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Quarta-feira, 31 de Janeiro de 2018

LEGISLATIVO PRINCIPAL DESTINOS NA CAPITAL FORAM ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E O PALÁCIO DOS BANDEIRANTES

EMPRÉSTIMO

São Paulo é o destino
preferido de vereadores

Obras do CAF
têm início
‘tímido’ em
Taubaté

Capital do estado foi o destino de 205 das 498 viagens feitas pelos vereadores de Taubaté
no ano passado; na sequência aparece São José dos Campos, que recebeu 79 viagens
emendas parlamentares e intercâmbio de projetos.
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DESTINOS.

O município de São Paulo foi
o destino preferido dos vereadores de Taubaté durante
o ano passado. O levantamento foi feito pela reportagem com base em dados
sobre as viagens oficiais publicados no Portal da Transparência da Câmara.
A capital do estado foi o
destino de 205 das 498 viagens, o que significa que a
cada dez viagens, quatro
foram para São Paulo. Os
pontos mais visitados foram
a Assembleia Legislativa e
o Palácio dos Bandeirantes,
sede do governo estadual.
Em segundo lugar aparece
o município de São José dos
Campos, com 79 viagens.
Ao todo, as quase 500 viagens realizadas no ano passado tiveram 58 diferentes des-

sessão
extra
sessaoextra.ovale.com.br

Rogério Marques/OVALE

Justiça. Jornal move ação para obter acesso a relatório de viagens

498oficiais foram
AViagens
realizadas pelos
vereadores de Taubaté
no ano passado, segundo
levantamento do jornal.

tinos. Por elas, os vereadores
receberam R$ 19.295,84, para
ressarcir despesas - principalmente com alimentação. Eles
alegam que as viagens são
necessárias para a atividade
parlamentar e que trazem benefícios ao município, como

Abre aspas:

Das 39 cidades da região, 26
foram visitadas pelos vereadores taubateanos no ano passado. Depois de São José dos
Campos, os principais destinos foram Campos do Jordão
(32), Jacareí (15), Lorena (14),
São Luiz do Paraitinga (9),
Guaratinguetá (7), Cruzeiro
(6), Redenção da Serra (6),
Ubatuba (6), Cachoeira Paulista (5) e Caraguatatuba (5).
Outras 27 cidades paulistas,
incluindo São Paulo, foram
visitadas no ano passado, com
destaque para Guarulhos (15),
Mogi das Cruzes (14), Arujá
(3), Campinas (3), Cotia (3),
Santa Isabel (3), Santo André
(3) e Santos (3).
Foram feitas 13 viagens para
outros estados, com cinco diferentes destinos: Brasília-DF
(7), Curitiba-PR (3), Belo Horizonte-MG (1), Mariana-MG (1)
e Porto Alegre-RS (1).
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Enquete:

“A coletividade ainda
não dispõe do serviço
contratado”.

A UM ANO DO FIM DO
MANDATO, COMO VOCÊ
AVALIA A ADMINISTRAÇÃO
DE MICHEL TEMER?

José Luiz Bednarski.
Promotor de Jacareí, sobre
denúncia relacionada a
um contrato da Pró-Lar,
autarquia da prefeitura.

Resultado até às 17h20 de
ontem, quando a enquete foi
retirada do site do jornal. A
enquete não tem valor estatístico.

CRÉDITO. Prometidas para
terem início em janeiro, as
obras que serão custeadas
com o empréstimo do CAF
(Banco de Desenvolvimento
da América Latina) já começaram a sair do papel, segundo a prefeitura, mas não de
forma tão visível para a população.
Embora as ordens de serviço tenham sido emitidas no
início de janeiro, as empresas responsáveis ainda estão
executando ações como “desenvolvimento de projetos
executivos, mobilização de
canteiros de obras, seleção/
contratação de trabalhadores, serviços de sondagem e
topografia”, de acordo com o
governo Ortiz Junior (PSDB).
O pacote de obras antienchentes deve começar a ser
executado na Rua Brasilina
Moreira dos Santos, no bairro Parque Três Marias, onde
está sendo feito o cercamento do trecho que receberá o
serviço.
Já o pacote de recapeamento viário irá começar na
região do Parque Aeroporto.
Equipamentos estão prontos
para iniciar a fresagem de
ruas, o que depende das condições do tempo.
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O secretário de Governança,
Anderson Farias, disse que
a concessão do Martins Pereira poderá aliviar o caixa
do Paço. “O Martins Pereira
custa, por baixo, R$ 450 mil
por mês para poder se manter”, disse à rádio Mix FM.
A Urbam (Urbanizadora Municipal) realiza, nesta quintafeira, o processo de concessão onerosa da principal
praça esportiva da cidade. A
ideia é ceder o estádio para
uso da iniciativa privada por
10 anos, prorrogável por
igual período.

Um dos principais apoiadores
do pré-candidato a deputado
estadual Júlio Pires (PSDB),
Celso Braga Shoji, teve o filho
nomeado gerente na Fundação Cutural de Jacarehy. Shoji
integra um conselho remunerado do Saae.
O vereador Rodrigo Salomon
(PSDB) de Jacareí gravou um
vídeo e postou no Facebook
afirmando que vai votar
contra o reajuste da tarifa solicitado pela JTU. No entanto,
cabe somente ao prefeito a
decisão do aumento, sem necessidade de ir ao plenário.

O parlamentar, líder tucano
na Câmara, disse ainda que
vai solicitar as planilhas de
fiscalização dos serviços prestados pela JTU ao secretário
de Mobilidade, Edinho Guedes, apontado nos bastidores
como desavença de Salomon.
Um grupo de quatro vereadores de Taubaté -- Bilili
(PSDB), Digão (PSDB), João
Vidal (PSB) e Loreny (PPS)
-- protocolou um ofício na
Câmara para cópia da ata
do pregão realizado pelo
Legislativo para comprar um
painel eletrônico.

A ata, fornecida pela Câmara, mostra que apenas duas
empresas compareceram ao
pregão presencial, realizado
no dia 20 de dezembro: a
Visual Sistemas Eletrônicos,
de Belo Horizonte, e a Sistemath, de São Paulo.
A Sistemath não foi credenciada por não apresentar
atestado de capacidade
técnica de que poderia executar o serviço. Sozinha na
disputa, a Visual foi declarada vencedora do pregão
com a proposta de assinar o
contrato por R$ 400 mil.

A compra do painel eletrônico também foi alvo de uma
denúncia feita pelo grupo
Amatau (Amigos Associados
de Taubaté) ao Ministério
Público. Os moradores apontam que o processo licitatório teria sido direcionado.
A reportagem encaminhou
à Câmara alguns questionamentos sobre a compra do
painel e aguarda respostas.
O equipamento, que irá registrar presença e voto dos
vereadores, deve ser inaugurado na próxima segundafeira, dia 5 de fevereiro.

