Site: www.jornalatardelaranjal.com.br
E-mail: jornalatarde@lonline.com.br

Laranjal Paulista, 22 de dezembro de 2022 v

n.º 2.620 v

Ano 98 v

Laranjal Paulista

v venda avulsa: R$ 5,00

Câmara de Laranjal Paulista elege integrantes da
nova Mesa Diretora e Granzotto é o presidente
Programação
musical do
Natal Iluminado
continua nesta
semana em
Laranjal Paulista

A

s atrações continuam
até a sexta-feira, 23
de dezembro, sempre no Largo São João.
O mês de dezembro está
sendo mais do que especial
em Laranjal Paulista. No
último dia 12, a Caravana da
Coca-Cola passou por
diversos pontos da cidade e
atraiu centenas de pessoas.
Outro destaque é o Festival
de Food Trucks, com a
Praça Gastronômica, que
recebe culinária oriental,
churros, pastéis, lanches,
cerveja e muito mais. Estarão
no local o Festival Sabor do
Brasil, MotoChopp Clube,
Quinta do Olivardo e Alarde.
Também segue até a próxima
sexta-feira (23), o Bonde da
Associação Comercial e
Empresarial (ACE) gratuito,
às 19h, na Praça Armando
de Salles Oliveira. O Núcleo
de Artesãos também estará
presente no local em todos os
dias, com direito lindas
opções de presentes.
Nesta quinta-feira (22), a
apresentação será de Paty
Andrades Trio, às 19h30,
seguida da Banda Zan’s 80,
às 21h. As últimas atrações
serão na sexta-feira (23), às
19h30, com a Orquestra e
Banda
Baddini,
de
Sorocaba. No mesmo dia, às
21h30,
haverá
a
apresentação do cover do
grupo Bee Gees.

O

s novos integrantes da Mesa Diretora que conduzirá
os trabalhos da Câmara Municipal de Laranjal
Paulista, biênio 2023/2024 foram eleitos na noite da
segunda-feira, 19 de dezembro, na 10ª Sessão Extraordinária,
seguida de uma Sessão Solene. O vereador Ricardo Tadeu
Granzotto, tenente Granzotto (Cidadania) foi eleito presidente.
Também foram eleitos
José Francisco de
Moura
Campos
(PSD), vice-presidente; Flávio Antônio
Portella (PSD) 1º
Secretário; Francisco
Ubiratan de Santana,
Bira (PSDB) 2º
Secretário. O novo
presidente vai assumir
o cargo no próximo
dia 2 de janeiro,
quando se inicia
oficialmente o novo
ano legislativo. Granzotto irá suceder o
atual presidente,
Valdecir Berto Filho.
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PEQUENOS ANÚNCIOS & CLASSIFICADOS
O supermercados Marcon
disponibiliza vagas para:
*Portadores de necessidades
Especiais
*Menores aprendizes.
Os interessados deverão enviar currículo na loja, situada
na Rua Ordele, 307 ou através do e-mail:
rh@supermarcon.com.br, aos cuidados de Evelyn.

...que o Mercado Braca Beer estará com atendimento no
sábado, dia 24, das 7h30 até às 20 horas?
...que no domingo, dia 25, Natal não estará funcionando,
abrirá na segunda-feira, dia 26, a partir das 7h30?
...que na próxima semana, na véspera do Ano Novo, no
sábado 31, funcionamento será das 7h30 até às 20
horas?
...que no domingo dia 01º de janeiro de 2023, o Mercado
Braca Beer estará fechado, voltará com o atendimento
na segunda-feira, dia 02 de janeiro de 2023, à partir das
7h30?
...que Mercado Braca Beer está localizado à Rua Gilson
Rondinelli 43 - Jardim Ambiental II, Laranjal Paulista?

Apartamento frente ao mar
Aluga-se apartamento de frente para o mar, familiar, para
cinco pessoas, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço e garagem, em Santos, praia José Menino.
Tratar com Olga (15) 99701-5234.

