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SOB SUSPEITA

empresas que
B Duas
apresentaram orçamento
a pedido da Câmara não
atuam no ramo de painéis
com sistema de votação.

DENÚNCIA EMPRESA VENCEDORA FOI ÚNICA CONCORRENTE E VENCEU CONTRATO POR PREÇO SUPERIOR AO QUE ELA TINHA ORÇADO ANTES

Compra de painel gera
suspeita e acaba no MP
Denúncia partiu de moradores que, assim como um grupo de vereadores, estranharam
a compra feita sem alarde pela Câmara entre o fim do ano passado e o início de 2018
taubaté
Julio Codazzi
@juliocodazzi

Feita sem alarde pela Câmara de Taubaté, a compra de
um painel eletrônico com
sistema de votação levantou
suspeitas entre vereadores e
um grupo de moradores.
Surpreendido com a notícia
da aquisição, divulgada pelo
jornal, um grupo de quatro
parlamentares chegou a cobrar informações do Legislativo sobre a licitação.
Já um grupo de moradores,
chamado Amatau (Amigos
Associados de Taubaté), foi
além: encaminhou denúncia
ao Ministério Público afirmando que o certame foi
direcionado à empresa vencedora, a Visual Sistemas, de
Belo Horizonte.
O painel, que registra presença e voto dos vereadores,
será apresentado aos eleito-

sessão
extra

OUTRO LADO.

Rogério Marques/OVALE

Surpresa. Painel eletrônico instalado na Câmara de Taubaté será ‘inaugurado’ na segunda-feira, dia 5

377.930
AReais
foi o orçamento
apresentado pela Visual
antes à Câmara. Contrato
com a própria empresa
ficou em R$ 400 mil.

res na próxima segunda-feira,
quando o Legislativo realiza a
primeira sessão do ano.
A compra começou a ser estudada em junho passado. Em
julho uma comitiva da Câmara, com a presença do presidente, Diego Fonseca (PSDB),

Abre aspas:

visitou a sede da Visual Sistemas, em Belo Horizonte. Em
novembro foi feita outra visita, dessa vez à sede da empresa Spider Tecnologia, em São
Paulo. As duas viagens não foram divulgadas na época.
Posteriormente, o Legisla-

Enquete:

“Querem votar de uma
só vez três gatilhos passados.
Os mesmos vereadores que
votaram no passado contra o
gatilho, agora são favoráveis”.

A UM ANO DO FIM DO
MANDATO, COMO VOCÊ
AVALIA A ADMINISTRAÇÃO
DE MICHEL TEMER?
Resultado até às 17h15 de
sexta-feira, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor estatístico.

Wagner Balieiro (PT). Vereador
em São José dos Campos
sessaoextra.ovale.com.br

Nem Jesus

O vereador Marcão da Academia (PTB) afirmou que seus
demais colegas do Legislativo não devem temer desgates ao aprovar o aumento de
19% nos salários dos secretários de Felicio. “Nem Jesus
agradou todo mundo”, disse
ele a OVALE.

Caixa postal

OVALE tentou contato no
celular de seis vereadores
que assinaram o projeto de
reajuste salarial. Coicidentemente, todos estavam em
caixa postal. A proposta de
aumento deve ser votada na
próxima quinta-feira (8).

tivo pediu orçamentos a três
empresas: a Visual, a Spider e
a Sistemath, que também tem
sede na capital. A Spider e a
Sistemath trabalham com painéis eletrônicos em geral, mas
não têm experiência em painéis com sistema de votação.
A Sistemath orçou o serviço
em R$ 431.313,60. A Spider, R$
412.130. A Visual, R$ 377.930.
O pregão foi aberto no dia 8
de dezembro e a sessão de lances foi no dia 20. Apenas duas
empresas compareceram: a
Sistemath nem teve seu envelope aberto, pois não apresentou o atestado de capacidade
técnica, já que não tem experiência na área; a Visual fez
um lance inicial de R$ 406.998,
bem superior ao que ela própria havia orçado anteriormente. Após pedido de desconto do pregoeiro, o contrato
foi fechado em R$ 400 mil.

Estrada Hi-Tech

O governador Geraldo Alckmin inaugura neste sábado
(3) a cobertura Wi-Fi da
Rodovia dos Tamoios, que
passa ser a primeira do Brasil a contar com o recurso
em toda a sua extensão no
trecho de planalto.

Não comento

O prefeito de Jacareí, Izaias
Santana (PSDB), se recusou a
responder questionamentos
encaminhados por OVALE
por ser tratar de afirmações
do ex-prefeito Hamilton Mota
(PT) sobre a possibilidade de
cancelar o contrato com a JTU,
que opera o serviço de ônibus.

Silêncio

“O prefeito não comenta entrevistas dadas pelo
ex-prefeito Hamilton Ribeiro
Mota”, respondeu em nota a
assessoria de imprensa. Nas
redes sociais, municipes da
cidade cobram a divulgação
do contrato de renovação
entre a JTU e prefeitura.

Retomada

A Câmara de Taubaté realiza
nessa segunda-feira sua
primeira sessão ordinária
do ano. A pauta tem oito
projetos, sendo quatro deles
de autoria do prefeito Ortiz
Junior (PSDB). A sessão começa às 14h30.

.

Regular
17%

Boa
11%

256 votos

174 votos

1562

votos
no total

Ruim
71%

Não sei
1%

1113 votos

19 votos

Pauta

Os três primeiros projetos da
pauta, de autoria do tucano,
serão votados já em segunda
discussão. Eles denominam
vias públicas e também a
Rodoviária Nova. Devem ser
aprovados sem discussão.

Regimento

O diretor-geral da Câmara,
Kelvi Soares, alegou que a licitação respeitou a legislação
e que a viagem às duas empresas serviu para conhecer detalhes sobre o sistema.
A Visual Sistemas negou irregularidades. A Spider e a
Sistemath reconheceram não
ter experiência em painéis
com sistema de votação, mas
afirmaram que elaboraram o
orçamento solicitado por terem “condições técnicas” para
atuarem no ramo. As duas empresas alegaram ainda ser concorrentes da Visual.

Os dois projetos seguintes,
ambos de autoria do presidente da Casa, vereador Diego Fonseca (PSDB), estabelecem mudanças no regimento
interno da Câmara. Na
justificativa, o tucano alegou
que o objetivo é aperfeiçoar
a norma e tornar as sessões
mais céleres.

Corrida ao Palácio

Em visita à região nessa sexta-feira, o vice-governador
Márcio França (PSB) ganhou
um apoio a sua pretensão
de se lançar como candidato
a governador esse ano: o
prefeito de Taubaté, Ortiz
Junior (PSDB).

PSDB x PSB

França, que é vice de Geraldo Alckmin (PSDB), quer
ser candidato ao governo
com um vice do PSDB. No
entanto, grupos tucanos
defendem que o PSDB lance
o cabeça de chapa. O nome
mais provável, nesse caso,
seria o prefeito João Doria.

