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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.

† Ruth Camargo Ribeiro  –
Faleceu dia 19 de agosto, aos 82
anos.

† Andrelina Franco Mota  –
Faleceu dia 19 de agosto, aos 78
anos.

† Valquiria Aparecida
Fernandes  – Faleceu dia 19 de
agosto, aos 53 anos.

† Francisco Corrêa Padilha
– Faleceu dia 21 de agosto, aos
95 anos.

† José Raul Mendes  – Fale-
ceu dia 23 de agosto, aos 53
anos.

† Jarbas Pinto de Oliveira  –
Faleceu dia 23 de agosto, aos 57

anos.
† Nelson de Carvalho  – Fale-

ceu dia 23 de agosto, aos 79
anos.

† Darcy Gomes de Proença
– Faleceu dia 25 de agosto, aos
58 anos.

† Roque Sebastião de Paula
– Faleceu dia 25 de agosto, aos
70 anos.

† Antonio Machado da Silva
– Faleceu dia 25 de agosto, aos
87 anos.

† Genny Célia Romano de
Moraes  – Faleceu dia 25 de
agosto, aos 73 anos.

DEFENSORES DE ANIMAIS
MANIFESTAM NA SESSÃO DA CÂMARA

Na terça-feira (25), dezenas
de voluntários e defensores de
animais participaram de um
manifesto pacífico na sessão da
Câmara Municipal. O grupo as-
sistiu a reunião semanal dos
vereadores com diversos carta-
zes, pedindo a realização de
castrações mensais, com o ob-
jetivo de controlar a superpo-
pulação animal, sobretudo de
cães.

Alguns manifestantes segu-
ravam cartazes contrários ao ve-
reador José Márcio Franson (PT),
que também atua na área de
proteção animal, dizendo que o
parlamentar “não nos represen-
ta”. Franson preferiu não se pro-
nunciar sobre os cartazes. Na
semana passada, a Câmara
aprovou um projeto de sua auto-
ria, que proíbe a utilização, muti-
lação ou sacrifício de animais
em rituais religiosos ou de qual-
quer outra natureza no municí-
pio de Tatuí.

Os dizeres contidos nos car-
tazes dão a entender que o gru-
po está insatisfeito com as ações
públicas realizadas em benefí-
cio dos animais na cidade. Ape-
sar de a Prefeitura Municipal
anunciar que realiza atualmente
o maior programa de castração
animal de Tatuí, os manifestan-
tes pedem que essas ações
sejam mensais e esperam o
auxílio dos vereadores para al-
cançar tal objetivo.

Após a sessão, o presidente
da Câmara, vereador Wladmir
Faustino Saporito (PROS), afir-
mou à imprensa que não espe-
rava essa manifestação. “Se ti-
vessem nos avisado, certamen-
te colocaríamos algo na pauta
sobre o assunto, para que fosse
discutido na tribuna”, explicou.

NOVO SECRETÁRIO DA SAÚDE
FICA APENAS 48 HORAS NO CARGO

Prefeitura teve gastos com convite e posse no Centro Cultural.

O fisioterapeuta Ivan
Rezende permaneceu 48 horas
no cargo de secretário munici-
pal de Saúde de Tatuí. Na terça-
feira (18), às 18 horas, ele foi
nomeado pelo prefeito José
Manoel Correa Coelho (Manu),
mas na quinta-feira (20), no pe-
ríodo da tarde, pediu demissão.
Por estranha coincidência, Ivan
pediu exoneração logo após a
circulação do Jornal Integração,
que analisava sua situação po-
lítica ao assumir a secretaria.
Fontes do jornal revelam que a
notícia foi analisada por advoga-
dos e confirmou-se que Ivan
estaria impedido de se
candidatar caso persistisse no
cargo.

O Código Eleitoral foi institu-
ído pela Lei nº 4.737, de 15 de
julho de 1965, e encontra-se em
vigor até os dias atuais, com
algumas alterações. Um candi-
dato que já passou por seme-
lhante situação foi o ex-vereador
José Tarcísio Ribeiro. Na época
de sua candidatura, aventou-se
a hipótese de ele não sair candi-
dato, porque supostamente exer-
cia cargo de direção na APAE de
Tatuí. Tarcísio foi denunciado por
um candidato a vereador e con-
seguiu comprovar que havia se
afastado do cargo anteriormen-
te à regulamentação de sua can-
didatura.