CARTEIRA DIGITAL IAMSPE
A Subcomissão Consultiva Mista Municipal do IAMSPE de Tietê, informa
sobre o procedimento atualizado para obter a carteirinha digital.
Inicialmente é necessário ter cadastro para acessar a carteirinha
digital. Para realizar o cadastro acesse http://www.iamspe.sp.gov.br/
espaco-do-usuario/cadastro
O IAMSPE solicita que seus usuários mantenham seus dados
cadastrais em dia junto ao Recursos Humanos, como endereço,
telefone próprio ou de contato e e-mail próprio.
Informações podem ser obtidas pelo e-mail do Núcleo de Cadastro do
IAMSPE: cadastro@iamspe.sp.gov.br
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO IAMSPE
Agora você pode emitir a sua carteirinha digital pelo site do IAMSPE
sem precisar sair de casa. A carteirinha física não será mais impressa
e foi substituída pela digital.
A tela para emissão da carteirinha digital pode ser acessada
http://www.iamspe.sp.gov.br/espaco-do-usuario/cadastro/cartaode-identificacao-iamspe/ basta seguir o passo-a-passo abaixo. Siga
a orientação:

...que no último domingo, dia 18, Zete torceu para a
seleção Argentina e acompanhou a grande final do
Mundial do Catar, contra os franceses?
...que ele estava vestido com a camisa da Argentina, de
número 10, do craque Lionel Messi?
...que o registro da foto, foi feito pelo amigo Nenê Pires,
nas dependências do Bar Bela Vista?
...que Zete e a galera ficou muito feliz, com o tri mundial
dos Hermanos?

e-mail: vagas@usualbrinquedos.com.br

...que desde o mês de novembro, Leandro Covolan deu
uma pausa nas pescarias, nos rios e ribeirões?
...que é por ser o período da piracema, que iniciou no
último 1° de novembro e vai até o dia 28 de fevereiro do
ano seguinte de 2023?
...que segundo informações, Leandro está como
professor e instrutor do seu filho, na direção defensiva
de veículo automotor?
...que logo no início de 2023, teremos muitas novidades
do desbravador, e, de toda a galera, principalmente da
dupla Marcelão e Coelhão?
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Lourdes Prestes Dal Pozzo
Presidente da SCCMM - Tietê

O advogado Dr. Edvaldo Luiz Francisco,
da Advocacia Francisco da cidade de Conchas,
agora está atendendo em Laranjal Paulista. O
Dr. Edvaldo trabalha na área Civil,
Previdenciário, (INSS), entre outras. O escritório
está localizado na Rua Nações Unidas, 13 Sala 4. Fones: 98182-2832 e 99781-5588

...que por falar no Coelhão,
neste mês de dezembro,
como Papai Noel levou e
continua levando muita
alegria, para as crianças e
também para os adultos?
...que ele se caracterizou,
vestiu os trajes vermelhos,
a barba branca e a silhueta
‘rechonchuda’, em tempo,
o Coelhão está em plena
forma?
...que a boa forma dele se
deve aos exercícios
físicos, academia e
caminhadas matinais e
vespertinas?

Tragédia na televisão 1
Dionegrays

EXPEDIENTE
Uma publicação da

Empresa Jornalística Sudoeste Ltda.
Laranjal Paulista - Fone (15) 99756-2209.
E-mail: jornalatarde@lonline.com.br
Esta empresa é responsável pela publicação dos semanários
Cidade das Rosas e A Tarde, respectivamente editados em
Cerquilho e Laranjal Paulista.
Os colaboradores deste jornal são responsáveis pelos conceitos
em matérias assinadas e fotos. Os originais, mesmo que não
publicados, não serão devolvidos.

Nas vielas escuras
Caminha um pseudo-existente,
Na mãe esquerda a Bíblia,
Na direita a arma potente;
No pescoço banhada a ouro,
A cruz de prata.
Ele faz amor. Ajuda pessoas. E mata!
Pedregulho despercebido
Jogado na calçada urbana.
Chora. Vibra pelo time de futebol.
Contorce-se na cama.
Sou filho das ruas, drogado proclama.
Canta, dança
Nas quebradas o mano chama
O ser conhecido corrompido
Ou água do rio suja durante o trajeto,
Limpa a fonte cristalina.
Choraminga nos ombros de ninguém.
A falta de afeto
Que não recebe, que não dá.

