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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.

ASSEMBLEIA PASSA COMARCA
DE TATUÍ PARA ENTRÂNCIA FINAL

Ex-prefeito Gonzaga e membros do Poder Judiciário no TJ-SP.

Na quarta-feira (26), o Ple-
nário da Assembleia aprovou
o PLC 49/2014, do Tribunal de
Justiça, que altera a denomi-
nação dos foros distritais do
interior, que ficam elevados à
categoria de comarca. Através
deste projeto a Comarca de
Tatuí foi elevada a entrância
final. O ex-prefeito Luiz
Gonzaga Vieira de Camargo
afirma que esta conquista foi
feita no seu mandato, com o
apoio do deputado Samuel
Moreira (PSDB). Sua asses-
soria envia foto a este sema-
nário e mostra membros do
Poder Judiciário de Tatuí rei-
vindicando esta nova conquis-
ta para a Comarca. Segundo
consta,  as comarcas são clas-
sificadas em entrâncias  e leva-
se em conta o número de pro-
cessos, população, importân-
cia dos municípios.  Alguns
autores classificam-nas como
entrância inicial, passando
para entrância intermediária e
entrância final. Estas também
significam o grau da carreira
do juiz ou do membro do Mi-
nistério Público. À medida que
os magistrados e promotores
são promovidos, alcançam
cargos mais elevados,  pas-
sam de entrância, até chegar
à mais alta de todo o território
estadual.

Outras mudanças
no Judiciário

A norma também eleva à
categoria de entrância inter-
mediária as comarcas sedes
das circunscrições judiciárias
de Casa Branca, Dracena,
Ituverava e Presidente Vences-
lau, bem como as comarcas
de Artur Nogueira, Embu
Guaçu, Lençóis Paulista,
Mairinque, Monte Mor, Santana
do Parnaíba.

O PLC 49/2014 ainda defi-
ne que a comarca de entrância
inicial que vier a atingir número
superior a 50.000 eleitores, con-
siderados todos os municípios
que a compõem, será elevada
à entrância intermediária, por
resolução do Tribunal de Justi-
ça.

Por fim, a lei aprovada nes-
ta quarta-feira eleva à catego-
ria de entrância final as
comarcas sedes das circuns-
crições judiciárias de Amparo,
Andradina, Assis, Avaré,
Barretos, Batatais, Botucatu,
Bragança Paulista, Caraguata-
tuba, Fernandópolis, Guaratin-
guetá, Itanhaém, Itapecerica
da Serra, Itapeva, Jaboticabal,
Jales, Lins, Mogi Mirim,
Ourinhos, Pirassununga, Re-
gistro, São João da Boa Vista,
Tupã e Votuporanga, bem como
as comarcas de Atibaia, Embu
das Artes, Ferraz de Vascon-
celos, Francisco Morato,
Hortolândia, Itapevi, Moji
Guaçu, Pindamonhangaba,
Santa Bárbara D”Oeste, São
Caetano do Sul, Sertãozinho,
Taboão da Serra e Tatuí.

O PLC também define que
a comarca de entrância inter-
mediária que vier a atingir nú-
mero superior a 100.000 eleito-
res será elevada à entrância
final, por resolução do TJ.

O presidente do Tribunal
de Justiça, José Renato Nalini,
explica, na justificativa do pro-
jeto, que, nos últimos anos, o
número de feitos em anda-
mento na primeira instância
da Justiça do Estado de São
Paulo cresceu de forma ace-
lerada, impondo o avanço das
estruturas judiciárias. Já a ele-
vação dos foros distritais do
interior à categoria de comarca
se deve ao crescimento
demográfico e de arrecada-
ção dos municípios, que pas-
saram a reivindicar do Poder
Judiciário estadual a instala-
ção de unidades judiciárias
autônomas.

Na terça-feira (1º), um gru-
po de protetores de animais
voltou a se manifestar na ses-
são da Câmara Municipal de
Tatuí. Com os integrantes mu-
nidos de balões brancos e car-
tazes, mais uma vez este gru-
po realizou um protesto pacífi-
co, para pedir castrações gra-
tuitas mensais e controlar a
superpopulação de cães e ga-
tos na cidade. O grupo espera
conquistar o apoio dos verea-
dores neste sentido, já que
seus integrantes consideram
insuficientes as ações públi-
cas realizadas em prol dos

DEFENSORES DE ANIMAIS VOLTAM
A PROTESTAR NA CÂMARA

animais.
Alguns parlamentares, ao

utilizar a tribuna, manifesta-
ram apoio aos protetores. Ao
se pronunciar, o vereador Luís
Donizetti Vaz Júnior (PSDB),
pediu que o prefeito municipal
faça também sua parte e enca-
minhe ao Poder Legislativo pro-
jetos que tragam benefícios aos
animais. Júnior Vaz tem a con-
vicção de que nenhum parla-
mentar irá deixar de aprovar
esses projetos, se eles chega-
rem à Câmara.

