
Sexta-feira, 24 de Março de 2017
 JORNAL A RUA

PÁGINA 2 POLÍTICA | CIDADES

ADMINISTRAÇÃO, REDAÇÃO  E PUBLICIDADE:
Rua São José, 06 - Centro - Osasco/SP CEP 06086-020/ Caixa Postal 301

TELEFONES: 3683-3430 | 3681-2136

Fundadores
Carlos Alberto de Araújo Faria
Clara Rodrigues Faria

Diretora  Responsável
Loreny Perusso Moreira

Editor responsável
Armando Moreira
MTB  55708

WWW.JORNALARUA.COM.BR
As matérias, colunas e artigos publicados não representam,
necessariamente, a opinião do jornal ou de seu editor.

Colaboradores
Vanessa Dainesi |  Geral                         arua@osasco.com.br

REPRESENTANTE:
REVESP - REPRESENTAÇÕES LTDA.
AL. JURUPIS, 455 - FONE: 5051-4611 / FAX: 5051-7723 -

MARCA REGISTRADA: INPI - NO  818746785

CIRCULAÇÃO: - Osasco, Jaguaré,

Carapicuíba, Jandira Itapevi, Alphaville, Barueri

e Santana de Parnaíba.

O jornal a rua não encarta nem distribui qualquer material de cunho político (sendo eles, encartes, folhetos, folderes, flyers, santinhos, adesivos, etc ).

Editor de Arte  | Diagramação
Rich Marvin

Departamento Jurídico
Dr. Edu Eder de Carvalho OAB 145050

PUBLICIDADE | COMERCIAL: E-mail: publirua@osasco.com.br REDAÇÃO | E-mail: arua@osasco.com.br

www.facebook.com/jornalaruaregional

CNPJ: 08.542.237/0001-06

• PAINEL
Pelé da Cândida X Valdomiro Ventura - A sessão desta terça-feira na
Câmara de Osasco foi marcada pelo desabafo do vereador Pelé da Cândida
(PSC). Segundo o parlamentar ele estaria sofrendo ameaças do ex-vereador
Valdomiro Ventura (PTN). Pelé revelou que Valdomiro ameaça entregá-lo ao
Ministério Público se encontrar com um funcionário dele na rua em horário
de expediente da Câmara. “O bandido é ele, não sou eu. Eu não fui preso. Ele
foi. Ele foi vereador por 8 anos e nunca me preocupei com a vida desse
marginal. Peço perdão pelo meu desabafo”, disse disparando que o ex-parla-
mentar é um “canalha, canalha, canalha”.  Pelé ainda foi além no desabafo e
disse que se amanhã estiver em uma sepultura no cemitério do Jardim Santo
Antônio, o responsável seria o ex-vereador “Vocês podem saber que tem
nome: Valdomiro Ventura da Silva. Ele não vai me calar porque não aceito
desaforo desse covarde e canalha. Quero que seja tomada as medidas neces-
sárias nesta Casa para que eu possa interpelá-lo na Justiça”, desabafou.

Terceirização é aprovada - Foi aprovado na calada da noite desta quarta-
feira, na Câmara Federal, o Projeto de Lei 4.302/1998 que libera a terceirização
para todas as atividades das empresas. A sessão foi marcada por protestos
de parlamentares contrários à proposta. O PL foi aceito pelos parlamentares
por 231 votos a favor, 188 contra e 8 abstenções. Os dois deputados fede-
rais da região tiveram posturas distintas. Valmir Prascidelli (PT) reforçou
sua postura contrária à medida optando pelo “não”, Bruna Furlan (PSDB)
aceitou a propositura com seu voto pelo “sim”.

Banheiros químicos - A Câmara de Santana de Parnaíba aprovou o Projeto
de Lei 10/2017, de autoria do vereador Ângelo da Silva, que dispõe sobre a
necessidade de banheiros químicos adaptados aos portadores com necessi-
dades especiais nos eventos realizados no município de Santana de Parnaíba.