...que Leandro Minhoca está com os trabalhos a todo o
vapor, junto ao pessoal da Ekip Som?
...que ele sempre está junto ao amigo, o ‘patrão’ Sandro
que também não deixa a ‘peteca’ cair?
...que a galera é incansável, eles desdobraram nos
trabalhos de som e iluminação neste ano de 2022, que
venha 2023?

Clínica Veterinária
Laranjal Paulista
DR. JOSÉ ROBERTO
DAMIAN
CLÍNICA – CIRURGIAS – VACINAS IMPORTADAS

(15) 3283-3351
99718-8449

Rua José Rodrigues
Machado, 816
Laranjal Paulista
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Tribunal Eleitoral
desaprova mais
onze prestações
de contas de
eleitos
Decisões determinaram a devolução de mais de
R$ 2 milhões ao erário

E

m sessão de julgamento do último dia 16, o Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo TRE-SP desaprovou as
prestações de contas de 1 deputada federal e 10
deputados estaduais eleitos em 2022, por utilização irregular de
recursos do Fundo Especial para Financiamento de Campanha
(FEFC). As decisões determinaram a restituição de um total de
R$ 2.228.117,81 ao Tesouro Nacional.
Conheça alguns dos motivos apontados pelos relatores dos
processos, com base na Resolução TSE 23.607/2019, para a
desaprovação das contas dos eleitos e o valor que cada um
deverá recolher ao erário:
Sônia Guajajara (PSOL), deputada federal. Omissão de
despesas, utilização de recursos de origem não identificada,
despesas irregulares com pessoal de campanha e falta de
documentação de despesas contratadas por terceiros. Foi
determinada a devolução de R$ 273.725,31. Irregularidades
representam 22% das despesas contratadas.
Delegada Graciela (PL), deputada estadual. Pagamentos de
serviços de publicidade, locação de veículo e pessoal sem as
formalidades legais (cheques não cruzados, impossibilitando a
identificação do beneficiário). Determinação de recolhimento
de R$ 123.457,98 ao Tesouro. Falhas representam 12% das
despesas contratadas.
Átila Jacomussi (SOLIDARIEDADE), deputado estadual.
Recebimento de doações sem comprovação do doador, omissão
de despesas e contratos de pessoal apresentados sem
especificação do serviço prestado e do prazo contratado.
Determinação de recolhimento de R$ 66.612,95, 14% do total
das despesas contratadas
Lucas Bove (PL), deputado estadual. Divergência entre
despesas declaradas com impulsionamento e comprovantes de
pagamento apresentados em valor menor, caracterizando sobra
de campanha de R$ 21.374,29, equivalente a 5,4% das despesas
executadas. Neste caso, foi determinada a transferência do
valor ao partido, por não se tratar de despesa paga com recursos
do FEFC.
Valdomiro Lopes (PSB), deputado estadual. Gastos irregulares
com pessoal, comprovação inadequada de aquisição de material
publicitário, omissão de despesas e a utilização de recursos de
origem não identificada. Recolhimento de R$8.552,20 ao
Tesouro. Irregularidades são cerca de 18% das despesas de
campanha.
Marta Costa (PSD), deputada estadual. Pagamentos
irregulares de pessoal e fornecedores com cheques não
cruzados, impossibilitando a identificação do beneficiário,
apresentação de contratos sem as especificações exigidas na
legislação (local e carga horária da prestação do serviço) e
sem assinatura. Devolução de R$ 948.473,00 ao erário, que
representam 93,5% das despesas contratadas.
Jorge do Carmo (PT), deputado estadual. Despesas realizadas
antes da abertura de conta bancária de campanha, pagamento
de fornecedor em espécie sem constituição de fundo de caixa,
pagamentos de fornecedor com cheques não cruzados,
impossibilitando a identificação do beneficiário e apresentação
de contratos sem as especificações exigidas. Recolhimento de
384.561,37 ao tesouro. Falhas equivalem a 54,5% dos gastos
contratados.
Danilo Balas (PL), deputado estadual. Recebimento de
recursos de origem não identificada, despesa com marketing
digital não declarada, contratos sem as especificações exigidas
e sem assinatura. Devolução de R$197.250,00 ao erário, 44,2%
das despesas contratadas.
Antonio Donato (PT), deputado estadual. Falta de
documentação comprobatória adequada relativa a locações de
veículos e a despesas com pessoal. Recolhimento de R$
19.050,00 ao Tesouro Nacional. Irregularidades representam
cerca de 59% do total de despesas contratadas.
Maria Lúcia Amary (PSDB), deputada estadual. Gastos não
declarados com combustível, despesas irregulares com pessoal
e extrapolação do limite de gastos de campanha. Recolhimento
ao Tesouro de R$ 155.535,00 e pagamento de multa no valor
de R$ 40.511,34 (valor da extrapolação). Falhas equivalem a
14% das despesas de campanha.
Márcio Nakashima (PDT), deputado estadual. Despesas com
pessoal sem comprovação dos pagamentos (cheques não
cruzados, impossibilitando a identificação do beneficiário).
Recolhimento do valor de R$ 50.900,00 ao Tesouro.
Irregularidades representam 12% das despesas efetuadas. Das
decisões, cabem recursos ao TSE.

