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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 de Freitas  –
Faleceu dia 12 de agosto, aos
74 anos.

† Acácio Ferreira dos
Santos  – Faleceu dia 14 de
agosto, aos 80 anos.

† Alcina Ferreira de Melo
– Faleceu dia 14 de agosto,
aos 89 anos.

† Jorge Luis Carriel – Fa-
leceu dia 15 de agosto, aos 53
anos.

† Tereza Pedreschi Mar-
ques  – Faleceu dia 15 de agos-
to, aos 67 anos.

† Luiz Carlos de Camargo
Batista  – Faleceu dia 16 de
agosto, aos 50 anos.

† Maria Aparecida de
Camargo  – Faleceu dia 16 de
agosto, aos 74 anos.

† José Leite dos Santos  –
Faleceu dia 16 de agosto, aos
71 anos.

† Elisa Lopes Rolim  – Fa-
leceu dia 18 de agosto, aos 63
anos.

† Celue Rimen de Olivei-
ra – Faleceu dia 18 de agosto,
aos 76 anos.

† Maria de Lourdes Fon-
seca Pedroso  – Faleceu dia
18 de agosto, aos 85 anos.

† Orora Lorena
Massarani  – Faleceu dia 18
de agosto, aos 86 anos.

† Altair Coelho  – Fale-
ceu dia 19 de agosto, aos 41
anos.

† João Ribeiro Leme  –
Faleceu dia 19 de agosto, aos
81 anos.

A FAMÍLIA DE

Sensibilizada, agradece a todos que a confortaram por
ocasião de seu falecimento, ocorrido dia 5 de agosto. E à
direção, corpo clínico e equipe de enfermagem da Unimed/
Tatuí.

Esposa, filhos, noras e netos

GABRIEL RUIVO

CEI DAS CASAS:

COMISSÃO ESPECIAL DE
INQUÉRITO APRESENTA RELATÓRIO

O vereador André Norbal (PT) apresenta seu relatório. O vereador Júnior Vaz (PSDB) apresenta um relatório aditivo.

Na terça-feira (18), durante
a sessão da Câmara Municipal
de Tatuí, o vereador André
Marques (PT) leu relatório da
Comissão Especial de Inquéri-
to (CEI) sobre apuração de
supostas irregularidades na
aquisição de imóveis pela Pre-
feitura de Tatuí, destinados a
abertura de creches no municí-
pio.

A seguir, como adiantou o
Jornal Integração em sua últi-
ma edição, o vereador Luís
Donizetti Vaz Júnior (PSDB),
presidente da CEI, leu também
um aditivo, que passa a fazer

parte do relatório, conforme
prevê o Regimento Interno da
Câmara. O trabalho dos verea-
dores integrantes da comis-
são durou três meses e foram
ouvidos corretores, cartorários,
funcionários da Prefeitura e
pessoas ligadas às compras
dos imóveis.

A documentação, compos-
ta por relatórios e informações
oficiais, a partir da sessão da
última terça-feira, está dispo-
nível para consulta de qual-
quer cidadão e deverá ser en-
viada ao Ministério Público
pelo presidente do Legislativo,

Wladmir Faustino Saporito
(PROS), por solicitação da
promotora Paula Augusta
Mariano Marques.

A leitura ocupou quase in-
teiramente o horário do expe-
diente na sessão da Câmara.
Na sequência, o presidente
da Câmara, autorizou os par-
lamentares que assim dese-
jassem, a comentar o traba-
lho da CEI na tribuna. O vere-
ador Alexandre de Jesus
Bossolan (DEM), ao se mani-
festar sobre a CEI, sugeriu
que a documentação seja en-
caminhada também ao

GAECO. O vereador Oswaldo
Laranjeira Filho (PT) contes-
tou esta sugestão com vee-
mência, por se tratar de uma
medida severa no tratamento
do caso. O GAECO é um
grupo de atuação espe-
cial  criado pela Procuradoria
Geral de Justiça em 1995,  que
tem como função básica o
combate a organizações cri-
minosas e se caracteriza pela
atuação direta dos Promo-
tores  na prática de atos de
investigação, diretamente ou
em conjunto com organismos
policiais e outros organismos.

