Região perdeu um deputado
federal, agora são só dois
A

nados. Destes, 11 terão de
cumprir pena inicialmente em
regime fechado. Entre estes
está o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, condenado a 10
anos e 10 meses de prisão por
corrupção ativa e formação de
quadrilha. Na fundamentação
de seu voto, que definiu sobre
a perda de mandatos de parlamentares, Celso de Mello disse que os deputados condenados perdem os direitos políticos
com a condenação pelo Supremo e esse fato gera automaticamente a perda de mandato.
O presidente da Câmara dos
Deputados, Marco Maia (PTRS), disse que a Corte Suprema não pode interferir na
questão política do mandato.
Segundo ele, a Câmara dos
Deputados vai estudar que decisão tomar. Maia avalia, inclusive, a possibilidade de não seguir a decisão do STF que oriente pela perda de mandato.
Enquanto isso não acontece
e tão somente é necessário a
espera para que os parlamentares deixam de exercer suas
funções na Câmara Federal, a
Região deve ficar apenas com
dois deputados Junji Abe (PSD)
e Roberto De Lucena (PV), que
passam a ser representantes
no Congresso Nacional.

região do Alto Tietê
deve ficar órfão de um
deputado
federal,
Valdemar Costa Neto (PR), o
Boy condenado pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) que determinou, nesta semana, a cassação imediata do mandato
dos deputados que foram condenados no julgamento do
mensalão (Ação Penal 470).
O voto decisivo foi dado pelo
ministro Celso de Mello. Os deputados que perderão o mandato são João Paulo Cunha (PTSP), Valdemar Costa Neto (PRSP) e Pedro Henry (PP-MT), e,
em janeiro, também deverá ter
efeito sobre o ex-presidente do
PT José Genoino, que é suplente de deputado e pode assumir uma vaga na Câmara.
Após isso, os ministros discutiram a revisão das multas aos
réus. Com a decisão tomada
pelo STF, o ministro Joaquim
Barbosa declarou encerrado o
julgamento do processo mais
longo da história. “Vocês nunca mais vão ouvir falar de uma
ação tão longa, de um julgamento tão complexo”, disse o
presidente do STF e relator do
processo ao deixar o plenário.
Foram 53 sessões em mais de
quatro meses de julgamento.
Dos 37 réus, 25 foram conde-

“Quem fala muito, pouco
faz” Prefeitos e suas obras

Waldemar foi o prefeito que
mais feito obras na cidade

P

oucos foram os prefei
tos que ficaram na his
tória da cidade, mas,
por quê? Porque ousadia é
apenas para poucos e foram
poucos que alcançaram êxito.
Na história da cidade,
Waldemar Costa Filho foi o
que mais ousou, obras como
da Rodovia Mogi-Bertioga,
Rodovia Mogi-Dutra, construção do prédio da Prefeitura,
do prédio do Fórum, do
INSS, da Justiça do Trabalho,

Mamoru divulga
lista de secretários

pós a diplomação, o pre
feito eleito pelo municí
pio de Itaquaquecetuba
Mamoru Nakashima (PTN), divulgou no Clube Japonês do Kaikan
a lista dos futuros secretários
que vão compor seu governo.
Assim
que
recebeu
a
diplomação, Mamoru se reuniu
com os jornalistas, vereadores e
demais autoridades que foram no
local anunciado, o Kaikan para fazer seu pronunciamento e dar
uma coletiva para a imprensa.
Após o anúncio, o microfone foi
aberto para perguntas da imprensa, onde Mamoru afirmou
que até o final do mês o restante do secretariado será anunciado, tendo em vista que apenas
uma parte esteve no local. Informou ainda que o processo de
transição transcorre sem grandes
problemas e que já tem a maioria na Câmara dos vereadores, o
que auxiliará na governabilidade
de Itaquá.
Só vale lembrar que o prefeito de Itaquá é o único na região
que foi eleito com apenas dois

vereadores de sua base, isso em
uma Câmara com 19 assentos,
sendo que a maioria é da bancada do PR, num total de seis
parlamentares e os demais, cerca de 90% estiveram apoiando
o candidato do prefeito Armando da Farmácia (PR). Mamoru
disse que isso não será o problema, afirmou que já tem a maioria, mais de dez vereadores que
estão ao seu lado para dar suporte nesta nova empreitada. Os
secretários apresentados foram:
Augusto Vieira da Silva (Jurídico),
Maria do Carmo Fernandes da