Coleta biométrica é retomada em todos os cartórios eleitorais do país

O

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a retomada, pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), da coleta da
biometria do eleitorado desde o dia 16, em todo o país. A meta é alcançar, nas Eleições Gerais de 2026, a quase
totalidade das eleitoras e dos eleitores com cadastro das impressões digitais e fotografia na Justiça Eleitoral
(JE). O cadastramento biométrico na JE foi interrompido em 2020, como uma das medidas sanitárias adotadas pelo
TSE para conter a disseminação de covid-19. Naquela época, os TREs suspenderam o atendimento presencial nos
cartórios eleitorais. Agora, uma vez retomado, o cadastramento biométrico do eleitorado será constante em todas as
zonas eleitorais. O serviço poderá ser suspenso por um prazo de, no máximo, 15 dias, nas localidades em que se
verificarem dificuldades de ordem técnica. Essas ocorrências deverão ser comunicadas ao respectivo TRE, que
reavaliará, após o prazo máximo de suspensão, se o serviço poderá ser reiniciado normalmente.
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STF considera orçamento secreto inconstitucional

Neste dia 21, Cristiane Covolan Luvisotto comemorou niver e
recebeu os parabéns. Na foto, Cristiane e o marido Marcelo

Por 6 votos a 5, Supremo entendeu que emendas
de relator são ilegais

P

or 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal (STF)
considerou inconstitucionais as emendas de relator do
Orçamento, as chamadas RP9, mais conhecidas por
orçamento secreto. A corte finalizou no dia (19) o julgamento
de ações dos partidos Cidadania, PSB, PSOL e PV, que
entendem que as emendas RP9 são ilegais e não estão previstas
na Constituição.
Até o último dia 15, quando o julgamento foi suspenso, o placar
era de 5 votos a 4 contra o orçamento secreto. A presidente do
STF e relatora das ações, ministra Rosa Weber, votou pela
inconstitucionalidade das emendas RP9 e foi seguida pelos
ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux e
Cármen Lúcia. Ela considerou que o modelo prejudica a
distribuição de recursos, o direito dos parlamentares de participar
do ajuste do Orçamento e a sociedade, por dificultar a obtenção
de informações sobre a aplicação do dinheiro.
Já os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Nunes
Marques votaram pela possibilidade da adoção das emendas,
mas com a aplicação de formas proporcionais de distribuição e
de fiscalização. E o ministro André Mendonça votou para manter
as emendas de relator ao entender que a decisão política sobre
o destino dos recursos orçamentários cabe ao Legislativo.
Após a suspensão do julgamento, o Congresso Nacional
aprovou uma resolução que muda as regras dos recursos
distribuídos pelas emendas de relator para tornar esses repasses
mais transparentes à sociedade.
Na segunda-feira (19), ao proferir seu voto, o ministro Ricardo
Lewandowski disse que a medida apresentou avanços para
“mitigar a enorme discricionariedade que o relator tem na
distribuição dos recursos orçamentários”. Entretanto, para ele,
as mudanças ainda não estão de acordo com os parâmetros
constitucionais de transparência. Já o ministro Gilmar Mendes,
último a votar, julgou as ações parcialmente procedentes e
avaliou que, apesar da necessidade de se garantir mais
transparência, não é possível simplesmente declarar
inconstitucional a possibilidade de emendas de relator previrem
despesas, restringindo-a a ajustes técnicos.
O apelido de orçamento secreto surgiu da ausência de
identificação dos deputados e senadores que indicaram a
aplicação de tais recursos. Assim, segundo críticos das RP9, as
emendas são usadas pelo Executivo federal para cooptar
deputados e senadores a votarem matérias de seu interesse em
troca de alocações diretas para órgãos públicos. Os recursos
previstos para 2023 estão em torno de R$ 19 bilhões.

