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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.

Há momentos na vida em que nada é capaz de realmente
acalentar o coração, mas saber que temos amigos e pessoas
que nos amam, traz sempre um conforto. Queremos agradecer
carinhosamente a Drª Nazareth e toda equipe de funcionários da
Clínica CIOM, a Jaqueline e Márcia Assumpção, todos os nossos
vizinhos, familiares, irmãos e amigos, aos funcionários do PAD,
da Secretaria Municipal de Saúde, de outros setores da Saúde,
ao Prefeito Manú, a Guarda Municipal, ao Samu e a todos que
manifestaram as suas condolências e pêsames pela nossa
grande perda. Pelos gestos e palavras de conforto, pelo carinho
e atenção que tiveram com a nossa família. Ter recebido todo
esse apoio foi muito importante para mantermos em pé. Deixa-
mos os nossos mais sinceros agradecimentos e um abraço
amoroso a todos. O coração ainda dói, mas o amor que recebe-
mos ajuda amenizar a dor. Este agradecimento é em nome da
esposa, filhos e nora de Clementino Gonçalves, que nos deixou
na tarde do dia 19.11.15.

Família Ferraz Gonçalves

AGRADECIMENTO
PELO APOIO E CONFORTO

† Nadir Antunes – Faleceu
dia 18 de novembro, aos 87
anos.

† Joel Gomes – Faleceu dia
19 de novembro, aos 67 anos.

† Palmira Coelho da Concei-
ção Andrade – Faleceu dia 19 de
novembro, aos 94 anos.

† Clementino Gonçalves –
Faleceu dia 19 de novembro, aos
91 anos.

† Clara Maria Gagliardo
Comelli – Faleceu dia 19 de no-
vembro, aos 66 anos.

† Sérgio Bernardo de Moraes
– Faleceu dia 21 de novembro,
aos 79 anos.

† Marcilia Leme – Faleceu
dia 21 de novembro, aos 87
anos.

† Maria Aurora Borges – Fa-
leceu dia 21 de novembro, aos

95 anos.
† Dorzelina da Conceição Ma-

chado Floriano – Faleceu dia 21
de novembro, aos 82 anos.

† Dolores de Campos Car-
doso – Faleceu dia 22 de novem-
bro, aos 89 anos.

† Roseli de Arruda – Faleceu
dia 22 de novembro, aos 55
anos.

† Wagner Aparecido dos Reis
– Faleceu dia 22 de novembro,
aos 39 anos.

† Pedro Domingues – Fale-
ceu dia 23 de novembro, aos 87
anos.

† João Guilherme Soares
Hoelz – Faleceu dia 23 de no-
vembro, aos 66 anos.

† Célia Bueno de Camargo –
Faleceu dia 24 de novembro, aos
97 anos.

É assim a vida. Feita de lutas e entraves. O mesmo sol que
nos avisa do amanhecer glorioso, pode não ser o mesmo que
avisa a despedida de guerreiros. Lá dentro de nossa alma uma
certa dor inexplicável nos faz desfalecer e nossa consciência
parece não assimilar tudo que está acontecendo. Desfaz-se
como um carvalho tombado na imensa floresta de nossa existên-
cia e nada se pode fazer para levantá-lo e continuar a dar-nos sua
sombra tão necessária, que nos faz tranquilos no seio familiar.
Por alguns instantes não acreditamos que apagam-se as luzes
e mesmo vendo não queremos enxergar. Pois é. Os intentos de
DEUS ninguém pode sondar. O irmão Clementino, 91 anos,
nascido no aconchegante Bairro do Guaxingú, deixa-nos para
atender ao chamado do PAI ETERNO. Missão cumprida. Menino
ainda sofrera um acidente que lhe rendeu uma deficiência física
na perna, e o menino continuou sua missão trabalhando na roça
até o ano de 1948, quando resolveu tentar a vida na Capital. Alí
DEUS o abençoou e em 1971voltou para o bairro querido, onde
em 27 de maio de 1951 havia descido às águas do Santo Batismo
e recebido JESUS CRISTO como seu ÚNICO E SUFICIENTE
SALVADOR, no mesmo dia em que fora inaugurada a Congrega-
ção Cristã. Casado com a irmã Benedita Ferraz Gonçalves,
carinhosamente chamada de Benzica, teve três filhos:- Josué,
casado com Sandra Helena Gaviolli, Daniel e Silas ainda soltei-
ros. Quando Josué ainda tinha três meses, houve a necessidade
da amputação da perna prejudicada no acidente, mas não foi o
suficiente para tirar-lhe a FÉ e a força para viver e cuidar de sua
família.  Em 1972 mudou para a cidade e em 1973 foi ordenado
para o Ministério de Diácono na Obra de Deus, onde terminou sua
carreira. Homem de duras palavras, firmeza no contato, mas de
coração nobre. Ajudava a quem podia e mesmo depois de sua
partida deixou missão pronta que foi cumprida pelos filhos.

