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REFORMA

Felicio diz que
B Governo
reforma administrativa da
prefeitura garante economia
de R$ 12 milhões por ano.
Iniciativa está na Justiça

AUMENTO PROJETO DE LEI FOI APROVADO POR 13 VEREADORES NA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA (8); MANIFESTANTES TENTARAM IMPEDIR APROVAÇÃO

Reajuste a secretários é estendido a
presidentes, diretor e conselheiros
Efeito cascata da aprovação do projeto que aumenta em 19% os salários da equipe do primeiro escalão do prefeito Felicio
Ramuth (PSDB) beneficia outros agentes públicos que prestam serviço à administração. Governo fala em economia
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Hernane Lélis
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Presidentes de autarquia,
fundações e membros de conselhos ligados à Prefeitura de
São José dos Campos também serão beneficiados pelo
aumento de 19% nos salários
da equipe de secretários que
compõe o governo Felicio Ramuth (PSDB). O índice será
aplicado automaticamente na
remuneração dos agentes públicos assim que o projeto foi
sancionado pelo prefeito.
Além dos 13 secretários da
administração direta, que vão
passar a ganhar R$ 13.369,32
por mês, o presidente da
FCCR (Fundação Cultural
Cassiano Ricardo), o presidente da Fundhas (Fundação
Hélio Augusto de Souza), o
diretor-presidente da Urbam
(Urbanizadora Municipal) e
oito conselheiros ligados ao

sessão
extra
sessaoextra.ovale.com.br
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Dinheiro. Diretor-presidente da Urbam, José Nabuco, é um dos que vai se beneficiar com o reajuste salarial

13
ASECRETÁRIOS,
dois
presidentes, um diretorpresidente e oito
conselheiros têm direito ao
aumento na remuneração

Conselho Fiscal e de Administração, também têm direito ao
reajuste.“Estamos corrigindo
pela inflação da mesma forma
que foi feito com os servidores. É uma reposição inflacionária, é o que está na lei”, disse o secretário de Governança,

Abre:

Anderson Farias, ressaltando
que somente com a reforma
administrativa realizada por
Felicio, no ano passado, foi
possível conseguir uma economia anual de R$ 12 milhões.
Além do diretor-presidente
da Urbam, outros três car-

Enquete:

“Só eu tenho a impressão
de que essa foi uma
semana especialmente
caótica na nossa cidade?”.

Projeto.

O projeto de reajuste salarial
foi aprovado na última quintafeira (8) com 13 votos favoráveis e sete contrários. A proposta teve o apoio do prefeito
Felicio Ramuth (PSDB).

.

Não
87%

Sim

10%
VOCÊ CONCORDA COM O
43 votos
REAJUSTE DE 19% NO
SALÁRIO DOS SECRETÁRIOS DE
SÃO JOSÉ?

Loreny (PPS). Vereadora em
Taubaté, nas redes sociais,
citando ações envolvendo a
prefeitura

gos de direção da autarquia
possuem direito de receber o
reajuste. “A remuneração dos
membros da Diretoria Executiva da Urbam será automaticamente aumentada quando
ocorrer o respectivo aumento
dos vencimentos dos secretários”, diz trecho de ata da 45ª
Assembleia Geral Ordinária da
Urbam, realizada em abril do
ano passado.
“A ata deixa por regra, mas
isso não se aplica. Também
consta no documento que a remuneração dos conselheiros
deve observar o valor máximo
de 10% do salário dos diretores, ou seja, aumentando o
salário da diretoria, os vencimentos dos conselheiros também sofre reajuste.

Resultado até às 16h35 de
sexta-feira, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor estatístico.
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Tá autorizado

É bom lembrar

Visita

Democracia com canhão

Má gestão

Tem aqui também

Régua do salário

Bolsonaro

Silêncio rompido

Lista

Uma provável preocupação
em mostrar volume de projetos apresentados na Câmara
de S.José está fazendo tramitar diversos textos ‘curiosos’.
Marcão da Academia (PTB),
por exemplo, fez um projeto
de lei autorizando a prefeitura a colocar tachões nas ruas.
No Legislativo de Jacareí, a
situação é a mesma. O vereador Juarez Araújo (PSD) tem
um projeto de lei incluído
na pauta da próxima sessão
que inclui no calendário do
município a Festa do Milho
de uma paróquia da cidade.

Os vereadores de S. José recebem por mês R$ R$ 10.173.
Em Jacareí, o salário é de R$
10.044. Eles ainda possuem
verba de gabinete, veículo
com combustível e outros benefícios. Além de projetos, eles
tem a obrigação de fiscalizar
os atos do Poder Executivo.
O vereador Walter Hayashi
(PSC), que foi favorável ao reajuste de 19% nos vencimentos
dos secretários do prefeito
Felicio, afirmou que “o salário
não se mede por pressão popular”, se referindo às manifestações contra o aumento.

O deputado federal, Eduardo
Cury (PSDB) visitou a redação
de OVALE na tarde desta sexta-feira (9). O parlamentar conheceu a plataforma utilizada
pela redação para garantir
integração entre os sistemas
de geração de notícia.
Ex-policial militar e diretor
de Segurança do governo
Ortiz Junior (PSDB) no primeiro mandato do tucano, o
vereador Boanerge dos Santos (PTB) usou a tribuna na
sessão passada para elogiar
Jair Bolsonaro (PSC), précandidato a presidente.

Os elogios foram feitos após
o vereador dizer que “democracia também se faz com
canhão”. Para Boanerge, o
deputado federal é o candidato mais capacitado. “Que
ele seja nosso canhão dessa
democracia”, afirmou.
A vereadora Loreny (PPS)
foi a primeira parlamentar
de Taubaté a comentar nas
redes sociais o caso em que
dois servidores da Secretaria de Segurança Pública
agrediram um casal de
moradores em um conjunto
habitacional no Barreiro.

O caso foi citado pela vereadora em meio a uma série
de críticas a fatos ocorridos
na semana. “Só eu tenho a
impressão de que essa foi
uma semana especialmente
caótica na nossa cidade?”,
questionou Loreny.
A lista inclui também casos
de mau uso do dinheiro público, descaso com a população que precisa enfrentar
filas imensas, problemas
no transporte público, má
qualidade de kits escolares e
demora no agendamento de
exames na saúde.