Esta segunda manifesta-
ção dos defensores de ani-

mais na Câmara de Tatuí foi
gerada também em razão de
atitude tomada contra uma das
manifestantes. A informação é
de que após a primeira mani-
festação, na semana passa-
da, uma pessoa que dela par-
ticipou foi comunicada, por te-
lefone, para comparecer à Pre-
feitura e prestar esclarecimen-
tos sobre o protesto. Ao que
tudo indica, a manifestação
pró-animal parece não ter agra-
dado a municipalidade, que
anuncia promover atualmente
o maior programa de castra-
ções da história da cidade.

NOTÍCIA SOBRE FALSO MÉDICO
REPERCUTE NA SESSÃO DA CÂMARA
Na terça-feira (25), a infor-

mação de que um falso médico
atendeu pacientes no pronto
socorro municipal durante seis
meses repercutiu na sessão da
Câmara Municipal de Tatuí. O
parlamentar Antonio Marcos de
Abreu (PP) apresentou requeri-
mento, onde pede cópias dos
atestados de óbito de pacientes
atendidos e guias de diagnósti-
co e terapia preenchidas pelo
médico.

Em seu pronunciamento na
tribuna, o vereador lembrou que
teve um projeto aprovado pela
Câmara e transformado em lei
pela Prefeitura em dezembro de
2014, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da fixação de
placas na entrada e no interior
das unidades de saúde da rede
municipal, inclusive pronto so-
corro e pronto atendimento, com
informações claras e precisas
acerca dos horários de atendi-
mento, nomes e especialidades
dos médicos que atuem nas
unidades. Nessas placas, de-
veriam constar nome completo
do profissional, especialidade,

Marquinho da Santa Casa co-
mentou sobre o falso médico na
tribuna.

número de registro no órgão de
classe e horário de atendimen-
to. Antonio Marcos afirmou que
esta lei, se cumprida, poderia
evitar o problema ocorrido no
pronto socorro.

O vereador falou também a
respeito de um convênio firma-
do entre a Prefeitura, através da
Secretaria Municipal de Saúde,
e a Santa Casa de Misericórdia,
para pagamento de plantões
médicos no pronto socorro, e
mostrou ofício assinado pela
direção clínica e técnica da San-
ta Casa, onde se destaca que os
médicos que iniciam suas ativi-
dades na instituição têm seus
documentos e currículos verifi-
cados junto aos órgãos compe-
tentes. Antonio Marcos questio-
na se esta verificação foi realiza-
da no caso do falso médico.

Outro requerimento versan-
do sobre este assunto foi apre-
sentado pelos vereadores Ale-
xandre de Jesus Bossolan
(DEM), Márcio Antonio de
Camargo (PSDB), Luís Donizetti
Vaz Júnior (PSDB) e Job dos
Passos Miguel (PPL). Entre os

questionamentos, os parlamen-
tares querem saber quantos
plantões o médico realizou e efe-
tivamente recebeu, se houve al-
gum tipo de supervisão em seu
trabalho e quantos pacientes
foram atendidos por ele.

† Maria Aparecida Rodrigues
Coelho  – Faleceu dia 26 de agosto,
aos 67 anos.

† Clarice Bimbatti Assumpção
Soares  – Faleceu dia 26 de agosto,
aos 48 anos.

† Maria José Diniz Ramos  –
Faleceu dia 26 de agosto, aos 75 anos.

† Clemente Dias  – Faleceu dia
27 de agosto, aos 81 anos.

† Lourdes Bueno de Oliveira  –
Faleceu dia 28 de agosto, aos 72 anos.

† Floresmelia Alves  – Faleceu
dia 30 de agosto, aos 80 anos.

† Luciano José de Moura  –
Faleceu dia 30 de agosto, aos 42 anos.

† Carina de Fátima Machado  –

Faleceu dia 31 de agosto, aos 25
anos.

† Pedro dos Santos  – Faleceu
dia 31 de agosto, aos 50 anos.

† Olívia de Morais Oliveir a –
Faleceu dia 31 de agosto, aos 85 anos.

† Emília Fioravanti Piunti  – Fa-
leceu dia 1º de setembro, aos 80 anos.

† José Francisco dos Santos
– Faleceu dia 1º de setembro, aos 58
anos.

† Epaminondas  Barbosa da
Silva  – Faleceu dia 1º de setembro,
aos 84 anos.

† José Antonio de Almeida
Júnior  – Faleceu dia 1º de setembro,
aos 53 anos.


