.864,72 são para
o Diretor do Departamento de
Tecnologia da Informação,  Dire-
tor do Departamento de Com-
pras e Licitação, Assessor de
Gabinete da Secretaria da Fa-
zenda, Diretor de Orçamentos
da Secretaria da Fazenda, Dire-
tor de Planejamento Urbano da
Secretaria da Fazenda,  Diretor
de Convênios da Secretaria da
Fazenda, Diretor de Bem Estar
Animal da Secretaria do Meio
Ambiente e Agricultura, Diretor
Municipal da Juventude da Se-
cretaria de Esportes e Diretor de
Políticas para Mulher da Secre-
taria de Governo e Segurança.

PREFEITURA NÃO LIBERA
 OBRA DO ANEL VIÁRIO,

INFORMA A SPVIAS

A liberação do trevo de
interligação entre a Rodovia SP-
127 e o anel viário municipal de
Tatuí não foi concluída no dia 11
de agosto, conforme previsão
do prefeito José Manoel Correa
Coelho (Manu). A concessioná-
ria SPVIAS emitiu comunicado e
informa que o trevo localizado no
KM 110 da Rodovia SP-127 con-
tinua interditado e a previsão de
liberação é para este sábado,
dia 15 de agosto.

A liberação deste acesso é
importante para as empresas
Guardian do Brasil e para a
Zanchetta,  exportadora de fran-
gos. Elas estão localizadas na
Rodovia Tatuí/Boituva e estão
sem acesso pela SP-127, no
sentido Rodovia Castelo Bran-
co. Um dos meios de acessar a
entrada da Guardian é por uma
estrada apedregulhada, com
entrada pelo Residencial Astória.
No entanto, este trecho está
completamente sem conserva-

Dia 10 de agosto, a cerimônia de inauguração do anel viário pelo
prefeito Manu.

ção. A reportagem do Jornal
Integração esteve no local e ve-
rificou que a estrada, além de
mal construída, não tem um bom
acesso pelo Astória e nem saída
condizente com as normas de
segurança na entrada da
Guardian.

A SPVIAS informa que a alça
de saída do km 110 (pista norte),
que dá acesso à SP-129 (senti-
do Boituva) e retorno à SP-127
(sentido Tatuí), estará bloquea-
da. Como alternativa, os moto-
ristas deverão utilizar o disposi-
tivo do km 105 da Rodovia Anto-
nio Romano Schincariol (SP-
127), interligação com a Rodo-
via Castelo Branco (SP-280).
 Os serviços serão monitora-
dos por viaturas e colaboradores
da CCR SPVias e o local estará
amplamente sinalizado. Os usu-
ários poderão obter informações
do tráfego pelo site www.spvias.
com.br ou pelo Disque CCR
SPVias (0800 703 5030).

PROJETO PEDE DESCONTO PARA
IDOSOS EM ESTACIONAMENTOS
O vereador Dione Batista

(PDT) apresentou projeto de lei
na Câmara Municipal de Tatuí,
pedindo 50% de desconto para
idosos na utilização de estacio-
namentos no município, mes-
mo os terceirizados, situados
dentro de diferentes lojas, cen-
tros comerciais, shopping
centers, casas de shows, expo-
sições, bares, lanchonetes e
restaurantes, instituições ban-
cárias e outros estabelecimen-
tos. Incluem-se ainda nesse
desconto os serviços de “vallet”,
prestados por manobristas.

Se aprovada, a lei beneficia-
rá pessoas com mais de 60 anos
de idade que, ao ingressar em
um estacionamento, deverão
mostrar documento de identida-
de (RG, CNH ou carteira de tra-
balho), além do certificado de
porte obrigatório de propriedade
do veículo.

Na justificativa, o parlamen-
tar diz que “é justo oferecer des-
conto na utilização dos estacio-
namentos aos idosos proprietá-
rios de veículos, que tanto contri-
buíram para a sociedade e hoje
dependem da economia de
seus recursos, para viver uma
velhice mais digna”. A propo-
situra está sob análise das co-
missões legislativas, para rece-
ber pareceres, antes de seguir
ao plenário, para discussão e
votação dos vereadores.

Isenção para gestantes
Em outro projeto, também

sob análise das comissões, o
vereador Dione pede a isenção
do pagamento de passagem em
transporte coletivo urbano para
gestantes em Tatuí, a partir da
vigésima semana de gravidez. O
parlamentar destaca que a inici-
ativa já foi adotada em outras
cidades do Brasil, como por
exemplo, Canindé, no Ceará, e
em São Paulo.

Na justificativa, o vereador
ressalta que a partir da vigésima
semana de gestação, a grávida
passa a apresentar mais dificul-
dade e desconforto para cami-
nhar e até respirar. Atualmente,
as gestantes podem adentrar
os coletivos pela porta da frente,
mas com a exigência de se
locomover até a catraca, para o
pagamento da passagem, oca-
sionando assim um esforço
desnecessário.

O vereador José Márcio
Franson (PT), ligado à proteção e
defesa dos animais, enviou co-
municado à imprensa, onde la-
menta a “derrota” que sofreu com
a realização da festa no clube de
rodeio, na Avenida Donato Flo-
res, durante as comemorações
do aniversário da cidade.

Franson considera o rodeio
um ato de “tortura” contra os
animais e no e-mail diz que “fo-
mos derrotados”, pois a tortura
foi realizada. O vereador alega o
descumprimento de uma lei e
informa que comunicou as auto-
ridades. Para o parlamentar,
“são todos coniventes com a tor-
tura de animais”. E complementa:
“triste aqui, muito triste. Vamos
em frente”.

VEREADOR
LAMENTA

“DERROTA” COM
REALIZAÇÃO
DE RODEIO

LEI CRIA NOVAS REGRAS PARA
PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA

A Prefeitura de Tatuí promul-
gou a Lei Municipal nº 4.906, de
22 de julho de 2015, que estabe-
lece novas regras para o
parcelamento da dívida ativa e
permitir que os munícipes colo-
quem em dia o pagamento de
seus impostos e tributos.

De acordo com a lei, a partir
de agora, os contribuintes inscri-
tos na dívida ativa poderão dividir
seus débitos em até 60 parcelas
mensais, sem necessidade de
entrada. Os pagamentos serão
feitos sempre no sétimo dia útil

de cada mês, mas o primeiro
pagamento pode ocorrer até 30
dias após a formalização do acor-
do. O valor mínimo de cada par-
cela está fixado em R$ 30.

Para a Prefeitura, as novas
regras trazem maior facilidade
ao cidadão, permitindo que os
débitos sejam quitados, para
evitar futuras cobranças judici-
ais. “Pela lei anterior o pagamen-
to poderia ser parcelado no má-
ximo em 36 parcelas. Existia tam-
bém a obrigatoriedade de uma
entrada de pelo menos 10% no

valor da dívida. Essa facilidade é
uma oportunidade única à popu-
lação de Tatuí”, destacou o se-
cretário de Fazenda, Finanças e
Planejamento, Carlos Cesar Pi-
nheiro da Silva.

Em caso de atraso no paga-
mento mensal, haverá cobrança
de multa de 1% ao mês. As par-
celas serão atualizadas men-
salmente, de acordo com os ín-
dices da tabela para cálculos de
atualização de débitos, publica-
dos pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.