Na igreja central seu lugar estará marcado, mas agora des-
cansa o sono dos justos e aguarda o Grande Dia. Foi fazer
companhia a outros tantos que serviram ao SENHOR.

No LAR onde viveu e criou sua família deixa o aroma de
CRISTO a exalar a fidelidade e exemplo de pai e esposo que
sempre foi e animando os que ficaram. O lume do deserto será
sempre o fogo do Espírito de Deus e a sombra do Onipotente fará
seu descanso. Venceu a carreira e guardou a FÉ. Muitos foram
os que aqui estiveram para o último adeus a CLEMENTINO
GONÇALVES . Irmãos e amigos de perto e de longe, levam
consigo a imagem soberana e serena do guerreiro inerte na nave
especial que serviu de agasalho na passagem para a VIDA. VIDA
que todos os que servirem ao SENHOR DEUS, limpos de mãos
e puros de coração alcançarão. A PAZ DE DEUS QUE EXCEDE
TODO O ENTENDIMENTO ESTEJA SEMPRE COM A FAMÍLIA E
COM OS QUE LHE FORAM CAROS.

Até sempre, irmão Clementino. 
Família Ferraz Gonçalves

TOMBA O GUERREIRO

VEREADOR QUESTIONA FALTA DE PEDIATRA
NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Na terça-feira (17), na ses-
são da Câmara Municipal, os
vereadores discutiram diversos
requerimentos contidos na pau-
ta. Um dos assuntos aborda-
dos na tribuna foi a falta de
médico pediatra para atendi-
mento no pronto socorro muni-
cipal. O vereador Alexandre de
Jesus Bossolan (DEM) apre-
sentou requerimento, onde pede
que o prefeito justifique a falta
desse profissional na unidade,
considerando o direito da crian-
ça em ter prioridade no atendi-
mento médico e constantes re-
clamações da população.
Bossolan lembrou ainda que o
pediatra que antes atendia no
local foi dispensado.

Ainda na área de saúde, o
vereador Antonio Marcos de
Abreu (PP) apresentou reque-
rimentos, onde pede que a
Santa Casa envie à Câmara
cópias dos balancetes men-
sais, desde o início da gestão
da empresa “São Bento Saú-
de” até a presente data, e infor-
me qual é o montante neces-
sário para efetuar o
parcelamento dos débitos jun-
to às fazendas públicas, para
se obter as certidões negati-
vas de débito. O vereador co-
mentou também sobre a pos-
sibilidade de o Poder Legislativo
devolver sobras de seu supri-
mento financeiro à Prefeitura,
para que esta as repasse à
Santa Casa. De acordo com o
parlamentar, o dinheiro pode
ser utilizado no pagamento do
13º salário aos funcionários do
hospital.

O vereador Márcio Antonio
de Camargo (PSDB) comen-
tou sobre a paralisação de obras
em Tatuí e o trabalho realizado
nas operações “tapa-buracos”.
Em sua opinião, falta qualida-
de nesse trabalho e o material

é depositado de “qualquer jei-
to” nos buracos, soltando-se
facilmente com as chuvas.
Para o parlamentar, “é dinheiro
público jogado no ralo”.

Projetos aprovados
Na sessão, os parlamenta-

res também aprovaram três pro-
jetos de lei de autoria do Poder
Executivo. O primeiro autoriza
a Prefeitura, através da Secre-
taria da Fazenda, Finanças e
Planejamento, a celebrar con-
vênio com a Associação dos
Registradores Imobiliários do
Estado de São Paulo (Arisp).
A justificativa cita a necessida-
de de agilizar o sistema de
atualização de dados do ca-
dastro imobiliário do municí-
pio, assim como a instrução
das execuções fiscais, com a
matrícula dos imóveis, para
identificação dos respectivos
proprietários. Diz ainda que o
custo para obtenção das certi-
dões digitais das matrículas
de imóveis será reduzido com
a aprovação deste convênio.

