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Quarta-feira, 7 de Fevereiro de 2018

SEM RESPOSTA

como custeio,
B Questões
entrada de pacientes
e destino dos atuais
funcionários ainda não
foram esclarecidas.

SAÚDE MESMO SEM ACORDO COM ESTADO, GOVERNO TUCANO GARANTE QUE REASSUMIRÁ A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE A PARTIR DE 1º DE MAIO

HU municipal: Câmara
deverá ouvir secretário
Grupo contrário à retomada do hospital pela Prefeitura de Taubaté quer que governo
Ortiz Junior esclareça as principais dúvidas ainda não respondidas sobre esse projeto
taubaté
Da redação
@jornalovale

Vereadores contrários à retomada da gestão do Hospital
Universitário pela Prefeitura
de Taubaté pretendem convocar o secretário de Saúde
do município, João Ebram
Neto, para prestar esclarecimentos à Câmara sobre os
pontos ainda não explicados do projeto. A medida foi
anunciada na sessão dessa
segunda-feira pelos vereadores Bilili e Digão, ambos
do PSDB, mesmo partido do
prefeito Ortiz Junior.
A intenção dos vereadores tucanos era de aprovar
a convocação nessa mesma
sessão, mas uma manobra da
base governista impediu que
isso acontecesse. Na ocasião,
o presidente da Casa, vereador Diego Fonseca (PSDB),
se recusou a colocar o reque-
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Aposta por mais vagas. Município quer retomar a gestão do Hospital Universitário a partir de maio

60 de reais a
AMilhões
Prefeitura de Taubaté
deverá gastar por ano
para custear as despesas
da unidade.

rimento em votação. O tucano
alegou que o regimento interno exige que requerimentos de
convocação sejam escritos. No
entanto, o regimento permite
que esse pedido seja feito de
forma verbal, como era o caso.
O também governista Nunes

Abre aspas:

Coelho (PRB) chegou a sugerir que o secretário fosse ouvido em reunião reservada, mas
Digão e Bilili insistiram para
que isso aconteça de forma
pública, com transmissão da
TV Câmara e com a presença
de representantes de outras

Enquete:

“O objetivo é dar estímulo
à qualificação e favorecer
a recolocação no
mercado de trabalho dos
indivíduos que estejam
desempregados”.

VOCÊ CONCORDA COM
O REAJUSTE DE 19% NO
SALÁRIO DOS SECRETÁRIOS
DE SÃO JOSÉ?
Resultado até às 17h15 de
ontem, quando a enquete foi
retirada do site do jornal. A
enquete não tem valor estatístico.

Edna Tralli. Secretária de
Apoio Social ao Cidadão

Talvez
3%
4 votos

2 votos

Voltamos?

Time unido

Gota d’água

Vereadores do ‘centrão’ do
ex-presidente da Câmara
Shakespeare Carvalho (PRB),
como Roberto do Eleven (PRB),
segundo Dimas, vão ter que explicar o motivo de não proporem o reajuste à época. Cyborg
(PV) era 2º vice-presidente.

104 votos

Não sei
2%

Explicação

Em discurso nessa segundafeira, durante a abertura a
primeira sessão legislativa
do ano, o presidente da Câmara de Taubaté, Diego Fonseca (PSDB), pediu união dos
vereadores. “Que sejamos
um único só time”, afirmou
o parlamentar tucano.

Não
75%

votos
no total

Descontentamento

Os vereadores de Jacareí,
que estavam em recesso,
voltam nesta quarta-feira a
frequentar o plenário para
as sessões de Câmara. Na
primeira pauta do ano, projetos de grande envergadura
na Casa, ficaram de foram da
pauta de votação.

.
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Investigação

A Diretora de Transparência
de Jacareí, Elizete Romanini,
se colocou à disposição, em
publicação no Facebook,
para receber um munícipe
que estaria insatisfeito com
o trabalho de auditoria. “Estarei aguardando sua visita”.

Um dos pontos a serem esclarecidos é como se dará a
entrada de pacientes na unidade. A promessa de Ortiz é que
a municipalização garantiria
as vagas do HU para os taubateanos. “Não vai ser um hospital municipal, vamos continuar
atendendo pacientes de todas
as cidades”, disse Bilili.
Os vereadores também querem cobrar informações sobre prazos e investimentos
necessários para a mudança,
prometida para vigorar a partir de 1º de maio. “Pelo que eu
saiba não existe absolutamente nada, existe um sonho”, afirmou Digão.
Outro ponto a ser debatido
é o que será feito com os 540
funcionários do grupo São Camilo que hoje atuam no HU.
O projeto de retomada da
gestão do HU foi anunciado
por Ortiz no ano passado. O
município terá que arcar com
R$ 60 milhões por ano.
Mesmo ainda sem o acordo
com o estado, o governo Ortiz
já realiza um processo licitatório para definir a entidade que
irá gerir o hospital.

28 votos

Alô

A redação de OVALE tentou
contato com todos vereadores da Câmara de São José
para falar sobre o reajuste
dos secretários. Muitos
deles continuam com seus
celulares desligados desde a
apresentação do projeto.

DÚVIDAS.

Sim
20%

Sem surpresa

A declaração do vereador
Lino Bispo (PR) de que vai
votar contra o projeto de
reajuste de 19% nos salários
dos secretários não pegou o
líder do governo Felicio, José
Dimas (PSDB), de surpresa.
“Está mais preocupado com a
eleição”, disse.

partes envolvidas, como o
governo estadual e a Unitau
(Universidade de Taubaté).
Ficou acertado que o requerimento será apresentado por
escrito e colocado em votação
na sessão da próxima semana.
A previsão é que o secretário
seja ouvido no dia 28 de fevereiro, às 19h.

Nos últimos meses, ações de
Diego têm causado descontentamento de parte dos
vereadores. Uma delas foi
negar a divulgação dos relatórios de viagens oficiais dos
parlamentares, que havia
sido solicitada pelo jornal.
O último episódio que gerou
descontentamento foi a
compra do painel eletrônico
com sistema de votação, por
R$ 400 mil. Parte dos vereadores só soube da aquisição
do equipamento após o
jornal publicar uma reportagem sobre o caso.

Só o começo

Diego disse que o painel é
“só o começo”. “Entregarei até o final de 2018 uma
Câmara transformada e
pronta para o futuro, com a
implantação de captação de
energia solar, troca das lâmpadas incandescentes por
LED, estacionamento, sistema de combate a incêndio e
abertura do canal de TV”.

Palanque

Quem também discursou na
sessão foi o deputado estadual Helio Nishimoto (PSDB),
que buscará a reeleição esse
ano. O irmão de Diego é
assessor de Nishimoto.

