VERGONHA!!!
Prefeito de Guararema Marcio
Alvino mentiu e enganou só
para se beneficiar de prêmio

Contra provas, não há argumentos, vão dizer o quê?
Que o jornal inventou a informação? “Nós apenas
trabalhamos com os fatos, nada mais senhor Marcio Alvino”

O

Centro de Estudo e
Pesquisas de Adminis
tração Municipal
(CEPAM), órgão ligado a Fundação Prefeito Faria Lima, vem
promovendo há alguns anos
um evento que premia projetos bem sucedidos que foram
executados por municípios do
estado. Após processo de análise de documentos onde concorreram 204 iniciativas entre
projetos e atividades com mais
de um ano de experiência de
174 municípios e que pertencem a 12 regiões do Estado de
São Paulo. O CEPAM premiou
e fez publicar o relato de 12
experiências finalistas do III

Prêmio Chopin Tavares de Lima
em um livro intitulado Novas
Práticas Municipais.
Premiação:
Guararema foi classificada
entre os 12 municípios premiados. A classificação se deu
por conta do “Cartão Cidadão”
e recebeu como prêmios: certificado, troféu e um computador, inclusive com a divulgação
no livro editado pelo CEPAM.
Passa moleque:
O Município de Guararema
através do prefeito Marcio
Alvino (PR), recebeu esse prêmio, enganando de uma forma
maquiavélica e mentirosa dando um passa moleque em um

De forma descarada, Marcio Alvino enganou os
representantes do Cepam. Ele ainda pensa na reeleição.

dos órgãos competentes e honestos do Estado de São Paulo, fornecendo através de um
formulário por ele assinado, informações mentirosas.
Cartão ilegal:
Ocorre que e o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo julgou ilegal e inconstitucional a exigência do Cartão Cidadão, proibindo definitivamente o seu uso. Dessa maneira o
Prefeito de Guararema, omitin-

do a Inconstitucionalidade do
Cartão Cidadão conseguiu lesar
o CEPAM, que é, e sempre foi
um órgão sério, competente,
prestigiado pelos 645 municípios do Estado.
Irresponsável:
Diante desse grave fato o
prefeito Alvino, de forma irresponsável desmoralizou Guararema perante os demais municípios do Estado, pois ao fornecer informações ardilosas e

Prestação de Contas da Saúde
apresenta os programas
desenvolvidos na rede básica

A

Secretaria de Saúde
de Poá realizou na tar
de de quarta-feira, dia
30, a Prestação de Contas do
1º Quadrimestre de 2012. A
audiência realizada nas dependências da Câmara Municipal
mostrou além dos gastos com
a saúde, os programas que
estão sendo desenvolvidos no
município, como o do
Antitabagismo. Na ocasião, o
médico Leandro Martins Barbosa, que é coordenador desse programa, que tem como
objetivo eliminar a dependência do cigarro, explicou sobre
os malefícios do tabaco e
como é feito o tratamento,
oferecido na Unidade Básica
de Saúde Vereador Wellington
Lopes da Silva, no Jardim América.
Para a Secretária de Saúde,
Claudia Cristina de Deus, a
Prestação de Contas, é uma
ótima oportunidade para informar a população do que está
sendo feito, e ao mesmo tempo, do que ela pode se beneficiar. A Secretária também fez
questão de apresentar os investimentos feitos no Ambulatório de Saúde Mental, no qual
recentemente foi inaugurada
uma sala, para que os pacientes participem de oficinas terapêuticas de mosaico e ecobag.
Também foi passado, a
descentralização dos atendimentos com psicólogos, que
está sendo feito, além do Ambulatório, em quatro Unidades

Básicas de Saúde – Centro de
Saúde II, UBS de Calmon Viana,
UBS Wellington Lopes da Silva
e UBS da Nova Poá.
A Secretaria de Saúde informou ainda sobre o aumento na
participação dos munícipes, no
Programa Supervisionado de
Exercícios, que começou no ano
de 2010, com cinco pacientes
e hoje tem cerca de 300. Esse
programa que é feito em espaços comunitários e nas UBS’s,
tem a finalidade colocar as pessoas com determinadas patologias, para fazerem exercícios, contribuindo assim para
uma qualidade de vida.