O segundo projeto altera a
redação do artigo 1º da Lei
Municipal nº 4.281, de 25 de
novembro de 2009, que deno-
mina de “Ernani Cavalcanti e
Silva” o edifício público desti-
nado ao funcionamento do
Conselho Tutelar de Tatuí. A
nova redação acrescenta que
o imóvel deverá se localizar na
área central da cidade, de fácil
acesso, em local que atenda
as finalidades de atendimento.
A mudança harmoniza a lei
com a Resolução nº 170/2009,
que determina adequação da
estrutura do Conselho Tutelar
em “local de fácil acesso à
população”.

O terceiro projeto altera a
redação do artigo 2º e parágra-
fo 1º da Lei Municipal nº 4.941,
de 7 de abril de 2015, que

autoriza a Prefeitura a doar
terrenos para a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional
e Urbano (CDHU), para implan-
tação de projeto habitacional
de interesse social. A altera-
ção retira do texto o prazo de
24 meses para implantação.
Diz a justificativa que “por con-
ta das limitações de prazo,
que acabaram por fixar encar-
gos à doação, a CDHU se ma-

nifestou no sentido de não ter
permissão para recebê-la” e “o
projeto não será executado en-
quanto persistirem esses en-
cargos”. E finaliza: “busca-se
uma adequação da legislação
municipal com as exigências
estaduais, garantindo assim a
consecução do projeto de ha-
bitação de interesse social, que
atenderá a população carente
de nosso município”.

Vereador Bossolan preocupa-se com crianças atendidas no pronto
socorro.

Na terça-feira (24), na ses-
são da Câmara Municipal, o par-
lamentar Antonio Marcos de
Abreu (PP) informou, na tribuna,
que as farmácias de medica-
mentos especializados (FME),
da Secretaria de Estado da Saú-
de de São Paulo, deixarão de
fornecer 21 itens de medicamen-
tos de alto custo, destinados ao
tratamento dos portadores de
Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica (DPOC).

 A determinação consta de
uma resolução da Secretaria de
Estado da Saúde, datada de 11
de novembro, e apresentada
pelo vereador durante seu pro-
nunciamento. Este documento
revoga o protocolo para trata-
mento dos portadores da DPOC
no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) do Estado de São
Paulo. Os procedimentos para
tratamento com os remédios
serão desabilitados para o ca-

FARMÁCIAS DEIXARÃO DE
RECEBER 21 MEDICAMENTOS

PARA DOENÇA PULMONAR
dastro de pacientes novos a
partir da data de publicação da
resolução, e para todos os paci-
entes noventa dias após a data
de publicação da resolução ou
quando se esgotarem os esto-
ques dos medicamentos nas
FMEs.

Cinco itens de medicamen-
tos continuarão a ser disponi-
bilizados nas farmácias para tra-
tamento da DPOC, mas a orien-
tação é para que pacientes em
tratamento sejam orientados
“quanto à reavaliação da
farmacoterapia pelo médico res-
ponsável por seu acompanha-
mento”. Segundo o vereador
Antonio Marcos, com a retirada
dos 21 itens de medicamentos,
pelo menos 450 pacientes se-
rão prejudicados em Tatuí. Ou-
tros parlamentares falaram so-
bre o assunto na tribuna e tece-
ram críticas ao Governo do Esta-
do pela medida.

Na terça-feira (24), na ses-
são da Câmara Municipal, os
vereadores aprovaram projeto de
lei do Poder Executivo, autori-
zando a Secretaria Municipal da
Fazenda, através do Departa-
mento de Contabilidade, reali-
zar suplementações no orça-
mento vigente, no valor de R$
19.570.800,00. Na justificativa, o
prefeito José Manoel Corrêa
Coelho (Manu) explica que as
suplementações “são necessá-
rias para que possamos honrar
o pagamento dos vencimentos
de nossos servidores e obriga-
ções patronais decorrentes, a

VEREADORES APROVAM
SUPLEMENTAÇÃO

DE R$ 19,5 MILHÕES NO ORÇAMENTO
exemplo do pagamento da con-
tribuição previdenciária”.

O texto diz ainda que “tam-
bém estão contempladas a do-
tação para coleta de lixo hospita-
lar, manutenção de importantes
ações do Fundo Social e ainda
internações de pacientes por
solicitação da Secretaria da Saú-
de”, além de subvenção para a
Santa Casa de Tatuí e repasse
do Sistema Único de Saúde
(SUS). O projeto recebeu emen-
da do vereador Márcio Antonio
de Camargo (PSDB), com ajus-
tes em algumas dotações orça-
mentárias.