De acordo com a lei eleitoral,
todos os secretários municipais
que desejam sair candidatos
devem se afastar da secretária
até maio de 2016, prazo de seis
meses previsto para a
desincompatibilização. E para
que qualquer candidato não se
torne inelegível, ele não deve
permanecer em cargos em enti-
dades, nos termos previstos pelo
Código Eleitoral. No caso de Ivan
Rezende, o Diário Oficial do Mu-
nicípio de Tatuí publicou, em sua
última edição, na primeira pági-
na, a foto de Ivan e informando
que ele era secretário municipal
da Saúde e presidente do Lar
São Vicente de Paulo. Tudo leva
a crer que esta publicação tam-
bém colaborou para esta deci-
são repentina de Ivan e sua per-
manência breve no cargo.

Por outro lado, diretores do
Lar São Vicente, companheiros

do presidente, já haviam acon-
selhado Ivan Rezende para que
se afastasse do cargo, a fim de
não envolver a entidade com a
política local, onde disputam
acirradamente o poder dois gru-
pos. Em apenas dois anos e
meio, Ivan foi a sexta tentativa do
prefeito Manu para administrar o
setor de Saúde, o mais comple-
xo da municipalidade, e que mais
reclamações recebe. A mais re-
cente diz respeito à denúncia de
que um falso médico atendeu no
pronto socorro municipal duran-
te seis meses. Quanto à situa-
ção política de Rezende ainda
não houve mudança. Segundo
Christian Pereira de Camargo,
secretário do PSDB, ele conti-
nua filiado ao partido do ex-pre-
feito Luiz Gonzaga Vieira de
Camargo.

Abaixo o esclarecimento pú-
blico enviado por Ivan Rezende
ao Jornal Integração:

ESCLARECIMENTO
PÚBLICO

Pelo presente, venho escla-
recer publicamente o motivo pelo
qual me levou a declinar a hon-
rosa nomeação para o cargo de
Secretário Municipal de Saúde
do município de Tatuí.

Após publicação no Diário
Oficial do Município – edição 27

– de 20 de agosto de 2015, em
sua primeira página, de que “Fi-
sioterapeuta e Presidente do Lar
São Vicente de Paulo de Tatuí é
o novo Secretário Municipal de
Saúde”, fui questionado por di-
versas pessoas, se eu tinha me
afastado dessas atividades. Di-
ante disso, preocupado, consul-
tei vários profissionais do direito
e, por unanimidade, afirmaram
que, por força do artigo 19, da Lei
Municipal nº 4.400/2010, haveria
necessidade de afastamento
das minhas atividades, visto que
a Lei Municipal exige dedicação
integral.

Assim, de plano, não vislum-
brei nenhuma dificuldade em me
afastar da função de Fisiotera-
peuta, mas me senti e sinto na
obrigação de continuar como
Presidente do Lar São Vicente
de Paulo, a qual há muitos anos
me dedico, de corpo e alma, no
auxílio de inúmeras pessoas
idosas e carentes que também
necessitam de dedicação inte-
gral. Por tal motivo, entendo que,
para o momento, o melhor seria
permanecer à frente do Lar São
Vicente de Paulo.

Tatuí, 25 de Agosto de 2015.
Ivan Rezende Ferreira

NOTAS POLÍTICAS
RESTAURANTE BOM PRATO

Dia 17 de agosto, o secretário estadual de
Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, re-
cebeu o deputado federal Samuel Moreira
(PSDB) e os vereadores Wladmir Saporito,
Júnior Vaz, Alexandre Bossolan, Job dos Pas-
sos Miguel e Márcio do Santa Rita e a diretora
da ETEC Sales Gomes, professora Beatriz
Soares Amaro. Na pauta, uma solicitação para
o início da  instalação  de uma unidade do
Restaurante Bom Prato, na escola técnica
tatuiana. Este programa governamental serve
café da manhã ao preço de R$ 0,60 e almoço a
R$ 1,00, atendendo pessoas carentes e estu-
dantes.

