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Terça-feira, 30 de Janeiro de 2018

AGÊNCIA DE VIAGENS

2017, os vereadores
B Em
taubateanos fizeram
498 viagens oficiais e
receberam R$ 19.295,84
para ressarcir despesas.

LEVANTAMENTO OUTUBRO, MÊS IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, TEVE MENOR GASTO DE TODO O ANO: R$ 249,51

Legislativo reduziu viagens e
gastos após jornal ajuizar ação
Segundo levantamento feito pela reportagem, gasto médio mensal passou de R$ 2.095,18 para R$ 633,60 após
ação ser ajuizada, o que representa redução de 69,75%; viagens passaram de 47 por mês para 29, queda de 38,5%
o que representa uma média
de R$ 2.095,18 por mês. Entre
setembro e dezembro, o total
foi de R$ 2.534,40, o que leva
a uma média de R$ 633,60 por
mês. Ou seja, a redução de
gastos por mês foi de 69,75%.
A reportagem questionou
nessa segunda-feira o presidente da Casa, Diego Fonseca
(PSDB), para saber se houve
alguma recomendação para
que os vereadores reduzissem
os gastos e o número de viagens após a ação movida pelo
jornal, mas o tucano não se
pronunciou.
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Após o jornal protocolar uma
ação na Justiça para pedir
acesso aos relatórios de viagens oficiais dos vereadores
de Taubaté, os parlamentares reduziram drasticamente
tanto o número de viagens
quanto as despesas registradas nelas.
A ação foi apresentada no
dia 5 de setembro de 2017 na
Vara da Fazenda Pública de
Taubaté. Desde o último dia
8, o processo está concluso
para sentença do juiz Paulo
Roberto da Silva.
Segundo levantamento feito
pela reportagem, entre janeiro e agosto foram registradas
381 viagens de vereadores, o
que representa uma média de
47 por mês. Entre setembro e
dezembro, período pós ação,
foram 117 viagens, uma mé-
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Prorrogado

A empresa venceu a licitação com proposta de R$1
milhão. O contrato prevê o
fechamento de uma cratera
com aproximadamente 14
metros de profundidade. O
prazo inicial de entrega era
de quatro meses.

Divulgação/CMT

Farra mais tímida. Após ação do jornal, viagens e despesas caíram

275,73
AReais
os vereadores
podiam receber no ano
passado, por dia de
viagem, para ressarcir
despesas.

dia de 29 por mês. Ou seja, a
redução do número de viagens
por mês foi de 38,5%.
Em relação aos gastos, a queda foi ainda maior. De janeiro
a agosto, os parlamentares
receberam R$ 16.761,44 para
ressarcir despesas de viagens,

Abre aspas:

NA COMPARAÇÃO COM O
ANO QUE SE PASSOU, VOCÊ
ACREDITA QUE 2018 SERÁ:
Resultado até às 19h25 de
ontem, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor estatístico.

Michel Temer (MDB).
Presidente da República, ao
comentar a parceria entre
Embraer e Boeing

Pousada do Vale

O prefeito de São José, Felicio Ramuth (PSDB), promete
iniciar até março a urbanização das vielas do bairro Pousada do Vale, que teve 28
ruas asfaltadas com recursos
do governo federal em parceria com o município.

Guarda

Um terço dos vereadores de
São José participou ontem
da solenidade comemorativa
dos 30 anos da Guarda: Juvenil (PSDB), Rogério Cyborg
(PV), Dulce Rita (PSDB), José
Dimas (PSDB), Marcão (PTB),
Fernando Petiti (PSDB) e
Sérgio Camargo (PSDB).

Em 2017, a cada dia de viagem, os vereadores podiam
pedir ressarcimento de até R$
275,73 em despesas, para cobrir gastos como deslocamento dentro da cidade destino
(táxi, por exemplo) e alimentação.
Em junho, com base na LAI
(Lei de Acesso à Informação),
o jornal pediu acesso aos rela-

Enquete:

“A Embraer tem uma
simbologia muito grande
para o país, mais ou
menos como a Petrobras”.

A Prefeitura de São José dos
Campos aditou o contrato
com a Ideal Terraplanagem
para execução do muro
de contenção na rua Cleto
dos Santos, no Jardim Del
Rey, região sul. Valor: R$
239.376,74 para 60 dias de
obras.

Cratera

NÚMEROS.

tórios de viagens, que incluem
as notas fiscais apresentadas
pelos parlamentares. A Câmara negou. Em setembro, foi
protocolada a ação na Justiça,
com a mesma finalidade.
Depois disso, o jornal publicou uma série de reportagens
para mostrar que a Câmara
de Taubaté lidera esse tipo
de gastos na região. Em 2017,
os vereadores taubateanos
fizeram 498 viagens oficiais e
receberam R$ 19.295,84 para
ressarcir despesas.
EVOLUÇÃO.

O mês com o maior número
de viagens (62) foi abril. Nesse mês, 15 dos 19 vereadores
fizeram viagens oficiais, recebendo um total de R$ 3.668,69
para ressarcir gastos.
Já o mês com a menor despesa foi outubro, mês imediatamente posterior ao ajuizamento da ação. Em outubro,
as 28 viagens realizadas resultaram em ressarcimento de R$
249,51 aos vereadores.
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Encontro

Essa é nova

Operação tartaruga

Dois dias de preparo

O prefeito de Jacareí, Izaias
Santana (PSDB), tem reunião
nesta terça-feira (30) com
o vereador de São José dos
Campos, Lino Bispo (PR). O parlamentar é presidente da sigla
republicana em solo joseense.
O enocntro será às 15h.
O presidente da Câmara de
Taubaté, vereador Diego
Fonseca (PSDB), inovou nessa segunda-feira na forma
encontrada para se recusar a
responder questionamentos
feitos pelo jornal, referentes
a uma reportagem da edição
dessa terça-feira.

A reportagem queria saber
se, após o jornal protocolar
ação judicial contra a Câmara, o presidente da Casa
recomendou que os demais
vereadores reduzissem o
número de viagens oficiais e
também os gastos.
Por meio da assessoria de
comunicação do Legislativo,
o jornal foi notificado de que
“os pedidos de informações
deverão ser feitos com 48
horas de antecedência”.
Caso contrário, não haverá
resposta da Câmara aos pedidos da reportagem.

Incomunicável

Anteriormente, ainda em
2017, após o jornal revelar
o ‘supersalário’ pago ao
procurador-chefe, Diego
Fonseca e o diretor-geral da
Casa, Kelvi Soares, já haviam
decidido que só teceriam
comentários ao jornal por
meio da assessoria.

‘Pessoal’

Não há notícias de que
outro jornal tenha recebido
o mesmo tratamento. Por
fazer jornalismo diário e
por entender que os prazos
concedidossempre foram
razoáveis, a reportagem irá
manter a mesma conduta.

