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VEREADORES REJEITAM MAIS
UM VETO DO PREFEITO MANU

LETHA
SEGUROS

José Maurício C. Almeida
Via R.G. Adão Bertim, 184
Fones: 3305-6568

FONE: 3305-9100
Av. das Mangueiras, 217

Na terça-feira (20), na sessão da Câmara Municipal, os
vereadores rejeitaram por unanimidade veto total aposto pelo
prefeito José Manoel Corrêa
Coelho (Manu) ao Autógrafo nº
60/15, referente ao Projeto de
Lei nº 12/15, de autoria do
parlamentar José Márcio
Franson (PT), que proíbe no
município de Tatuí a utilização,
mutilação ou sacrifício de animais em rituais e cultos religiosos de qualquer natureza,
com finalidade esotérica, mística e iniciática. A propositura
prevê multa de mil UFESPs
(Unidade Fiscal do Estado de
São Paulo) aos infratores. Havendo reincidência, o valor poderá duplicar.
Na justificativa do veto, o
Executivo explica que é contra
o projeto, pois de acordo com
informações do diretor municipal de Meio Ambiente, as punições para os crimes contra a
fauna silvestre, nativa ou em
rota migratória já estão previstos na Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998. Na tribuna, o
vereador Franson afirmou que
não encontra motivo para o
veto e acredita que o prefeito
tenha sido mal orientado.
Franson salientou que alguém
deve esclarecer que “cachorro,
gato e galinha não são animais
silvestres”. Outros vereadores
utilizaram o microfone e se
manifestaram favoravelmente à
rejeição do veto.

AUDIÊNCIA
DISCUTE
PROJETO
DO PLANO
DIRETOR

† João Manoel Lopes – Faleceu dia 14 de outubro, aos 73
anos.
† Edson Luis Nogueira –
Faleceu dia 14 de outubro, aos
53 anos.
† Leonardo Domingos de
Salles – Faleceu dia 14 de outubro, aos 75 anos.
† Salquez Vieira de Barros –
Faleceu dia 16 de outubro, aos
90 anos.
† Marcos Vieira Messias –
Faleceu dia 16 de outubro, aos
47 anos.
† Jacira Soares Briguenti –
Faleceu dia 16 de outubro, aos
88 anos.
† Carlos Eduardo Biscaro –
Faleceu dia 16 de outubro, aos
62 anos.
† Ernestina da Silva – Faleceu dia 17 de outubro, aos 89
anos.
† Anísio Luciano Furtado –
Faleceu dia 17 de outubro, aos

95 anos.
† Teodoro Ribeiro da Silva –
Faleceu dia 17 de outubro, aos
94 anos.
† Alessandro Manes – Faleceu dia 17 de outubro, aos 40
anos.
† Sonia Regina Laranjeira
Santana – Faleceu dia 18 de
outubro, aos 64 anos.
† Sebastião Tadeu de Moura
– Faleceu dia 18 de outubro, aos
59 anos.
† Vera Lúcia Benavides
Jacob Hessel – Faleceu dia 20
de outubro, casada com Mateus
Jacob Hessel.
† Lúcia de Camargo Moraes
Almeida – Faleceu dia 20 de
outubro, aos 84 anos.
† Roseli de Fátima Pires
Moraes – Faleceu dia 20 de outubro, aos 46 anos.
† Lídia Santi Fiúza – Faleceu dia 21 de outubro, aos 86
anos.

N. Redação: Esta seção é gratuita. Os óbitos publicados são enviados
pelas funerárias que prestam serviço no município de Tatuí.