Costa Filha, (Educação), Marcus
Vinicius Lima, (Cultura e Turismo), Amilton Pegoraro, (Obras),
Maria Cristina Hellmeister de
Abreu, (Promoção Social), Guilherme Wendel de Magalhães,
(Planejamento),
Ronaldo
Fernandes Nava, (Esportes e
Lazer), Julio Alexandre Vasconcelos Gurgel do Amaral, (Meio
Ambiente) e Willian Sergio
Maekawa Harada, (Finanças)
que aproveitou para informar
que a dívida do município beira
em torno de R$ 120 milhões em
uma previsão não tão otimista.
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Secretários foram apresentados no Kaikan

enfim, difícil selecionar em tão
pouco espaço. Este foi o cara,
com todo respeito. Chico Nogueira acabou com o maior
tormento da cidade, as enchentes na 1º de Setembro,
isso em apenas dois anos de
governo, o suficiente para ficar marcado. Padre Mello fez
a passagem subterrânea, a
UMC, a passagem de nível próximo do Shopping, etc. Junji
Abe construiu um Piscinão, asfaltou diversas ruas, dobrou a
arrecadação da cidade com
abertura para novas indústrias, entre outras benfeitorias.
Esses prefeitos ficaram para
sempre na memória dos
mogianos, mas, o que dizer de
Marco Bertaiolli? Quatro anos
de mandato e ficou conhecido
até agora no quê? Tem sido o
prefeito que mais fala: blá, blá,
blá, etc, enfim! Parece que o
ditado popular de quem muito fala, pouco faz. Afinal!
Bertaiolli ficará conhecido por
qual grande obra?

A

Emenda vão favorecer
vários municípios da região

C

ompromisso com o Alto
Tietê, pelo menos essa
é a principal meta de Luiz
Carlos Gondim Teixeira (PPS),
que apresentou 925 emendas
ao projeto de Lei ao orçamento do Governo do Estado
para na LOA 2013 (Lei de Orçamento Anual).
No total todas as emendas
apresentadas pelo deputado

somam-se R$ R$ 486 milhões. Gondim apresentou
emendas para várias áreas
como: infraestutura urbana,
recursos para Santas Casas e
entidades assistenciais, saúde, educação e meio ambiente e outros.
O parlamentar apresentou
emendas para todas as regiões do Estado, especialmente para o Alto Tietê, Gondim
indicou a destinação de recursos para as principais demandas da região como: expansão do trem até o distrito de
César de Souza, ampliação do
atendimento do Hospital Luzia
do Pinho Melo e mais leito de
oncologia,
obras
de
infraestrutura rodoviárias e
recursos para aumentar o efetivo policial na região do Alto
Tietê.
Na área de meio ambiente,
a emenda apresentada por
Gondim destina R$ 50 milhões para implantação de
uma usina, entre outros pedidos que podem ser conferidos no site do deputado
(www.deputadogondim.com.br).

Asfaltos destruídos em
Guararema após eleição

R

eforma política talvez
tem sido o maior cla
mor da população,
quem sabe se houver, vai evitar certo abusos de administradores públicos que aproveitam
do cargo para se beneficiar. Em
Guararema, na época da eleição, a cidade viveu um canteiro de obras, no entanto, uma
das obras, o asfalto em vias da
cidade começaram a dar problemas de rachaduras e se soltar do solo. Outro predominante
nessa história é o valor que a
prefeitura pagou, por não
disponibilizar de placas informativas, não se sabe ao certo
o quanto se gastou pelos serviços.
De acordo com informações
do denunciante Donato Grillo,
conforme publicação no Face/
Hora H - não houve planejamento. “O serviço das estra-

das de terra, não houve nenhuma preparação do terreno, é
jogado a massa de asfalto e
pronto”, denunciou.
“O resultado somente poderia ser o que vimos estrago
muito antes de começar o período chuvoso.
Buracos e mais
buracos por vários trechos das
estradas”, protestou.
Grave:
O denunciante
revela que procurando no site
da Siap e-GOV
que monstra to-

das as movimentações financeiras da municipalidade só foi encontrado os pagamentos de viagens de caminhão. O denunciante questiona transparência
na execução das obras da cidade.

