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Quinta-feira, 1 de Fevereiro de 2018

DINHEIRO DO LIXO

de Jacareí
B Prefeitura
cobrou R$ 92 por tonelada
de lixo de Salesópolis, que
antes pagava R$ 147 por
tonelada em Tremembé

LIXO SE RECEBER A LICENÇA ESPERADA, CERCA DE 300 TONELADAS DE LIXO DE SALESÓPOLIS SERÃO DESPEJADOS NO ATERRO SANITÁRIO DE JACAREÍ

Sem licença, Izaias faz convênio
para receber lixo de outra cidade
Prefeito assinou convênio no início de janeiro com Salesópolis para que aterro sanitário de Jacareí receba lixo da
cidade do Alto Tietê. Segundo o governo, previsão é que a licença seja liberada pela Cetesb ainda em fevereiro
JACAREÍ
Hernane Lélis
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O aterro sanitário de Jacareí deve ser o novo destino
do lixo coletado na cidade de
Salesópolis (SP). A utilização
do espaço foi formalizada
pelo prefeito Izaias Santana
(PSDB) com o chefe do Executivo do município localizado no Alto Tietê mesmo sem a
liberação de uma licença pela
Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).
A prefeitura local cobrou R$
92 por tonelada de resíduo
despejado no lixão.
A média mensal de lixo coletado em Salesópolis é de
300 toneladas. A previsão é
que os primeiros caminhões
com resíduos da cidade conveniada comecem a chegar
ainda em fevereiro, mês previsto pela prefeitura para que
a companhia ambiental libere

sessão
extra
sessaoextra.ovale.com.br

Aterro. A secretária de Meio Ambiente, Rosana Vasques, e o prefeito Izaias em apresentação da Usina

45TONELADAS de lixo
AMIL
por mês é o pedido feito
pela prefeitura à Cetesb
para a liberação de uso do
aterro sanitário da cidade

a licença necessária. O acordo
entre os dois municípios foi
assinado no dia 12 de janeiro e
a publicação do convênio saiu
apenas no último boletim.
De acordo com o governo
Izaias, Jacareí gera, aproximadamente, 48 mil toneladas de

Abre aspas:

A UM ANO DO FIM DO
MANDATO, COMO VOCÊ
AVALIA A ADMINISTRAÇÃO
DE MICHEL TEMER?
Resultado até às 17h20 de
ontem, quando a enquete foi
retirada do site do jornal. A
enquete não tem valor estatístico.

Carlos Marun. Ministro da
Secretaria de Governo da
gestão Michel Temer

O vereador Maninho Cem
Por Cento (PTB) apresentou
projeto para criar o “Dia do
Presidente da Sociedade
Amigos de Bairro”. O parlamentar é ex-presidente de
SAB e tem um filho presidente da SAB do Jardim
Ismênia.
O vereador Cyborg (PV) anda
dando dicas de alimentação
saudável em sua página no
Facebook. Ele já falou dos
benefícios da goiaba e da
melancia. Ele é relator suplente da Comissão e Saúde
da Câmara de São José.

Onda política

Vereadores e até mesmo
prefeitos da região estão
‘surfando’ a onda que surgiu
com a oferta de 1.000 vagas
de trabalho no Hospital
Regional de São José. Nas
redes sociais, muitos divulgaram o assunto como se
fosse um feito pessoal.

Vamos discutir?

O prefeito de Jacareí, Izaias
Santana (PSDB), vereadores
e o secretário de Mobilidade
iriam se reunir com representantes da JTU nesta quartafeira para discutir o aumento
da tarifa. O encontro foi
cancelado pela empresa.

lixo por ano. O aterro sanitário
da cidade foi liberado pela Cetesb para receber 60 mil toneladas de resíduos por ano. “Para
a recepção de resíduos de outros municípios será preciso
nova autorização da Cetesb. O
pedido já foi feito, solicitando a

Enquete:

“Não existe B. Nosso
plano é o plano “A”, de
aprovação da reforma
[da Previdência] ainda em
fevereiro”.

Meu filho merece

Cardápio legislativo

Francisco Ramos/Arquivo Pessoal

liberação para que o aterro receba 45 mil toneladas por mês,
conforme sua capacidade instalada”, explicou a prefeitura
por meio de nota.
O transporte do lixo até Jacareí, segundo a Secretaria de
Meio Ambiente, será feito pela
cidade de Salesópolis, que utilizava o aterro de Tremembé
para despejar seu lixo ao custo
de R$ 147 por tonelada.
Quando recebeu autorização
da Câmara para que Jacareí
pudesse receber lixo de outras
cidades, em 2016, o ex-prefeito
Hamilton Mota (PT) projetou
um acréscimo de pelo menos
R$ 420 mil na receita mensal
por meio da medida.

Reclame aqui

A nova diretora de Transparência, Elizete Romanini,
está atuante em grupos de
discussão de Jacareí. Frequentemente ela responde
munícipes e orienta que eles
formalizem as reclamações
e denúncias nos canais da
Prefeitura de Jacareí.

Vice... governador

O vice-governador de São
Paulo, Márcio França (PSB),
visitará o Vale do Paraíba
nessa sexta-feira. O pessebista estará em Tremembé,
onde será recebido pelo prefeito Marcelo Vaqueli (PSB),
a partir das 10h.

Caso a Cetesb autorize a ampliação de despejo de resíduos
no aterro, a cidade de Salesópolis será a primeira a utilizar
os serviços da Usina de Biodigestão de Jacareí. Inicialmente, a energia gerada será utilizada no próprio complexo.
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Encontro

Durante o evento, Márcio
França, que é pré-candidato
ao governo do estado, deve
se encontrar também com
outros prefeitos, vereadores,
autoridades e lideranças
políticas da região.

Sucessão

Usina.

Para lideranças políticas
da região, o evento ganhou
mais peso porque o vicegovernador deve assumir o
comando do estado a partir
de março, quando o governador Geraldo Alckmin
(PSDB) se licenciará do cargo
para concorrer à presidência
da República.

Rodeio

O vereador Douglas Carbonne (PCdoB) se reuniu nessa
quarta-feira com membros
de ONGs ligadas à causa
animal e protetores independentes para debater o
projeto que defende a liberação de rodeios na cidade.

Causa animal

A prática está proibida em
Taubaté desde 2009. Carbonne quer que defensores
da causa animal ajudem a
pressionar os demais vereadores a votarem contra
o projeto. Uma audiência
pública será realizada no dia
22 de fevereiro.