Cafu é cidadão itapeviense - Os vereadores da Câmara Municipal de
Itapevi, aprovaram, nesta terça-feira, 21, o Projeto de Decreto Legislativo
que confere título de Cidadão Itapeviense a Marcos Evangelista de Morais,
o Cafu, ex-jogadro de futebol e que também preside uma fundação que leva seu
nome. Segundo autor da homenagem, vereador Thiaguinho (PSL), Cafu merece
o título não apenas pelas conquistas no futebol, mas também pelo importante
trabalho social que desenvolve para combater a desigualdade social. Recente-
mente, o jogador esteve em Itapevi para comandar uma partida de futebol, com
a finalidade de arrecadar alimentos para ações sociais na cidade.

Comissão apresenta relatório para cassação de vereador em Santana
de  Parnaíba -  Na sessão da Câmara de Santana de Parnaíba, desta terça-
feira, 21, foi apresentado pela Comissão Processante, o relatório preliminar
do processo de Cassação do vereador Dr. Rogério (PC do B), denunciado
por ter viajado de férias para o litoral utilizando-se de veículo de uso exclu-
sivo da Câmara Municipal, o que não é permitido por Lei.  Conforme
relatório preliminar, a Comissão Processante (composta pela presidente
vereadora Sabrina Colela, pelo relator vereador Ronaldo Santos e pelo
membro vereador Angelo da Silva) analisou as justificativas do vereador
Dr. Rogério e indeferiram que todos argumentos utilizados com a finalida-
de de arquivamento do processo, porém, ficou definido um novo período
para a defesa, antes da votação no Plenário da Câmara. Segundo o presi-
dente da Casa de Leis, o vereador Marcos Tonho, todo o processo tem
sido conduzido na maior transparência possível e dentro do que determi-
nam o Regimento Interno da Câmara e a Lei Orgânica do Município, sem
distinção ideológica ou partidária. “O acusado está exercendo o seu direito
de defesa e a Comissão Processante tendo toda autonomia na condução do
processo, com total isenção. O que for decidido e aprovado pelo Plenário,
acataremos”, declarou o presidente.

Jandira vai modernizar gestão com Sistema Eletrônico - A
Prefeitura de Jandira firmou um acordo de cooperação com o Minis-
tério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o Tribunal Regi-
onal Federal da 4ª Região (TRF4) e assinou um convênio para im-
plantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Jandira é uma
das primeiras cidades da região a implantar esse sistema.  Com o
convênio, inaugura-se uma nova fase na tramitação de processos da
administração municipal, com a substituição do papel por meios ele-
trônicos em toda a comunicação dos processos administrativos in-
ternos. A meta é reduzir a burocracia e economizar recursos públicos.
O termo de cooperação, solicitado pela Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Administração, já foi enviado ao Ministério. Com isso, o SEI
deve entrar em operação em Jandira em breve, sem nenhum custo
para os cofres públicos. Entre os benefícios do sistema estão uma
economia significativa nos custos de materiais de escritório, além da
agilidade nos processos.  O prefeito de Jandira Paulo Barufi acredita
que a implantação do sistema vem de encontro às políticas de quali-
ficação dos serviços públicos desenvolvidas pela sua equipe gestora.
“Os processos administrativos, quando feitos de forma eletrônica,
são mais confiáveis e transparentes. Além da economia, funcionári-
os que antes cuidavam desses processos em papel, podem ser
reaproveitados em outras funções, otimizando a produtividade na Pre-
feitura”, disse o prefeito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA

Na qualidade de Presidente do Conselho Deliberativo, em conformidade com o
Artigo 12 do Estatuto Social da Associação Alphaville Plus Residencial, situada na
Av. Alphaville, nº 1.555, Alphaville, Barueri, Estado de São Paulo, convoco os
proprietários, compromissários compradores, cessionários e promitentes cessionários
de direitos de imóveis localizados no Alphaville Plus Residencial a participarem da
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se no próprio Residencial,
no dia 10 de abril de 2017 (segunda-feira), às 19h00, em primeira convocação, com a
presença de metade mais um dos associados, ou às 19h30, em segunda convocação,
no mesmo dia e local, com qualquer número de associados presentes, para delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia:

Pauta Ordinária:
1. Análise e aprovação das contas do exercício de 2016 (janeiro a dezembro).
2. Análise e aprovação do orçamento para o exercício de 2017.
3. Eleição e posse de um membro efetivo e um membro suplente do Conselho

Deliberativo.