Danilo Franguelli estará comemorando aniversário no próximo
dia 29, receberá os parabéns pela data festiva. Na foto, Danilo e
a sua esposa Neuza M. T. Franguelli

No dia 28, o casal Terezinha e José Juliani (Zé Corintiano) recebe
os parabéns na comemoração de 59 anos de casamento
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Dois homens, um de 21 e outro de 24 anos, foram presos
por tráfico de drogas na Rodovia Antônio Romano Schincariol,
em Tatuí, na manhã do domingo (18). Segundo a Polícia Militar
Rodoviária, os suspeitos foram abordados à altura do
quilômetro 109 da rodovia, por volta das 7h. Durante buscas
pelo veículo, foram encontrados 250 quilos maconha
escondidas no porta-malas. As drogas foram apreendidas.
Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados ao
Plantão Policial do município, onde foi registrado um boletim
de ocorrência. Eles aguardam decisão da Justiça.
Você aceitaria pagar uma taxa de R$ 6,70 para
receber um presente de aniversário? Se a resposta
for positiva, é melhor tomar cuidado. Em Boituva,
interior de São Paulo, diversos moradores tiveram
prejuízos milionários ao caírem no "Golpe do
Presente". De acordo com a Polícia Civil, até a última
sexta-feira (16), sete pessoas registraram boletim de
ocorrência e dois suspeitos haviam sido identificados.
Conforme o registro policial, os criminosos descobriam
o aniversário e o endereço das vítimas. Com um
suposto presente, eles cobravam uma pequena taxa
de entrega, que era recebida por meio de máquinas de
cartão. Sem as vítimas perceberem, o valor era
alterado e substituído por valores milionários.
"A idade das vítimas é bem variada. Há queixas de pessoas
que perderam R$ 2,5 mil, 3 mil e até mais. Um prejuízo
milionário. Acreditamos que, durante os dois dias que eles
estiveram na cidade, mais 10 pessoas caíram no golpe",
afirmou o delegado responsável pelo caso, Carlos Antônio
Antunes. Diante das denúncias e por meio de imagens do
circuito de segurança, a Polícia Civil identificou um dos
criminosos, que estava hospedado em um hotel da cidade.
Com ele, as equipes apreenderam diversas máquinas de
cartão, uma mochila de entregas e uma moto. Questionado,
o rapaz confessou os crimes de estelionato e afirmou que já
havia feito vítimas em outras cidades da região. "Ele ficou
espantado com a rapidez da polícia. Disse que já passou em
outras cidades e não foi pego. Explicou também que é
formado em T. I. e que havia programado as maquininhas
para ocultar os três primeiros dígitos do valor", revelou.
O delegado contou ainda que o criminoso agia com a
ajuda de um comparsa, que foi detido no dia seguinte.
Juntos, eles pegavam os dados das vítimas em sites
clandestinos."Agora, estamos trabalhando para
rastrear outras vítimas e amenizar o prejuízo. Como
envolve agências bancárias, pode levar um tempo até
conseguirmos as informações. Os dois vão responder
por crimes de estelionato", explicou. Para não cair no
golpe do presente, o delegado ressalta a necessidade
de desconfiar e controlar os impulsos. Segundo ele,
além de pedir o comprovante do valor, as pessoas
dever fazer perguntas e até evitar o pagamento com
cartões de débito. "O estelionatário tem boa conversa,
lábia e está preparado pros questionamentos. Por isso,
é sempre importante duvidar. Quem mandou o
presente? Por que não recebe em dinheiro? Viu, se é
um presente, porque o aniversariante vai pagar? Não
faz sentido. É preciso raciocinar e deixar de lado as
emoções, os impulsos", completou.