Asfaltos
eleitoreiros
estão com
problemas

Padre e vereadores
recebem certificados

Justiça Eleitoral faz
diplomação em Ferraz
conteceu nesta semana,
os 17 vereadores eleitos
de Ferraz de Vasconcelos, o prefeito, Acir dos Santos
(PSDB) e o seu vice, José Izidro
Neto (PMDB) foram diplomados
pela Justiça Eleitoral, na terça-feira, dia 18, na Escola Municipal de
Ensino Fundamental (Emef), Sara
Tineue, 310, no Parque Dourado. Com isso, todos estão aptos para tomar posse no próximo dia 1º de janeiro, às 10h, no
Salão de Eventos Montreal, no
Tanquinho. Por ostentar o maior número de mandatos, isto é,
o seu sexto mandato, o vereador e futuro secretário municipal
de Saúde, Juracy Ferreira da Silva (PMDB) discursou em nome
dos colegas. Para ele, a classe
política local está preparada para
fazer um município cada vez melhor para o seu povo. “Vejo a
política como um verdadeiro instrumento de transformação de
vidas”, comenta Juracy Ferreira.
Antes, porém, a juíza eleitoral
Patrícia Pires disse que os eleitos
em outubro passado são, na re-

Gondim apresentou 925
pedidos de Emendas

E

Diplomação dos vereadores, prefeito e vice-prefeito de Ferraz

alidade, servidores da sociedade
ferrazense em geral. Na prática,
de acordo com a magistrada, os
políticos devem sempre defender os interesses da comunidade. Além disso, ela alertou os
novos governantes a obedecerem à lei e a democracia. O viceprefeito, Izidro Neto afirmou que
nos 16 anos em que exerceu a
vereança no município sempre foi
um legalista, ou seja, um
cumpridor da legislação e na Prefeitura Municipal não será diferente. Já o prefeito eleito, Acir
Filló prometeu realizar um gover-

no transparente e participativo.
Ele pediu ainda o apoio da Câmara Municipal. “Vou dedicar a
minha nestes quatro anos”, avalia Acir Filló.
Além de familiares e amigos,
a cerimônia atraiu ainda o prefeito eleito de Suzano, Paulo
Tokuzumi (PSDB), o delegado
titular de Ferraz, Wagner
Lombisani, o promotor de justiça eleitoral da cidade, Pedro Reis
Campos, futuros secretários municipais e inúmeros convidados.
A organização da solenidade
agradece a presença de todos.

nfim, os vereadores elei
tos e reeleitos, mais o
Padre Gabriel Bina e seu
vice-prefeito, Davi De Lucena
foram diplomados pela Justiça
Eleitoral na quarta-feira. Com
este ato, encerra-se o calendário este ano que foi de eleição
municipal. O certificado foi entregue na Câmara Municipal de
Santa Isabel com presença de
todos os envolvidos na aquisição do diploma. Estiveram presentes várias pessoas, entre
elas: parentes dos vereadores,
do prefeito e de seu vice, além
da imprensa, fotógrafos, autoridades, polícia militar e civil e
políticos que foram prestigiar os
novos e velhos representantes
do povo isabelense.
Receberam a diplomação por
meio da Juíza Patrícia Padilha
Assunção os vereadores eleitos
e reeleitos: Teresinha Arquiteta, Evaldo Barbosa, Dr. Vidal
(delegado), Clebão do Posto,
Edson Óh Glória, Jamil, Luizão

Sede da Câmara foi o local escolhido para diplomação

Arquiteto, Odilon Fernandes,
Zé da Mula, Zico, Van do
Megavam, Roginau Carteiro,
Ademar, Orlando Paixão, Ti da
Pastelaria. A posse dos novos
representantes do povo acontece no dia primeiro de janei-

ro de 2013, local que deverá
ser na própria Câmara Municipal de Santa Isabel. Os secretários escolhidos pelo prefeito eleito Gabriel Bina serão
apresentados no dia 30 de
dezembro.