Audiência pública foi realizada na Câmara Municipal de Poá

Wilson Ferreira recebe deputada e
pré-candidato a prefeito Genésio

O

PSB de Arujá promo
veu um encontro fe
chado na residência
do seu presidente, Wilson
Ferreira, no bairro Recanto Primavera para tratar da organização do processo eleitoral.
Compareceram todos os précandidatos do PSB a vereador,
filiados, o pré-candidato a prefeito Genésio Severino (DEM) e
a deputada estadual Heroilma
Tavares (PTB), que veio manifestar o apoio aos pré-candidatos da legenda e também ao
ex-prefeito, Genésio Severino.

A Deputada Estadual Heroilma
Tavares disse que tinha um
compromisso com Arujá que,
através do Wilson que lhe ajudou a chegar à Assembléia
Legislativa e agora, estava assumindo também um compromisso com o pré-candidato a
prefeito Genésio que agradeceu
o apoio da deputada Heroilma
e dos pré-candidatos a vereador do PSB e disse que o apoio
é muito importante para Arujá.
Genésio deve disputar a eleição
este ano contra o atual prefeito Abel Larini (PR).

O QUE DIZ?
“Prefeito que não respeita as leis
tem que ser cassado mesmo”, disse uma advogada de Poá.
SESSÃO
“Sortudos”, após se pronunciar
na Tribuna ao dizer que os membros da Comissão Processante (CP)
seriam sortudos, o vereador da situação Humberto subiu a Tribuna e
contesto as palavras do vereador
que na sessão seguinte explicou o
que quis dizer.
GERALDO
Com a presença do vereador
Humberto na Câmara o prefeito
Testinha não precisa do Geraldo
Oliveira mais nas sessões. Qualquer
coisa que os vereadores da oposição disserem contra o Testinha, serão combatidos pelo Super Vereador Humberto que imediatamente
devolve a paulada, desse jeito, não
precisa mais de puxa-sacos circulando nas sessões para informar o
prefeito Testinha de tudo que ocorre na sessão, mais uma vez,
Testinha se deu bem.
21 ANOS
Moradora há 21 anos no mesmo
local, uma senhora disse que até
hoje não asfaltaram sua rua. Para
alfinetar o concorrente do prefeito
Testinha, Junior da Locadora, o
vereador Humberto disse se ele não
sabia disso, antes deveria se preocupar mais com os problemas na cidade. Junior tentou falar, mas, não
deu, disse que dará o troco no momento certo.
REFRESCO
Criticaram os vereadores de
Suzano por não aceitar o Lixão em
sua cidade, mas, será que os
poaenses iriam aceitar? No coelhinho
dos outros é refresco, quero ver os
vereadores aceitarem o lixão de
Ferraz e Suzano dentro de Poá, aí
é refresco né?
AGRESSÃO
Nesta semana, o presidente do
PR na cidade, Giancarlos Lopes foi
agredido com três socos na cara no
momento em que parou seu veículo. Ainda não se sabe se existe
participação política.

