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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.

NOVO ENDEREÇO

COMPUTER LAB
R. Capitão Lisboa, 1057

Centro - Tatuí
Fone: (15) 9.9719-8970

† Domingos Saturnimo da
Silva  – Faleceu dia 9 de outubro,
aos 53 anos.

† João Domingos Soares  –
Faleceu dia 9 de outubro, aos 86
anos.

† Roseli Aparecida Pires de
Souza Antunes  – Faleceu dia 10
de outubro, aos 49 anos.

† José Carlos Fonseca  –
Faleceu dia 12 de outubro, aos
72 anos.

† Maria Tereza Leite  – Faleceu
dia 12 de outubro, aos 54 anos.

† Maria José de Almeida
Caresia  – Faleceu dia 13 de
outubro, aos 74 anos.

† Annunciata Angelina
Mailara  – Faleceu dia 13 de ou-
tubro, aos 85 anos.

† Lúcia Leonardo Miranda  –
Faleceu dia 13 de outubro, aos
67 anos.

† Abel Pires  – Faleceu dia 13
de outubro, aos 91 anos.

† Adib Jorge Sallum  – Fale-
ceu dia 14 de outubro, aos 89
anos.

VEREADORES APROVAM CINCO
PROJETOS NA SESSÃO DA CÂMARA
Além do projeto de lei que

denomina de “Maestro Antonio
Carlos Neves Campos” o tre-
cho da Rua São Bento, entre
as Ruas 15 de Novembro e
Juvenal de Campos, de autoria
do vereador Antonio Marcos de
Abreu (PP), outras quatro
proposituras foram aprovadas
na terça-feira (13), durante a
sessão da Câmara de Tatuí.

Um dos projetos, de autoria
do vereador José Eduardo Mo-
rais Perbelini (PRB), dispõe
sobre a obrigatoriedade da ins-
talação de porta giratória com
detector de metais nas agênci-
as bancárias da cidade, para
garantir maior segurança aos
funcionários e clientes. O pro-
jeto exige ainda a manutenção
de uma porta auxiliar, junto às
portas de segurança, para ga-
rantir o acesso de pessoas
com deficiências, gestantes,
idosos, obesos ou com dificul-
dade de locomoção.

Outro projeto, assinado pelo
vereador Márcio Antonio de
Camargo (PSDB), dispõe so-
bre a obrigatoriedade da inspe-
ção e manutenção dos para-
raios instalados em torres
metálicas, chaminés e edifíci-
os da cidade, assim como a
verificação do estado de con-
servação das estruturas metá-
licas das torres e níveis de
radiação. A inspeção deverá
ser feita anualmente e o
descumprimento desta lei acar-
retará multa no valor de cinco
mil reais, cobrada mensalmente
até que se apresente um laudo
técnico, junto ao órgão compe-
tente, atestando a segurança
e o estado de funcionalidade.

Também foi aprovado proje-
to de lei do Poder Executivo,
que dispõe sobre abertura de
um crédito adicional especial
até o limite de R$ 19 mil, adici-
onando o valor no Instituto de
Previdência Própria do Municí-
pio de Tatuí (Tatuiprev), para
suplementação no orçamento.

Por fim, os vereadores apro-
varam mais um projeto de au-
toria do Executivo, que dispõe
sobre o “programa de
parcelamento com a dispensa
de juros e multas incidentes
sobre créditos tributários e não
tributários, inscritos na Dívida
Ativa”. A propositura autoriza o
Executivo, através deste pro-
grama, a conceder a remissão
dos juros e da multa por atraso
de pagamento, para promover
a liquidação de créditos tribu-
tários ou não, vencidos para
com a Fazenda Pública Muni-
cipal até 31 de dezembro de
2014. A remissão será conce-
dida ainda que o devedor opte
pelo pagamento de forma par-
celada.

PROJETO BENEFICIA SERVIDORES QUE CUIDAM
DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
A Câmara Municipal rece-

beu projeto de lei de autoria do
Poder Executivo, que altera o
Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais e concede li-
cença especial para os funcio-
nários que cuidam de pessoas
com necessidades especiais
e comprovadamente precisam
de uma assistência permanen-
te. A propositura determina a
redução de 50% na jornada de
trabalho desses funcionários,
sem prejuízo de sua remunera-
ção, desde que se comprove
que a família não reúne condi-
ções de substituí-lo no traba-
lho de assistência.

Para concessão da licen-
ça, será obrigatória apresen-
tação de laudo médico, decla-
rando a necessidade de as-
sistência e fixando o prazo
para o tratamento. Esta será
suspensa imediatamente se
for constatada qualquer irre-
gularidade ou fraude, com apli-
cação de penas disciplinares
ao servidor, inclusive a devolu-
ção ao Erário do valor corres-
pondente aos vencimentos
decorrentes da redução da jor-
nada de trabalho.

Esse projeto foi enviado ao
Legislativo por sugestão do ve-

Vereador Dione teve sugestão acatada pelo prefeito municipal.

reador Dione Batista (PDT). Em
uma das sessões da Câmara,
o parlamentar apresentou re-
querimento, endereçado ao
prefeito municipal, questionan-
do a possibilidade de alterar o
Estatuto dos Servidores e con-
ceder o benefício aos funcioná-
rios que cuidam de portadores
de necessidades especiais em
suas famílias, com deficiência
física ou mental comprovada e
dependência sócio-educacio-
nal e econômica do servidor.

Na justificativa, a munici-
palidade destaca que o projeto
tem como finalidade promover

melhores condições para as
famílias de servidores que pos-
suem, em seu núcleo, pesso-
as com necessidades especi-
ais. “O projeto visa garantir ao
servidor ou servidora que pos-
suam filhos ou filhas com ne-
cessidades especiais a possi-
bilidade de manter o cuidado e
a devida atenção, mediante re-
dução temporária da jornada
de trabalho em 50%”, diz o
texto. A propositura está sob
análise das comissões
legislativas, antes de seguir ao
plenário, para discussão e vo-
tação dos vereadores.