Na próxima segunda-feira
(26), às 19h30, a Câmara Municipal de Tatuí realiza audiência pública, para discutir o Projeto de Lei nº 60/14, de autoria
do Executivo, que dispõe sobre alteração, revogação e
acréscimo de artigos e incisos
na Lei Municipal nº 3.885, de
18 de outubro de 2006, que
instituiu o Plano Diretor de
Tatuí. O projeto e o plano estão
à disposição dos interessados,
para consulta, no departamento de administração e no site
da Câmara (www.camara
tatui.sp.gov.br).
O Plano Diretor é considerado instrumento básico para
o processo de planejamento
municipal e implantação da
política de desenvolvimento
urbano, norteando as ações
dos agentes públicos e privados. A partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, administrativa, econômica e política da cidade, o
plano apresenta um conjunto
de propostas, princípios e regras orientadoras da ação dos
agentes que constroem e
usam o espaço urbano, além
de fixar as diretrizes do desenvolvimento.

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.

NOVO ENDEREÇO
COMPUTER LAB
R. Capitão Lisboa, 1057
Centro - Tatuí
Fone: (15) 9.9719-8970

Munido de cartazes, protetores de animais acompanharam votação do veto na sessão.

REGIÃO METROPOLITANA:

DECRETO DO GOVERNADOR OFICIALIZA
AGÊNCIA METROPOLITANA DE SOROCABA
Foto: Governo de SP

Governador Alckmin ao lado de prefeitos da região, ex-prefeito Gonzaga (presidente do PSDB de Tatuí),
Laelson Rodrigues (Fundação Ubaldino do Amaral, de Sorocaba) e Edmur Mesquita (Secretaria Estadual
de Planejamento).

Na tarde da quarta-feira (14),
o governador Geraldo Alckmin
regulamentou a Agência Metropolitana de Sorocaba (Agem
Sorocaba). O diretor executivo
da Agência será responsável
pela promoção e adoção
gradativa das medidas necessárias para implantação das
unidades previstas no Regulamento aprovado por decreto,
segundo as disponibilidades
orçamentárias e financeiras da
entidade.
Para fortalecer o desenvolvimento regional, também estão
entre as vantagens da criação
da RM Sorocaba, e agora da instituição da Agem, a melhor articulação do transporte público
entre as cidades, o fim da cobrança de interurbano nas ligações telefônicas e a integração
de ações de segurança pública
entre os municípios.
A criação e regulamentação
da agência é o último passo no
processo de criação da Região
Metropolitana de Sorocaba
(RMS). O Fundo Metropolitano,
ligado à Agência, já começa com
aporte de R$ 3 milhões do orçamento do Estado e contará também com participações proporcionais dos orçamentos dos municípios.
“Nós concluímos hoje a instalação da Região Metropolitana
de Sorocaba com a Agência. Já
foi instalado o Conselho do Desenvolvimento Metropolitano, foi
criado o Fundo da Região Metropolitana e depositamos três milhões. Hoje é a última etapa, que
é a Agência, o instrumento operador da Região Metropolitana. A
ideia é planejamento, sinergia,
unir a região, aproveitar melhor

os recursos públicos e promover o desenvolvimento metropolitano”, disse o governador Geraldo Alckmin.
No evento, entre os presentes estavam o ex-prefeito Luiz
Gonzaga Vieira de Camargo (presidente do PSDB de Tatuí), o
prefeito de Sorocaba, Antonio
Carlos Pannunzio, o prefeito de
Cesário Lange, Ramiro de Campos, o secretário estadual de
Turismo, Roberto de Lucena, o
secretário da Casa Civil, Edson
Aparecido, e os deputados estaduais padre Afonso Lobato (PV)
e Pedro Tobias (PSDB).
Região Metropolitana de
Sorocaba
Criada em maio de 2014, a
RM de Sorocaba é a quinta região metropolitana do Estado

de São Paulo. Considerada a
maior produtora agrícola entre
as regiões metropolitanas, com
grande diversidade na produção, engloba 26 municípios e
aproximadamente 1,8 milhão de
habitantes e mantém limite
territorial com a RM de Campinas.
A Região possui onze municípios localizados no eixo das
Rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares e economias baseadas em atividades industriais. O Produto Interno Bruto em
2012 chegou a R$ 48,7 bilhões,
equivalente a 3,5% do PIB gerado
no Estado. Destaca-se o município de Sorocaba, com um PIB de
mais de R$ 19 bilhões em 2012,
situado na 11ª posição da economia estadual.

