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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.

O ex-prefeito Ademir Borssato está de volta. Pelo menos,
nas redes sociais. A foto, recém postada no Facebook do vere-
ador Eduardinho Perbelini, traz o ex chefe do Poder Executivo
num bate papo informal. Segundo Eduardinho, a conversa gira
em torno do desenvolvimento do Turismo em Tatuí.

APOIO AO SISTEMA “S”
O vereador Alexandre

Bossolan é o autor de uma
Moção de Apoio ao Sistema
“S”, aprovada na última ses-
são do Poder Legislativo. Um
projeto do governo federal
pode cortar até 30% do Siste-
ma “S” (Senai, Sesi, Senac,
etc). O diretor do Sesi local,
Sidnei Saez Perez esteve na
sessão para acompanhar a
votação.
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ANUNCIE NO JORNAL INTEGRAÇÃO - 3305-6674

† Josias Irineu dos Santos  –
Faleceu dia 28 de outubro, aos
62 anos.

† Paulo Xavier de Oliveira  –
Faleceu dia 28 de outubro, aos
56 anos.

† Osvaldo Marques  – Fale-
ceu dia 28 de outubro, aos 80
anos.

† José Antonio Fragoso  –
Faleceu dia 28 de outubro, aos
46 anos.

† Carlos Choqueti – Fale-
ceu dia 29 de outubro, aos 89
anos.

† João Candido de Oliveira  –
Faleceu dia 29 de outubro, aos
63 anos.

† Joana de Campos Ribeiro
– Faleceu dia 30 de outubro, aos
80 anos.

† Carlos Gomes da Silva –
Faleceu dia 29 de outubro, aos
36 anos.

† Dirce Pereira da Silva  –
Faleceu dia 31 de outubro, aos
66 anos.

† Durvalino Gonçalves  – Fa-
leceu dia 31 de outubro, aos 75
anos.

† Joaquim de Moraes Ma-
chado  – Faleceu dia 1º de no-
vembro, aos 71 anos.

† Maria José Aparecida
Bastos  – Faleceu dia 1º de no-
vembro, aos 69 anos.

† Milena Josephina Dias  –
Faleceu dia 2 de novembro, aos
91 anos.

† Wilson José de Moraes
Júnior  – Faleceu dia 3 de no-
vembro, aos 18 anos.

Está em trâmite na Câmara
Municipal de Tatuí um novo
projeto de lei enviado pelo Po-
der Executivo, que autoriza uma
nova via de acesso ao municí-
pio e cria instrumentos para a
instalação de um centro co-
mercial, em área localizada às
margens da Rodovia Antonio
Romano Schincariol (SP-127).
A propositura altera ainda a Lei
de Uso e Ocupação do Solo,
com a criação da “ZU15”, en-
quadrada como zona predomi-
nantemente residencial, área
mista com a possibilidade de
receber empreendimentos co-
merciais e habitacionais, onde
seria edificado o shopping
center e a nova avenida. A
expectativa é de que o projeto
seja discutido e votado em uma
das próximas sessões do Po-
der Legislativo.

Depois de ver o primeiro
“projeto do shopping” desapro-
vado pela Câmara, em sessão
ocorrida dia 22 de setembro, a
municipalidade voltou a deba-
ter a questão e realizou duas
audiências públicas, quando
apresentou aos vereadores e
público os empresários inte-
ressados em investir em Tatuí
e o novo projeto de lei. A as-
sessoria da municipalidade
comunicou, em matéria envia-
da à imprensa, que “a diferen-
ça principal é que neste segun-
do projeto não há alteração de
zoneamento em outras áreas
do município”, motivo que le-
vou oito vereadores a votarem
contra a primeira propositura.
“Agora há um projeto específi-
co para a área do shopping e
da avenida”, conclui o texto.
Segundo a municipalidade, o
investimento no centro de com-
pras supera R$ 200 milhões e
poderá gerar milhares de em-
pregos. A construção ocorre-
ria às expensas exclusivas da
iniciativa privada.

Na sessão de setembro, os
vereadores contrários ao proje-
to original do Poder Executivo
apresentaram emenda
substitutiva, que autorizava a
construção do shopping so-
mente na área às margens da
SP-127, sem alterar o
zoneamento em outras regi-
ões da cidade. A emenda, po-
rém, também não foi aprovada.
Os vereadores da base do go-
verno votaram contra, sob a
alegação de que a alteração
não atendia aos empresários
interessados em investir no
centro de compras e
inviabilizaria a nova via de aces-
so, uma das exigências dos
empreendedores.