BURACOS NAS RUAS PAUTAM
DEBATE NA SESSÃO DA CÂMARA

Dia 6 de outubro, o proble-
ma dos buracos nas ruas de
Tatuí foi tema de discussão na
sessão da Câmara Municipal.
O vereador Valdeci Antonio de
Proença (PSB) apresentou três
requerimentos sobre o assun-
to, pedindo que a Prefeitura,
através do setor competente,
promova operações “tapa-bu-
racos” em ruas do Jardim Onze
de Agosto e Jardim Lucila.

Em seus requerimentos, o
parlamentar relata que foram
encontrados mais de trinta bu-
racos em um percurso inferior
a 150 metros na Rua Rafael
Machado, no Jardim Onze de
Agosto, mais de cinquenta
buracos em um percurso infe-
rior a 500 metros na Rua Anto-
nio Jarbas Veiga de Barros,

Vereador Valdeci Proença apre-
sentou requerimentos com nú-
mero de buracos em ruas de dois
bairros.

no Jardim Lucila, e mais de
oitenta buracos na Rua
Boaventura Jacob Hessel, no
mesmo bairro, o que torna esta
via “praticamente intransitável”,
cita Valdeci. Em seu pronun-
ciamento, o vereador salien-
tou que quando são realiza-
das operações “tapa-buracos”,
o material utilizado não apre-
senta boa qualidade e o servi-
ço precisa ser refeito várias
vezes.

O parlamentar Márcio An-
tonio de Camargo (PSDB) tam-
bém falou sobre o problema.
Lembrou que o material utiliza-
do nas operações “tapa-bura-
cos” é adquirido com dinheiro
público, e se este for de má
qualidade, o dinheiro está sen-
do desperdiçado.

Dia 4 de outubro, na Casa
dos Conselhos, localizada na
Avenida Senador Laurindo Dias
Minhoto, na Vila Dr. Laurindo,
ocorreu a eleição para a escolha
dos novos conselheiros tutela-
res de Tatuí, que terão mandato
de quatro anos, a partir de janei-
ro de 2016. Os cinco mais vota-
dos ocuparão a titularidade do
conselho e os cinco seguintes
serão suplentes.

Foram eleitos conselheiros
titulares: Thiago Martins Lopes,
Lilian Antunes Quevedo, Daniel
Gomes Belanga, Maria
Aparecida Brandão e Élide
Brassolotto Amorim. Serão
seus suplentes: Fabiana
Cristina Cubas Campos, Hele-
na Rodrigues Santana Borges,
Elisa Bernadete Teixeira Pinto,
Denise Marconi e Rodrigo Edval
Batista. O resultado completo
da eleição está disponível no
site da Prefeitura (www.tatui.sp.
gov.br), no link “atos oficiais/
concursos”.

Os conselheiros tutelares
trabalham no enfrentamento à
violência física ou psicológica,
negligência, exploração sexual
e qualquer outra forma de viola-
ção dos direitos das crianças e
jovens. Todos os candidatos que
concorreram na eleição passa-
ram por avaliação escrita e com-
provação de requisitos, informa
a assessoria da municipalidade.

ELEITOS NOVOS
CONSELHEIROS

TUTELARES

CAMPANHA “OUTUBRO ROSA” COM
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL EM TATUÍ
A Prefeitura de Tatuí, através

da Secretaria de Saúde e Fundo
Social de Solidariedade, ofere-
ce programação especial para a
campanha “Outubro Rosa”, rea-
lizada mundialmente, com o
objetivo de informar e prevenir
as mulheres sobre o câncer de
mama. Nesta sexta-feira (16),
às 16 horas, no CEU das Artes,
na Vila Santa Helena, próximo
ao antigo curtume, haverá pa-
lestra ministrada pela editora de
moda Renata Vittorato Martins,
com o tema: “Câncer Com Leve-
za”.

Ainda na sexta-feira, às 18
horas, acontece a “Caminhada
Rosa”, que terá concentração em
frente do Paço Municipal e per-
correrá ruas centrais da cidade,
até a chegada no Museu “Paulo
Setúbal”. No local, a psicóloga
Luciana Holtz, do Instituto de
Oncologia de São Paulo, minis-
tra palestra sobre “Prevenção do
Câncer de Mama”. Na
sequência, ocorre o lançamento
do livro “Você Me Viu Por Aí?”, da
escritora Cristiana Castrucci.

Campanha terá atividades na Praça da Matriz na manhã do sábado.

Foto: Comunicação/Prefeitura de Tatuí

No sábado (17), Dia “D” da
campanha, das 9 às 13 horas,
na Praça da Matriz, haverá distri-
buição de panfletos informati-
vos sobre o câncer de mama e
laços cor-de-rosa, símbolo da
campanha. Mulheres que pas-
sarem pelo local poderão des-
frutar ainda de diversos servi-
ços, como pintura de unhas,
cortes de cabelo para doação e
realização de testes para aferi-
ção de glicemia e pressão arte-

rial, medida da circunferência
abdominal e testes rápidos para
detectar doenças sexualmente
transmissíveis (DSTs). Haverá
também sorteio de brindes.

Ainda no sábado, acontecem
duas palestras no CEU das Ar-
tes: às 10 horas, a psicóloga
Luiza Borsari falará sobre “O
Lado Bom”, e às 14 horas, a
também psicóloga Suzana
Borsari irá abordar o tema: “Mães
do Câncer, Sombra e Luz”.