Pauta Extraordinária:
1. Análise e deliberação sobre a alteração do Art. 9º do Estatuto Social para prever a

remuneração do Diretor Presidente, na forma de isenção do pagamento da taxa mensal de
manutenção da Associação.

Obs.: Por se tratar de alteração do Estatuto Social, é necessário o voto favorável de
pelo menos 2/3 (dois terços) dos associados presentes à assembleia, conforme estabelece
o Parágrafo 2º do Art. 17 do Estatuto.

2. Análise e aprovação da substituição da moto que faz a ronda no Residencial.
3. Análise e aprovação da compra de 01 veículo 1.0 para fazer a ronda no Residencial.
4. Esclarecimentos sobre a obra da área de lazer.
5. Assuntos Gerais.

Na assembleia, todos os associados deverão estar munidos de documento de identida-
de que comprove sua condição de titular de direitos sobre imóveis localizados na Asso-
ciação Alphaville Plus Residencial.

Para o exercício do direito de voto, em função da área construída, os associados deverão
apresentar cópia do “habite-se”, de forma a comprovar a metragem da área construída,
conforme Art. 15, § 1º e 2º do Estatuto Social. A representação legal dos associados pessoa
jurídica deverá ser comprovada, nos termos do Art. 6º § 2º do Estatuto. É permitido o
voto por procuração, desde que o procurador represente apenas um associado.

É vedado ao associado em débito com suas obrigações perante a Associação o direito
de votar e ser votado, conforme dispõe o Art. 6º § 1º do Estatuto Social.  Ressalva-se,
desde logo, que as deliberações das assembleias gerais obrigam a todos os associados,
inclusive aos ausentes.

Barueri, 13 de março de 2017.
FRANCISCO FANIZZI NETO

Presidente do Conselho Deliberativo

O grande projeto de urba-
nização do Colinas D´Oeste
teve mais uma etapa conclu-
ída na noite de segunda-fei-
ra, 20 de março, quando o
prefeito de Osasco, Rogério
Lins (PTN),  assinou os con-
tratos de posse dos aparta-
mentos de 48 famílias, que
após dez anos no “Bolsa Alu-
guel”, retornam ao bairro. A
vice-prefeita Ana Maria Rossi
e o secretário de Habitação
da prefeitura de Osasco,
Marco Antônio Villela dos
Santos, acompanharam o
prefeito nesta ação.

A diferença é que antes de
serem removidas, essas famí-
lias viviam em barracos de
madeira, em condições extre-
mamente precárias. Agora,
elas vão morar em apartamen-
tos de alvenaria, com rede elé-
trica, água encanada, e toda a
infraestrutura que uma mora-
dia digna requer. Entre hoje e
amanhã, a cada hora a prefei-
tura faz a mudança de 4 famí-
lias para o novo endereço.

“Assinar e entregar os con-
tratos de posse de 48 unida-

No primeiro bimestre de
2017, o Demutran de Barueri
(órgão da Secretaria de Se-
gurança e Mobilidade Urba-
na) processou 12.310 autu-
ações de trânsito. Já em ja-
neiro e fevereiro deste ano,
foram 7.720 autuações. A
diferença mostra uma redu-
ção de 37% na aplicação de
multas de trânsito.

