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ENSAIO FOTOGRÁFICO
VENCEDORA DE CONCURSO DE BELEZA

Os alunos vencedores do concurso de beleza
promovido pelo Lions Clube em outubro, na 9ª edição
do “Projeto Cidadania”, foram premiados com um
ensaio fotográfico feito por André Loretti. A estudan-
te Geovanna Robaina Novais Silva, da Escola Esta-
dual “José Celso de Mello”, ganhou na categoria
feminina, e o aluno Cristian Muller Vieira, da Escola
Estadual “Barão de Suruí”, foi o vencedor entre os
rapazes. Geovanna Silva realizou o ensaio no estú-
dio de fotografia de André Loretti. A maquiagem e o
penteado ficaram por conta de Renata Loretti, da
“Amei a Make”, e a produção foi de Vanessa
Hernandes, da “Arte em Crochê”. As fotografias de
Cristian Muller serão divulgadas em breve.

Fotógrafo André Loretti e Geovanna, pri-
meira colocada no concurso.

CHUVA E VENTO DEIXAM RASTROS DE
DESTRUIÇÃO EM CESÁRIO LANGE E GUAREÍ

CÂMARA REJEITA DOIS
VETOS DO PREFEITO MANU

Câmara rejeita veto a projeto de autoria do vereador Antonio
Marcos de Abreu.

Na segunda-feira (23),
uma forte chuva, com

ventos, trouxe prejuízos
em Cesário Lange (foto
ao lado) e Guareí. Até o

momento, não há registro
de pessoas feridas,

mortas, desaparecidas e
o levantamento das

pessoas afetadas, bem
como o número de imó-
veis atingidos, está em
fase de contabilização.
Em Cesário Lange, o

forro da Câmara Municipal
cedeu e assustou aos

presentes na cerimônia
de inauguração do Posto

Avançado Digital, do
Poder Judiciário. Dezenas

de árvores também
cairam pela força dos

ventos.
PÁGINA 10

O Conservatório de Tatuí or-
ganiza “Mostra de Artes Cêni-
cas”, sob a coordenação de
Fernanda Mendes, com espetá-
culos encenados por estudan-
tes dos cursos de teatro juvenil e
adulto e aperfeiçoamento. Com
exceção do espetáculo de aber-
tura, com ingressos vendidos
por doze reais (seis reais meia
entrada), os demais terão entra-
da franca ao público. A abertura
ocorre dia 1º, às 20h30, no Tea-
tro “Procópio Ferreira”, na Rua
São Bento, nº 415, com a peça
“Goela Abaixo”, baseada em tex-
tos de Plínio Marcos e dirigida

MOSTRA REÚNE PEÇAS
ENCENADAS POR ALUNOS

por Rogério Vianna.
Os demais espetáculos: Dia

3/12 – “O Menino Que Virou His-
tória” (15 horas) e “Decote”
(20h30); Dia 4/12 – “Mania de
Explicação” (15 horas) e “Teatro
de Improviso” (20h30); Dia 5/12
– “Matilda” (15 horas) e “Remo-
to” (20h30); Dia 6/12 – “A Gata
Borralheira” (15 horas) e “A Jus-
ta Medida do Tempo” (20h30). A
peça “Desagrado” é a única a
ser apresentada na “Sala Preta”
do Setor de Artes Cênicas, nos
dias 3 a 4 de dezembro, às 18
horas, na Rua Coronel Aureliano
de Camargo, nº 550, 1º Andar.

Na terça-feira (24), na ses-
são da Câmara de Tatuí, os ve-
readores analisaram três vetos
apostos pelo prefeito José
Manoel Corrêa Coelho (Manu) a
projetos de lei de autoria do Po-
der Legislativo. Dois vetos foram
rejeitados e um mantido pela
edilidade. O primeiro veto rejei-
tado foi aposto ao Autógrafo nº
57/15, referente ao Projeto de
Lei nº 35/15, de autoria do vere-
ador Antonio Marcos de Abreu
(PP), que dispõe sobre a realiza-
ção de exames oftalmológicos,
no início do ano letivo, em alunos
das escolas da rede municipal
de ensino de Tatuí.  Na justifica-
tiva, o prefeito afirma que a rede
municipal já realiza trabalho pre-
ventivo ao longo do ano letivo,
com profissional que tem por
função identificar crianças com
problemas não apenas visuais,
mas também auditivos, e
encaminhá-las para o tratamen-
to na rede municipal de saúde.
Os parlamentares optaram por
rejeitar o veto, com onze votos
contrários e quatro favoráveis.

O segundo veto rejeitado foi
aposto ao Autógrafo nº 66/15,
referente ao Projeto de Lei nº 71/
14, de autoria do parlamentar
Márcio Antonio de Camargo
(PSDB), que dispõe sobre a
obrigatoriedade de manutenção
e inspeção periódica dos para-
raios instalados em torres me-
tálicas, chaminés e edifícios da
cidade, bem como a verificação
do estado de conservação das
torres. Na justificativa, o Executi-
vo alega que o referido projeto
acarretaria despesas ao muni-
cípio, pois este seria obrigado a
criar cargos e contratar servido-
res especializados para fiscali-
zar o cumprimento da lei. A
edilidade também decidiu pela
rejeição do veto, com nove votos
contrários e seis favoráveis.

Os vereadores mantiveram
veto aposto pelo prefeito ao Autó-
grafo nº 55/15, referente ao Proje-
to de Lei nº 06/15, de autoria do
vereador Ronaldo José da Mota
(PPS), que dispõe sobre regula-
mentação de estacionamentos de
veículos em Tatuí. Na justificativa,

o Poder Executivo lembra que é
inconstitucional lei municipal que
fixe ou proíba a cobrança de valo-
res pela utilização de estaciona-
mento em local privado. Cita ain-
da que, para o Supremo Tribunal
Federal (STF), tais leis violam a
regra de competência, de acordo
com a qual cabe à União legislar
sobre Direito Civil. “Assim, assis-

te aos empresários a faculdade
de explorar os estacionamentos
como melhor lhes aprouver, pois
se trata do exercício do direito de
propriedade”, completa o texto.
Este veto foi mantido com oito
votos contrários e sete favoráveis.
Para “derrubar” o veto do prefeito,
seriam necessários nove votos
contrários.


