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PROJETO SUBSTITUTIVO PODE VIABILIZAR
CONSTRUÇÃO DE SHOPPING DO PREFEITO

Manifestantes pró-shopping na última sessão de Câmara.

Presidente Wladmir Saporito anuncia substitutivo para viabilizar
shopping do prefeito Manu.

Na terça-feira (15), o presi-
dente da Câmara Municipal de
Tatuí, vereador Wladmir
Faustino Saporito (PROS),
convocou a imprensa para
anunciar a apresentação de
um substitutivo ao projeto de
lei de autoria do prefeito José
Manoel Corrêa Coelho (Manu),
que altera o zoneamento da
cidade e irá permitir, segundo
o Executivo, a construção de
um shopping center às mar-
gens da Rodovia Antonio Ro-
mano Schincariol (SP-127). Até
a terça-feira passada, além de
Saporito, oito vereadores havi-
am assinado o substitutivo:
José Márcio Franson (PT), Luís
Donizetti Vaz Júnior (PSDB),
Alexandre de Jesus Bossolan
(DEM), Valdeci Antonio de Pro-
ença (PSB), Antonio Marcos
de Abreu (PP), Rosana Nochele
Pontes Pereira (PROS), Job
dos Passos Miguel (PPL) e
Márcio Antonio de Camargo
(PSDB).

A justificativa do projeto es-
clarece que o objetivo é alterar
apenas o zoneamento da área
a ser ocupada pela construção
do centro de compras e sua
área periférica, que totaliza 200
mil metros quadrados. “Seria
alteração da zona estritamen-
te residencial (ZU1) para zona
p r e d o m i n a n t e m e n t e
residencial 2 (ZU3), ação que
permitiria a construção em 120
mil metros quadrados e a im-
plantação do centro de com-
pras”, diz o texto. “Por esse
motivo, estamos apresentan-
do o presente substitutivo, pro-
pondo alterar o zoneamento
pretendido, que possibilitará a
construção  do shopping, com
sobra de uma área de 80 mil
metros quadrados, para utili-
zação de futura expansão co-
mercial no local. Com esse
‘substitutivo’, pretendemos sa-
nar a proposição do Executivo,
excluindo do texto original al-
terações estranhas ao objeto
(shopping), que foram embuti-
das no projeto original”, con-
clui a justificativa.

Durante a coletiva, o presi-
dente da Câmara fez questão
de esclarecer que nenhum ve-
reador é contrário à instalação
de um shopping em Tatuí, con-
forme tem sido divulgado nas
redes sociais, ocasionando
celeuma entre os Poderes Exe-
cutivo e Legislativo. O que os
parlamentares não querem per-
mitir, segundo Saporito, são
as alterações na Lei de
Zoneamento em áreas sem
qualquer proximidade com a
do pretendido shopping,
inseridas no projeto original do
Executivo. Saporito disse que
essas alterações devem ser

amplamente discutidas com os
vereadores e a população, atra-
vés de audiências públicas,
pois afetam o Plano Diretor de
Tatuí, que tem projeto trami-
tando no Legislativo.

A justificativa do projeto
substitutivo informa que “a ex-
posição de motivos não escla-
rece ou justifica a proposta
encaminhada pelo Executivo,
que pretendendo alterar o
zoneamento de uma área, apro-
veita o ensejo para encaixar
alterações sem identidade al-
guma com o imóvel objeto do
projeto de lei”. E que “no caso
em exame, a lei proposta pelo
Executivo modifica os usos de
imóveis indeterminados nas
zonas que indica, o que parece
um ‘perdão’ para alguns imó-
veis que têm seu uso irregular,
ou uma benesse aos futuros
empreendedores, e ainda uma
interferência indireta e indevida
no Plano Diretor”.

Na noite da última terça-
feira, pela terceira semana
consecutiva, um grupo de ma-
nifestantes “pró-shopping”

compareceu à sessão da
Câmara Municipal, para pro-
testar e pedir a votação e
aprovação do projeto de lei do
Executivo. Os manifestantes
empunhavam várias faixas e
cartazes, alguns de cunho
meramente político. Esta ses-
são não teve votação de pro-
jetos, e nela, aconteceu a
leitura dos requerimentos e
moções contidas na pauta e

dos relatórios final e aditivo
da Comissão Especial de In-
quérito (CEI), presidida pelo
vereador Márcio Antonio de
Camargo, que apurou supos-
tas irregularidades na
contratação de empresa para
monitoramento por câmeras
nas escolas municipais de
Tatuí. O resultado desses re-
latórios deverá ser encami-
nhado ao Ministério Público.

CONCERTO DA BANDA SINFÔNICA
TERÁ SOLOS DE MARIMBA

No próximo sábado (26), às
20h30, no Teatro Procópio
Ferreira, a Banda Sinfônica do
Conservatório de Tatuí apresen-
ta um novo concerto, com a re-
gência do maestro Dario Sotelo.
O destaque será a obra “Concer-
to Para Marimba e Banda”, de
Alfred Reed, em três movimen-
tos, que terá solos de marimba
do percussionista Robson
Moraes. Também serão apre-
sentadas as obras de James
Barnes (Golden Festival
Overture), Richard Strauss (As
Travessuras de Till - Poema Sin-
fônico, com transcrição de Mark
Hindsley) e Martin Ellerby (Sinfo-
nia para Sopros). Os ingressos
do concerto custam doze reais
(seis reais meia entrada) e são
adquiridos na bilheteria do tea-
tro, na Rua São Bento, nº 415.

Conhecido no meio artístico
como “Bob”, Robson Moraes é
formado no curso de percussão
sinfônica pelo Conservatório de

Foto Divulgação/Conservatório de Tatuí

Tatuí em 2000, sob orientação
do professor Eduardo Giane-
sella, tendo participado, duran-
te o curso, de vários grupos pe-
dagógicos e semiprofissionais
da escola. Durante a visita do
Papa Bento XVI ao Brasil, em
2007, ele foi um dos músicos
convidados a integrar a banda

que apresentou-se na celebra-
ção ecumênica na cidade de
São Paulo. Atualmente, é
percussionista da Banda Sinfô-
nica do Conservatório de Tatuí e
ministra aulas de bateria e per-
cussão na Escola de Música
Romário Antonio Barbosa, em
Porto Feliz.

NA COLUNA ESPORTIVA – Nesta semana, a coluna “Bola na Rede” destaca a “2ª Corrida do Lions Clube”,
realizada no último domingo (13), em Tatuí, com a presença de mais de duzentos atletas de várias
cidades da região. Além de proporcionar momentos de esporte e lazer, a prova teve ainda caráter
beneficente, pois arrecadou caixas de leite junto aos atletas, para doação a uma entidade assistencial
da cidade. As equipes de Tatuí se destacaram na corrida e seus atletas conquistaram as primeiras
posições em várias categorias. Veja os resultados, com fotos de Fernando Foster, na página 7 .