 Segundo Edson Orrin,
coordenador de Trânsito, o
objetivo principal dos agen-
tes do Demutran é a orienta-
ção aos motoristas. “Apenas
a última etapa é a efetiva au-
tuação. Nessa filosofia de tra-
balho, os agentes estão aí
para instruir os motoristas,
e não para multá-los”, expli-

ROGÉRIO LINS ENTREGA NOVA ETAPA  DA
URBANIZAÇÃO DO COLINAS D´OESTE

des habitacionais de interesse
social que ficaram prontas essa
semana é uma satisfação enor-
me. É uma honra fazer parte
da história dessas pessoas, que
agora têm endereço e vão mo-
rar com dignidade”, disse o pre-
feito que, na oportunidade,
anunciou a reabertura da Casa
de Cultura, no próximo dia 10.
“Esse importante espaço jamais
poderia ficar desativado como
o encontramos no início da ges-
tão, mas estamos trabalhando

para que dentro de alguns dias,
ele se torne referência em ati-
vidades de cultura, lazer e es-
porte para a população da zona
Norte”.

A ação de urbanização do
Colinas compreendeu recursos
federais, através do PAC1, para
a remoção das famílias do Socó
e Portais, implantação de
infraestrutura (rede de drena-
gem, água e esgoto, rede de
energia elétrica, pavimentação
etc), e beneficiou, até agora,

cerca de 600 famílias.
Dentro de mais ou menos 2

meses, mais 21 unidades serão
entregues. Outras 86 estão em
obras e serão entregues até o
final de 2017. Para finalizar o
projeto, mais 30 unidades ain-
da serão contratadas. Parte das
unidades habitacionais já
construídas foram executadas
com recursos do governo fe-
deral e as remanescentes do
contrato estão sendo viabiliza-
das pela prefeitura.

Osasco foi escolhida pela
deputada estadual Leci
Brandão (PC do B) para indi-
cação de emenda ao orçamen-
to no valor de R$ 10 milhões
que será destinada às áreas de
Cultura e Infraestrutura. O
anúncio foi feito na manhã da
quinta-feira, 23/3 durante a vi-
sita da deputada ao gabinete
do prefeito Rogério Lins (PTN).

 Segundo o prefeito o recur-
so será utilizado em projetos,
ações culturais e também nos
processos de urbanização gra-
duais em andamento.  “Estamos
reativando nossos espaços de
cultura e trabalhando para fa-
zer a diferença na vida das pes-

Orientação a motoristas faz multas caírem 37% em Barueri
ca. O coordenador ressalta que
o modelo não compactua com a
impunidade. “Impunidade jamais,
tanto o motorista do nosso mu-
nicípio como os de fora têm
correspondido nas orientações e
é justamente por isso que dimi-
nui o número de autuações, mas
obviamente aqueles que não cum-
prem essas orientações são de-
vidamente autuados”, alerta
Orrin. Ainda de acordo com o
responsável pelo Demutran, o
comportamento operacional
dos agentes tem sido moldado
em três aspectos. Postura pro-
fissional séria e responsável
(não brava ou retraída) para
inibir o condutor em possíveis
ações irregulares; conduta
educada para conquistar o res-

peito do motorista; e a iniciati-
va profissional, que demonstra
responsabilidade, por meio de
resposta rápida e tomada de
decisão imediata em eventos

adversos.  Atualmente o efeti-
vo do órgão conta com 147
agentes e uma frota de 52 via-
turas, sendo 30 motocicletas e
22 viaturas de quatro rodas.

O líder do governo do prefeito
Rubens Furlan (PSDB), na Câma-
ra de Barueri, o vereador Fábio
Luiz da Silva, o Fabião, (PC do B)
disse que a Casa de Leis vive um
“clima de harmonia” e que vê com
naturalidade e orgulho a escolha
do prefeito pelo nome dele para a
liderança. Fabião está no seu se-
gundo mandado como parlamen-
tar da cidade, mas, é “afilhado
político” de Furlan há 17 anos.
Antes de ser eleito em 2012, ele
foi vereador, por dois mandatos,
em Mongaguá, no Litoral de São
Paulo. “Tenho feito um trabalho
com tranquilidade, pois, tenho um
ótimo relacionamento com os
vereadores. Então, vejo com na-
turalidade a escolha do Furlan
pelo meu nome. Somos amigos
há 17 anos e ele é meu padrinho
político”, disse. Sobre as recen-