COLUNA
CALDEIRÃO

mentirosas assinadas por ele,
levou ao erro a Comissão examinadora do prêmio. Com
essa atitude, deixa claro que o
prefeito omitiu e deixou de fora
a informação que a lei que
criou o “Cartão Cidadão” já havia sido derrubada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (TJ-SP), através de uma
ação civil pública.
Consequências:
O tal Cartão Cidadão gerou
muitos prejuízos aos munícipes
de forma direta ou indiretamente, pois suas consequências levaram uma pessoa
ao suicídio, causou a interrupção de tratamentos médicos, gerou a falta de
remédios e deixou muitos alunos fora da escola, por não conseguirem se matricular. O Cartão Cidadão não teve o sucesso e o excelente resultado
como informou o prefeito ao
CEPAM para concorrer ao prêmio.
Vexame:
Essa prática ardilosa promovida pelo prefeito Marcio Alvino
envergonha os munícipes
Guararemenses perante outros
municípios, uma vez que foi
declarada pela Comissão competente formada pelo CEPAM a
“desclassificação do Município
de Guararema” e, o mais constrangedor um carimbo gravado
com a palavra desclassificado
como pode ser observado na
página 55 do livro editado pelo
CEPAM denominado “Novas
Práticas Municipais”, que foi distribuído os municípios do Estado de São Paulo.
Outro lado:
A reportagem através de
e-mail questionou o prefeito, mas, ele não quis se
pronunciar.

COLUNA
CALDEIRÃO
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O Chefe do Executivo de Guararema mentiu e omitiu para ganhar prêmio, mas foi desmascarado e desclassificado. Vergonha!

ESTELIONATARIO
Guararema recebeu na semana passada, duas pessoas
que tentaram dar um golpe.
Foram desmascaradas, quem
será o mandante?
PINÓQUIO
Dizem que alguém ao invés
de receber um prêmio de
nome de um compositor, irá
receber o troféu Pinóquio por
suas mentiras.
MENTIRAS
Kid-Pinóquio continua com
sua central de boatos e mentiras a todo vapor.
PROPRIETÁRIO?
Parece que o prefeito depois
que recebeu esse título de um
jornal, está se achando que é
mesmo.
DINHEIRO?
Ele instituiu um programa
para pré-candidatos a vereadores e partidos, copiando o quadro do Silvio Santos, os valores
variam de pessoa a pessoa.
Com certeza haverá brigas
quando um souber o que o
outro ganhou.
VAGAS
A definição de quais pessoas
serão candidatas, ainda não foi
homologada, a eleição ainda
não foi realizada e o prefeito já
diz aos prováveis candidatos
quanto tempo ele ficará na Câmara e depois que cargo ele
terá caso seja reeleito.
PRETENSÃO
O Atual Prefeito de
Guararema nem sabe se poderá ser candidato nessa eleição devido a Ficha Limpa, e já
está prometendo mundos e
fundos.
APOSTA
Algumas Secretarias de
Guararema devem ter departamento denominado “guarda
roupas” porque é um verdadeiro cabide de empregos. A bolsa de apostas aponta a Secretaria Municipal de Assistência
Social e Cidadania vem com o
maior número de précanditados.
PERGUNTA
Já houve eleição esse ano?
Ou só foi em Guararema? Porque a pretensão do prefeito
parece até brincadeira, distribuindo vagas e cargos de vereador a pré-candidatos, para continuar o estilo da dança das cadeiras. Alguns foram convidados a renunciar só para agradar o chefe do executivo.
RESPEITO
A lei não permite que se fale
em candidatos a cargos
eletivos antes das convenções
e sim pré-candidatos, só que
aqui é diferente, Prefeitura de
Guararema divulga através de
jornais que Marcio Alvino é candidato.
ETERNA
A mãe do prefeito Marcio
Alvino, senhora Conceição
continua andando pela cidade
em campanha, já a vice
prefeita o que irá fazer? As
duas foram impedidas pela Justiça para serem candidatas a
qualquer cargo.
PERSEGUIÇÃO
Concursados competentes
que são filiados a outros partidos que não apoiavam o Prefeito Marcio foram perseguidos,
agora com o apoio de seu partido voltam a trabalhar em cargo comissionados?
IMPLICANCIA
Quando alguém é contra o
atual Prefeito nada pode fazer.
Quando existe apoio o “osso”
fica até com carne. O que as
pessoas fazem por dinheiro é
brincadeira!!!
ASILO
Como anda em Guararema o
Asilo? Está com uma série de
problemas. Deverá nesse final
de mandato receber mais verbas para executar seu trabalho.
O Prefeito só consegue enxergar os fatos depois de decisões
judiciais ou através de apoio
político?