VEREADORES APROVAM DOIS
PROJETOS NA SESSÃO DA CÂMARA
Na terça-feira (18), na ses-

são da Câmara Municipal, os
vereadores aprovaram dois pro-
jetos de lei. O primeiro deles,
assinado pelo vereador José
Márcio Franson (PT), proíbe a
utilização, mutilação ou sacri-
fício de animais em rituais reli-
giosos ou de qualquer outra
natureza no município de Tatuí.
O projeto determina a proibi-
ção em rituais ou cultos reali-
zados em estabelecimentos
fechados ou logradouros públi-
cos, com finalidade mística,
iniciática, esotérica ou religio-
sa. O descumprimento da nor-
ma, diz o texto, irá gerar multa
no valor de mil UFESPs (Uni-
dade Fiscal do Estado de São
Paulo), que pode dobrar no
caso de reincidência.

Na justificativa, o parlamen-
tar lembra que “a política de
defesa dos direitos dos ani-
mais fundamenta-se no Inciso
VII do Parágrafo 1º do Artigo
225 da Constituição Federal.
Também é norma constitucio-

José Franson (PT) apresenta projeto em favor dos animais.

nal a liberdade religiosa, de
culto e de fé, desde que essa
liberdade não determine ato
volitivo, premeditado e
ritualizado de privar um ser vivo
de seu mais essencial bem, a
vida”.

Outro projeto aprovado, de
autoria do Poder Executivo, al-
tera dois artigos da Lei Munici-
pal nº 3.208, de 20 de dezem-
bro de 1999, que dispõe sobre
a criação do Conselho Munici-
pal de Turismo (COMTUR).
Explica o Executivo que as
mudanças visam adequar a lei
às novas disposições sobre o
turismo, incorpora no COMTUR
a função deliberativa de seus
membros, permitindo maior
participação da sociedade civil
organizada em prol dessa área,
e incorpora novos membros,
tornando o conselho mais
abrangente e representativo.

O COMTUR fica assim
constituído: Representantes do
Setor Público – dois represen-
tantes do órgão municipal de
desenvolvimento turístico, um
representante dos órgãos mu-
nicipais de Cultura, Educação,
Esporte, Lazer e Juventude e
Meio Ambiente, um represen-
tante do Museu Paulo Setúbal
e um representante do Conser-
vatório de Tatuí; Representan-
tes da Sociedade Civil – um
representante da Associação
Comercial de Tatuí, um repre-
sentante do Sesi, um repre-

sentante do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas – Sebrae, um repre-
sentante do Sindicato Rural
Patronal, um representante da
cultura tropeira, um represen-
tante dos Turismólogos Autô-
nomos, dois representantes
dos restaurantes e bares, um
representante dos profissionais
de alimentação e gastronomia,
dois representantes de asso-
ciação de segmento turístico
ou cultural, um representante
do segmento hoteleiro, dois

representantes de instituições
de Ensino Superior, dois repre-
sentantes da área empresarial
ou comercial, dois represen-
tantes dos produtores de do-
ces, um representante do tu-
rismo rural, um representante
do turismo religioso, um repre-
sentante do receptivo turístico
ou agências de viagens e turis-
mo, um representante do arte-
sanato, um representante da
imprensa e dois representan-
tes de áreas diversas da soci-
edade.

Estão abertas no Sindicato Rural Patronal de Tatuí as inscrições
para o curso gratuito de “Casqueamento e Ferrageamento em
Equinos”. Esta atividade será realizada no período 24 a 28 de agosto.
Mais informações pelo fone: (15) 3251-4320 ou diretamente na sede
do sindicato, na Rua 11 de Agosto, nº 1375.

SINDICATO RURAL
INSCREVE PARA CURSO