Deputada Leci Brandão
destina emenda de R$ 10
milhões para Osasco

soas. Vamos retomar as políticas
públicas em prol da juventude e
investindo na área habitacional,
grande anseio da população”, afir-
mou Lins.  De acordo com Leci, a
viabilidade da emenda surgiu em
virtude das propostas de políti-
cas públicas apresentadas pela
gestão, priorizando mudar a vida
das pessoas por meio da Cultura.
“É muito bom saber que temos
governantes jovens que pensam
como eu, querem legitimidade e
melhorar a vida das pessoas por
meio da arte. Nosso caminho aqui
na cidade é em prol da Cultura e
Habitação, vamos fortalecer essa
agenda cultural, estamos à dis-
posição de Osasco e da gestão”.

“Estamos em harmonia”, diz Fabião
sobre liderança na Câmara de Barueri

tes polêmicas envolvendo inte-
grantes do governo que estariam
perseguindo funcionários que
trabalharam em outras gestões e
que são ligados a vereadores que
estiveram na base do antigo pre-
feito, Fábião explica que essa não
é a conduta do Furlan. “Ele quer
paz para governar a cidade, e união
do legislativo com executivo para
trazer cada vez mais benefício para
cidade. A eleição é em 2020. Isso é
atitude de pessoas despreparadas
e que com certeza serão penaliza-
dos pelo nosso prefeito”, garantiu.
Sobre o trabalho de vereador,
Fábião destacou que tem feito vi-
sita a deputados em busca de emen-
das que possam ser destinadas a
Barueri. “Estive recentemente con-
versando com o Deputado Orlando
Silva e conseguiu uma emenda de
R$ 385 mil", finalizou.

O presidente da Câmara de
Barueri, vereador Carlinhos do
Açougue (DEM), afirmou que se
mantém na base do governo do
prefeito Rubens Furlan (PSDB) e
negou que tenha qualquer tipo
de desentendimento com o pre-
feito, mas disse, que pessoas
gostam de espalhar boatos e ten-
tam acabar com a paz na cidade.
“Eu e o Furlan estamos bem e va-
mos continuar bem. Existem pes-
soas que gostam de botar lenha
na fogueira. Eu faço parte da base
do governo e vou continuar. Re-
centemente, me encontrei com o
prefeito que me mostrou alguns
projetos que ele pretende desen-
volver na cidade, então, não liguem
para boatos e politicagem”, disse.
O parlamentar revelou que alguns
funcionários da atual gestão esta-
riam perseguindo servidores que
trabalharam na antiga administra-
ção. “Sei que o Furlan não sabe
disso, e que vai tomar uma atitude
contra essas pessoas", ponderou.

Carlinhos ainda revelou que
tem trabalhado na reforma admi-
nistrativa da Casa, com o objeti-
vo reduzir custo, e assim, devol-

“Não tenho problemas com o Furlan”,
diz Carlinhos do Açougue

ver recursos para que o prefeito
possa reinvesti-los em outros se-
tores. “Estamos trabalhando para
reduzir custos. A primeira medida
foi o corte no número de funcioná-
rios, que gerou uma redução na
nossa folha de pagamento. Agora,
faremos a revisão de contratos.
Quero devolver dinheiro para que
o prefeito possa investir em saúde
ou em outra área”, disse revelando
que não há um contrato específi-
co, mas, que na medida em que os
atuais contratos forem vencendo,
novas analises serão feitas antes
de uma possível renovação.

O parlamentar revelou ainda que
a missão de presidente da Casa
de Leis não é fácil e que, muitas
vezes, deixa de cumprir outros
compromissos para atender as
necessidades da Câmara. “É um
trabalho de muita responsabilida-
de, pois, estou mexendo com algo
que é do povo, que não é meu.
Então, tenho trabalhado bastan-
te, focado para deixar a Casa bem
administrada, sem problemas com
o Ministério Público e com os ve-
readores satisfeitos com a minha
administração”, pontuou.