MEDEIROS ASSUME  PHS
O engenheiro

agrônomo Márcio
Medeiros é o novo
presidente da Co-
missão Executiva
do PHS (Partido
Humanista da Solidariedade) de Tatuí. Márcio
Medeiros reuniu-se com o vereador paulistano
Laércio Benko, presidente estadual da legenda.
Na pauta a definição da condução do PHS nas
eleições municipais de 2016.

PV NOVA EXECUTIVA

Na segunda-feira (24), o Partido Verde (PV)
oficializou a  nova Comissão Executiva para
Tatuí, presidida pelo advogado Renato Pereira
de Camargo até 2017. Renato terá a missão de
conduzir a legenda verde e lançar candidatos
nas eleições  de 2016. Na reunião com o diretório
estadual, em São Paulo, estavam ainda presen-
tes o deputado federal José Luiz França Pena,
presidente estadual do PV e o coordenador regi-
onal, vereador Jessé Loures (Sorocaba), além
do jornalista Christian Pereira de Camargo.

BANHEIROS QUÍMICOS NA FEIRA
Na terça-feira (25), o verea-

dor Márcio Antonio de Camargo
(PSDB) questionou  na tribuna
da Câmara por que os banhei-
ros químicos da Prefeitura não
estariam disponibilizados na
feira livre de domingo. O vereador disse que os
feirantes chegam de madrugada para instalar
suas barracas, e permanecem horas trabalhan-
do e necessitam de um banheiro público.

O vereador diz que no domingo (23), consta-
tou a falta dos banheiros na feira livre, causando
várias reclamações dos feirantes, alguns há
anos nesse ramo de trabalho.

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL LIBERA
MAIS DE OITO

MILHÕES NA REGIÃO

Secretário Floriano Pesaro fala
aos prefeitos e convidados.

Na segunda-feira (24),
Floriano Pesaro, secretário de
Desenvolvimento Social do Es-
tado, assinou convênios com 31
municípios que integram a Dire-
toria Regional de Assistência e
Desenvolvimento Social de
Sorocaba. Através do Fundo
Estadual de Assistência Social
(FEAS), o Governo do Estado
repassa mais de R$ 8,2 milhões
aos Fundos Municipais destas
cidades, com o objetivo de ga-
rantir o atendimento em projetos
socioassistenciais para mais de
82 mil pessoas. A assinatura
aconteceu no Parque Tecnoló-
gico, durante a 4ª Reunião Ordi-
nária do Conselho de Desenvol-
vimento da Região Metropolita-
na de Sorocaba, composta por
26 municípios.

O presidente do Conselho e
prefeito de Sorocaba, Antônio
Carlos Pannunzio, recebeu o
secretário Floriano e outras au-
toridades, como o subsecretá-
rio de Assuntos Metropolitanos,
Edmur Mesquita, o deputado fe-
deral Vitor Lippi, a deputada es-
tadual Maria Lúcia Amary e pre-
feitos da região. Tatuí foi repre-
sentada no evento pelo prefeito
José Manoel Corrêa Coelho
(Manu) e contemplado com R$
523.079, 52. A meta de atendi-
mento na cidade é de 6.766 pes-
soas, informa a secretaria.

O secretário Floriano Pesaro
falou sobre os programas de
sua pasta e reforçou a mensa-
gem do governador Geraldo
Alckmin de que, mesmo neste
ano de crise, os recursos da
área de Desenvolvimento Social
estão garantidos e são priorida-
des. Disse também que o Esta-
do de São Paulo é um dos pou-
cos que realiza o repasse Fundo
a Fundo, valorizando o
cofinanciamento e o trabalho dos
municípios que estão na ponta
do atendimento à população,
com serviços de Proteção Social
Básica, Proteção Especial e
Medida Socioeducativa de Liber-
dade Assistida. A distribuição do
recurso é de responsabilidade
das prefeituras, que aplicam
este dinheiro conforme seus
Planos Municipais de Assistên-
cia Social (PMAS), monitorados
pelo Estado e aprovados pelos
Conselhos Municipais.
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