Um homem de 57 anos morreu ao ser atingido na cabeça
por uma pedra, em Cerquilho (SP), na madrugada desta terçafeira (20). O crime ocorreu durante uma briga, que foi
registrada por uma câmera de segurança. Nas imagens, é
possível ver o momento em que a vítima é agredida com
socos, chutes e é arrastada para um "ponto cego". Na
sequência, o agressor volta ao local e pega uma garrafa de
bebida. De acordo com a Polícia Civil, os dois envolvidos
estavam bebendo quando se desentenderam. Em determinado
momento, um deles pegou uma pedra e atingiu a cabeça do
outro, que morreu no local. O suspeito foi preso e levado ao
Plantão Policial, onde negou o crime.
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) ampliou em 5% os valores mínimos
para venda e financiamento de imóveis pelo programa
Casa Verde e Amarela, com exceção de Brasília, do
Rio de Janeiro e de São Paulo. Nesses locais, os atuais
limites do programa foram mantidos. Também não
houve mudança nos limites máximos dos imóveis para
habitação popular. Em reunião extraordinária ontem,
o conselho prorrogou por seis meses as atuais taxas
de juros cobradas do grupo 3 do Casa Verde e Amarela
e da linha Pró-Cotistas. Os juros cobrados desses
públicos, entre 7,66% a 8,16% ao ano, vão valer até
30 de junho de 2023. O Grupo 3 do programa beneficia
mutuários que ganham entre R$ 4,4 mil e R$ 8 mil por
mês, a faixa de renda mais elevada do programa. O
Pró-Cotista concede financiamentos com recursos do
FGTS a quem não tem acesso ao Casa Verde e Amarela.
As medidas foram propostas pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional sob a justificativa de que
um terço dos imóveis construídos para o público do
programa precisou ser destinado a outros públicos por
causa de dificuldades na comercialização.
Os bancos funcionarão até o dia 29 de dezembro e só
voltam a abrir no dia 2 de janeiro de 2023, segundo a
Federação Brasileira de Bancos (Febraban). No dia 23, as
agências terão expediente normal tanto para atendimento ao
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público. Depois, o atendimento normal volta na segundafeira (26) e segue até a quinta-feira (29). Já no dia 30 (sexta),
não haverá expediente bancário. A Febraban orienta aos
clientes que carnês e contas de consumo (como água, energia,
telefone) vencidos no feriado poderão ser pagos sem
acréscimo no dia útil seguinte.
O governo de São Paulo tem até o fim desta semana
para apresentar ao Tribunal de Contas as justificativas
para a elevação do preço dos pedágios. As autoridades
terão que comprovar com estudos e cálculos a
necessidade real dos reajustes. Desde a última sextafeira, os pedágios das principais rodovias que cortam
São Paulo sofreram aumento de aproximadamente dez
por cento. O preço no Sistema Anchieta-Imigrantes,
por exemplo, subiu de 30 reais e 20 centavos para 33
e 80. Segundo o diretor-executivo do Sindicato das
Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros
do Estado, o aumento já será sentido no bolso de quem
optar por viajar de ônibus neste fim de ano. Antônio
Laskos, explica que a elevação é imediatamente
repassada ao consumidor. O preço do pedágio em São
Paulo estava previsto para julho, mas foi adiado para
janeiro pelo governador Rodrigo Garcia. Em nota, a
Artesp - agência de transporte do estado - informou
que o reajuste está previsto nos contratos com as
concessionárias que administram as estradas.
Os 94 deputados e deputadas estaduais eleitos para a
