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MERENDA

contrato da merenda
B Novo
escolar, de R$ 19 milhões,
foi assinado com empresa
investigada pela prefeitura e
Tribunal de Contas da União

AUDITORIAS APURAÇÕES DE IRREGULARIDADES EM CONTRATOS DA MERENDA E DAS OBRAS DO TURI FORAM RETOMADAS, SEGUNDO A PREFEITURA

Documento confirma entrega de
relatório da merenda em Jacareí
Memorando encaminhado à Diretoria de Transparência , no mesmo dia do pedido de exoneração coletivo, pede
prazo para análise dos dados. “Na segunda-feira, o controlador não mais encontrou os relatórios”, diz governo
que a entrega formal de um relatório deve ser feita ao secretário de Governo e ao prefeito
“que nunca receberam os tais
relatórios”.

JACAREÍ
Hernane Lélis
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Um memorando encaminhado pelo controlador geral
da Prefeitura de Jacareí aos
demais membros que integravam a Diretoria de Governança e Transparência revela
que a auditoria da merenda
escolar, que teria desaparecido da Secretaria de Governo,
foi concluída e o relatório
entregue pela equipe. O documento fala ainda em um
“ambiente hostil” no setor e
que os dados não seriam “engavetados”.
O registro do controlador
foi feito em 29 de setembro
do ano passado, mesmo dia
em que quatro dos sete funcionários da DGT pediram
demissão de seus cargos alegando interferência política
no desenvolvimento de suas
atividades. No memorando,
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Pratos limpos. Relatórios precisam de análise minuciosa para evitar problemas jurídicos ao controlador

que OVALE teve acesso, o servidor relata instabilidade emocional e incertezas provocadas
por uma “conversa” de pedido
de exoneração da equipe de
governança. Ele afirma que os
relatórios não poderiam ser

assinados sobre pressão. “Pois
podem conter desdobramentos
dos quais ainda não tenho conhecimento devido a extensão
ou gravidade dos fatos”, ressaltou o controlador, solicitando
uma prazo para análise “num

Abre aspas:

ambiente menos hostil e permeado pela imparcialidade e
correção dentro da legalidade”.
De acordo com a prefeitura,
a hostilidade citada seria por
parte da equipe que se demitiu.
O governo explicou também

Enquete:

“Os comprovantes de
gastos encerram uma
relação mercantil entre o
vereador e o comerciante,
e que somente a eles diz
respeito”.

VOCÊ DEFENDE QUE A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
SEJA VOTADA ANTES
DA ELEIÇÃO?
Resultado até às 17h40 de
sexta-feira, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor estatístico.

Diego Fonseca (PSDB). Pres.
da Câmara de Taubaté
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E o de Taubaté?

Olho aberto

Exemplo

Parque vizinho

Não vejo nada

Uma auditoria, que corre
em sigilo na Prefeitura de
São José, apura a existência
de esquema de desvios nas
entregas e recebimentos de
materiais de construção na
Secretaria de Serviços Municipais entre 2015 e 2016.
A investigação, que renderia
R$ 10 mil a dois funcionários comissionados ligados
a vereadores da cidade, foi
aberta a pedido do ex-prefeito Carlinhos Almeida
(PT). Uma nova auditoria foi
iniciada no governo Felicio
Ramuth (PSDB).

O vereador Rogério Cyborg
(PV) apresentou projeto
para que escolas e creches,
públicas e privadas, tenham
ao menos um professor ou
funcionário habilitado em
curso de primeiros socorros
e prevenção de acidentes.
Um carro da Prefeitura de Jacareí foi flagrado estacionado
em uma calçada da cidade.
Uma foto do acontecimento
foi postada no Facebook,
onde Edinho Guedes, secretário de Mobilidade, informou que o caso está sendo
apurado pela Corregedoria.

O prefeito Izaias Santana
(PSDB) fechou contrato de
locação do Piazza Hotel, de
Jacareí, para abrigar repartições da administração. O
valor anual é de R$ 672 mil.
Prefeitura diz que vai economizar R$ 526 mil.
Não passou despercebida
dos taubateanos a notícia de
que a Unitau (Universidade
de Taubaté) estabeleceu
uma parceria com o Parque
Tecnológico de São José
dos Campos para ministrar
atividades de cursos de pósgraduação no local.

A administração afirmou ainda que o controlador não assinou e nem leu os documentos.
“Neste mesmo dia, ele deixou o
trabalho às 15h e a equipe continuou trabalhando na mesma
sala que ele até o final do expediente. Na segunda-feira, o controlador não mais encontrou os
relatórios”, disse o governo.
No memorando, o servidor
informou que deixaria o trabalho neste horário devido a um
problema de saúde na família.
Além da auditoria da merenda, o documento cita também
o relatório de investigação de
supostas irregularidades nas
obras do Turi. Os problemas
teriam acontecido nas gestões
anteriores a de Izaias. O prefeito afirma que uma nova auditoria está sendo realizada.
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O motivo da estranheza: ao
menos para o prefeito Ortiz
Junior (PSDB), Taubaté já
tem um Parque Tecnológico.
Prometido para 2013, o espaço chegou a ser inaugurado pelo tucano em julho de
2016, na pré-campanha.
O problema é que, embora
o governo Ortiz jure que o
parque já existe, trata-se
apenas de um espaço cercado, sem prédios ou empresas instaladas. Se já existisse
algo, a Unitau poderia ter
firmado parceria com a unidade taubateana.

Lula

Apenas uma vereadora de
Taubaté -- Loreny (PPS) -usou as redes sociais para
repercutir o julgamento de
Lula (PT). Sem citar o fato,
postou a frase “viva a isonomia” ao lado das fotos de
Romero Jucá, Michel Temer
e Renan Calheiros, do MDB,
e Aécio Neves, José Serra e
Geraldo Alckmin, do PSDB.

Repercussão

Entre os ex-vereadores,
Joffre Neto (PSB) chegou a
criticar os desembargadores.
Já Paulo Miranda compartilhou postagens que comemoravam a decisão.