CÂMARA ANALISA NOVO PROJETO
QUE AUTORIZA SHOPPING EM TATUÍ

PROGRAMA PARCELA DÍVIDAS COM
REMISSÃO DE JUROS E MULTAS

Foto: Comunicação Tatuí/Débora Holtz

A Prefeitura de Tatuí lançou
o Programa de Parcelamento
de Débitos e Recuperação Fis-
cal (REFIS), aprovado pela
Câmara Municipal. Com ele,
os contribuintes terão nova
chance para ficar em dia com
os impostos e ter abatimento
de até 100% de juros e multas.
O programa é direcionado aos
créditos tributários e não tribu-
tários, inscritos na dívida ativa
do município, com vencimento
até dia 31 de dezembro de
2014.

Os contribuintes que paga-
rem a dívida à vista não terão
cobrança de juros e multas,
desde que estes comprovem a
inexistência de débito perante
o município no exercício de
2015. A remissão se destina
tanto para pessoa física quan-
to para jurídica. No caso das

Inscrições ao programa são feitas no Departamento de Dívida Ativa da Prefeitura.

pessoas jurídicas, deverá ha-
ver comprovação também da
regularidade com o Imposto
Sobre Serviços (ISS) e demais
tributos municipais.

O programa oferece outras
opções, com 80 e 70% de pa-
gamento à vista e também de
forma parcelada. Para pessoas
físicas, nenhuma parcela pode-
rá ser inferior a R$ 50. Para
pequenas e microempresas, en-
quadradas no Simples Nacio-
nal, o limite mínimo é de R$ 80.
E para pessoas jurídicas, o piso
é de R$ 150. O prazo para
adesão ao programa é de no-
venta dias e as inscrições po-
dem ser realizadas no Departa-
mento de Dívida Ativa, no Paço
Municipal, na Avenida Cônego
João Clímaco, nº 140, de se-
gunda a sexta-feira, das 12 às
18 horas.

Podem ser incluídos no pro-
grama os débitos de pessoas
ou empresas que já tenham
feito parcelamentos anteriores,
mesmo não integralmente qui-
tados. Não serão incluídos
débitos referentes a infrações
de trânsito, de natureza
contratual, indenizações oca-
sionadas por danos ao
patrimônio municipal, compen-
sações financeiras, impostos
de transmissão de bens imó-
veis ou taxa de coleta e remo-
ção de resíduos da saúde.

Atualmente, a montante da
dívida ativa é de R$
135.622.418,20, incluindo ju-
ros, multas e correções. A
expectativa com este progra-
ma é arrecadar cerca de R$ 10
milhões, 7,4% do total. Mais
informações podem ser obti-
das pelo fone: (15) 3259-8423.

O vereador José Márcio
Franson (PT), ligado ao trabalho
de proteção e defesa de ani-
mais, enviou e-mail à imprensa,
onde informa que neste mês de
novembro deverá ser votado, na
Câmara Municipal de Tatuí, um
projeto de lei de sua autoria, que
proíbe a circulação de veículos
de tração animal e de animais,
montados ou não, em toda a
área urbana do município.

Para efeito da lei, conside-
ram-se os animais pertencen-
tes às espécies equina, muar,
asinina, caprina, ovina e bovina.
O texto diz ainda que “será veda-
da a permanência destes ani-
mais soltos ou atados por cor-
das ou outros meios, em vias ou
em logradouros públicos de todo
município”, com multa no valor
de 250 UFESPs (Unidade Fiscal
do Estado de São Paulo) aos
infratores.

José Franson disse que, com
este projeto, pretende acabar
com o que considera “escravi-
dão” dos cavalos e outros ani-
mais de carga. Ele destaca na

VEREADOR QUER ACABAR
COM “ESCRAVIDÃO” DE CAVALOS

mensagem que a Câmara Muni-
cipal de Curitiba, no Paraná,
aprovou um projeto semelhante
e este já foi transformado em lei,

sancionada pelo prefeito Gustavo
Fruet. O vereador afirma que Tatuí
poderá ser a próxima cidade a
acabar com essa “tortura”.

BOITUVA
PROMOVE

FEIRA
REGIONAL DE
ARTESANATO

O Fundo Social de Solidari-
edade de Boituva promove, no
período de 11 a 15 de novem-
bro, no Centro de Eventos
“Francisco Gianotti”, a “17ª Feira
de Artesanato de Boituva e
Região”, com entrada franca.
Os artesãos interessados em
participar podem inscrever-se
até o final da tarde desta sexta-
feira (6), na Secretaria de De-
senvolvimento Social da vizi-
nha cidade, na Rua João
Marcon, nº 283, Parque Nossa
Senhora das Graças.

A feira funcionará nos dias
11, 12 e 13 de novembro, das
14 às 21 horas, e nos dias 14
e 15 de novembro, das 10 às 21
horas, no Salão “Santo
Dorighello” do Centro de Even-
tos, na Rua Pereira Ignácio, s/
nº. No local, artistas de Boituva
e região poderão expor e ven-
der seus trabalhos, além de
trocar ideias e experiências.
Maiores informações sobre o
evento podem ser obtidas atra-
vés do fone: (15) 3263-5308.