próxima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
foram diplomados em cerimônia realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). O evento também
diplomou o governador e vice-governador eleitos,
respectivamente Tarcísio de Freitas e Felício Ramuth; o
senador paulista eleito, Marcos Pontes e seus dois suplentes;
e os 70 deputados e deputadas federais do Estado, que
atuarão em Brasília (DF).
A entrega dos diplomas é a última etapa do processo
eleitoral e oficializa o resultado das urnas. Com a
diplomação, a Justiça Eleitoral reconhece os eleitos
como aptos para assumirem seus cargos em 2023. O
governador e o vice-governador de São Paulo eleitos,
tomam posse em 1º de janeiro. Já os 70 deputados
federais eleitos por São Paulo, bem como o senador
Marcos Pontes, tomam posse em 1º de fevereiro de
2023. Os novos deputados e deputadas estaduais
eleitos tomarão posse em 15 de março de 2023.
Sete deputados eleitos na Região Metropolitana de
Sorocaba tiveram suas contas reprovadas pela Justiça
Eleitoral. Entre os reprovados estão os deputados federais
Vitor Lippi (PSDB), Jefferson Campos e Capitão Derrite,
ambos do PL, e os estaduais Vitão do Cachorrão
(Republicanos), Danilo Balas e Rodrigo Moraes, também
do PL, e Maria Lúcia Amary (PSDB). Cabe recurso!
Ato desagradou milhares de pessoas, em especial
aqueles que deixaram de assistir a TV Globo. O
presidente Jair Bolsonaro editou na terça-feira (20)
um decreto que renova, por 15 anos, as concessões
das outorgas de televisão, em tecnologia digital, da
Rede Globo (Globo Comunicação e Participações
S.A.). Também foram renovadas, pelo mesmo período,
as concessões da Televisão Bandeirantes e Record
S.A. Poderia deixar para o futuro presidente renovar...
E o festival de contas reprovadas continua na Corte do
TRE Paulista. Em sessão de julgamento do último dia (15),
o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP)
desaprovou a prestação de contas de campanha dos
deputados estaduais eleitos Vinicius Camarinha (PSDB),
Carlos Giannazi (PSOL), Antonio Dalben (CIDADANIA)
e Ediane do Nascimento (PSOL). O Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) também desaprovou as
contas de campanha de cinco deputados federais eleitos pelas
legendas PP, PODE, PSDB, PL e REPUBLICANOS. Todas
as decisões foram tomadas por unanimidade e determinaram,
à exceção de uma, recolhimento financeiro por parte dos
eleitos. A rejeição das contas não impede a diplomação e
em todos os processos cabe recurso ao TSE.
Aconteceu na noite da segunda-feira (19),0 a Sessão
de Eleição da escolha da Mesa Diretora para o biênio
2023-2024. O vereador tenente Granzotto foi eleito
para ocupar a presidência do Poder Legislativo. A
formação da chapa e composição da nova Mesa
Diretora ficou assim definida: presidente, vereador
tenente Ricardo Tadeu Granzotto (Cidadania); vicepresidente, José Francisco de Moura Campos (PSD);
1º Secretário, vereador Flávio Antônio Portella (PSD)
e 2º Secretário, vereador Francisco Ubiratan de
Santana (PSDB). Os membros da nova Mesa Diretora,
biênio 2023/2024, assumem os seus cargos
automaticamente no dia 1º de janeiro de 2023.
Faltam 836 (deu cobra... utilizada frequentemente na língua
portuguesa como sinônimo para serpente), dias para
sabermos se teremos algum vereador candidato a prefeito
nas eleições de 2024.
Perguntar não ofende: A ex-vereadora Ivete
Migliani, será candidata a prefeita em 2024?
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