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EDITORIAL

ARTIGO

meia-volta, volver
Policial militar, Boanerge dos Santos terá a dura missão
de acabar com o mau uso de dinheiro público na Câmara

E

leito para presidir a Câmara
de Taubaté no biênio 20192020, o vereador Boanerge
dos Santos (PTB) terá em suas
mãos um duro desafio se quiser
tirar o Legislativo taubateano da
lama em que ele se colocou nos
últimos tempos.
Os dois anos mais recentes
foram marcados por episódios
de mau uso do dinheiro público, como, principalmente,
a ‘Farra das Viagens’, revelada pelo jornal em julho e que
mostrou a estratégia adotada
por vereadores para devorar
dinheiro público por meio de
viagens oficiais. São 14 os parlamentares, sendo 13 vereadores e um suplente, investigados pela Polícia Civil e pelo
Ministério Público.
Boanerge, que não está na lista, já disse que vai enxugar os
gastos. Em entrevista ao editor-executivo do jornal, Julio
Codazzi, publicada na página
10 desta edição, o novo man-

datário da Câmara adotou um
discurso firme. Policial militar,
quer um regimento seguido à
risca, e diz querer evitar gastos desnecessários.
“Não só os vereadores, como
também os funcionários, têm
que entender que temos 14
milhões de desempregados.
Eu pretendo enxugar ao máximo [as despesas], ver o que
dá para ser feito, puxar daqui
e dali, com a maior lisura possível. Sei que não vou ser bemvisto por isso, mas vou tentar
fazer”, afirmou o parlamentar.
Esperamos que sim. Boanerge foi eleito ao vencer Bobi
(PV), que era apoiado pelo
atual presidente, Diego Fonseca (PSDB), que comandou
a Casa nos últimos dois anos.
O novo mandatário também
faz parte da base aliada de Ortiz Junior (PSDB), e por mais
que a tal ‘Bancada do Amém’
(grupo que ficou conhecido
por sempre votar nos interesses do prefeito) tenha se separado nos últimos tempos,
os principais projetos devem
continuar sendo aprovados
sem maiores problemas.
A maior questão, Boanerge, são os gastos.
O jornal espera que
o dinheiro público
seja empregado de
forma correta. E
que os vereadores
envolvidos no caso
tenham um pouco
mais de respeito pelo
contribuinte. Que o
mundo de fantasia da
Câmara chegue um pouco
mais perto da dura realidade
do taubateano.
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A VIA CAMBUÍ E A
ESPECULAÇÃO
IMOBILIÁRIA
Luiz Paulo
Costa
Jornalista e
escritor

A construção da Via Cambuí, que vai ligar a região
sudeste à leste de São José
dos Campos, está 45% construída (OVALE, Thais Perez,
13/12/2018). Ao custo de R$
90,3 milhões financiados pelo
BID com contrapartida da
prefeitura é importante obra
urbana com os seus 8,6 quilômetros de extensão. A previsão é de que seja entregue
no final de outubro de 2019.
Com vastas áreas vazias lindeiras é oportuno que o município cuide para que os
recursos públicos investidos
não tenham apropriação privada através da especulação
imobiliária.
Em 1979, solicitei como vereador ao diretor da Faculdade de Ciências Econômicas do

Vale do Paraíba, prof. Evany
Silva, que a instituição colaborasse com o projeto substitutivo ao Código Tributário de
1970. Atualizando-o e incorporando alguns novos instrumentos tributários como a Contribuição por Melhoria (hoje Art.
145, inciso 3, CF). Este tributo
é cobrado sobre a valorização imobiliária decorrente de
obras públicas.
Aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Joaquim Bevilacqua, o novo
Código Tributário entrou em
vigor, mas a Contribuição por
Melhoria, mesmo tendo sido
recentemente objeto da Lei
Complementar nº 515/2015,
com nova disciplina e outras
normas gerais para sua cobrança, não se tem notícia de
sua aplicação.
Sei que é difícil medir o impacto de melhorias das obras
urbanas. O prefeito Felício
Ramuth, no entanto, passaria
à história se evitasse mais este
presente de Papel Noel aos especuladores imobiliários.
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IMAGEM DA SEMANA

Tragédia. Seis pessoas acabaram morrendo, incluindo o atirador,
após ataque à Catedral Metropolitana de Campinas na terça-feira
Divulgação
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RESPOSTA AO LEITOR
Com relação à carta publicada nesta quinta-feira, 13,
de autoria do leitor Valdecir
Ginevro, o DER (Depar tamento de Estradas de Rodagem) esclarece que é o
responsável pela execução
das obras de melhorias na
Rodovia Floriano Rodrigues
Pinheiro (SP123) e não a Dersa. As obras para recuperação estrutural do viaduto no
Km 42,2 foram iniciadas em
29/10/2018. A interdição do
tráfego no local foi necessária para que uma armadura
de concreto fosse colocada

como reforço na laje superior do viaduto. O investimento nas obras é de R$ 2,9
milhões. Quanto à SP 050,
o DER esclarece que realiza serviços de manutenção
e conservação na via, como
tapa buraco, poda e roçada.
Nesta semana, os serviços
estão concentrados entre o
Km 108 ao Km 113.
Assessoria de Comunicação
Sec. Est. Logística e Transp.
ÍNDICE DE EMPREGOS
Eu gerei vários empregos
por causa da mudança para
melhor nas leis trabalhistas.

Com o fim da CLT ano que
vem, vou gerar dezenas de
empregos.
Paulo Silveira
São José dos Campos
CARTA A UMA MÉDICA
Ainda agora eu conversava
com a minha esposa sobre
a sua formatura e ela me
disse: “mas já?” Pois é, mas
já! Seis anos se passaram
rapidamente e eu ouso dizer que na carreira de um
médico essa é a fase mais
rápida . E sp ero que vo cê
siga ness a es trada até o
fechar das cortinas de sua

vida , e que s empre f aça
por merecer o seu próprio
esforço e a aposta feita pelos seus pais, professores,
e outros tantos que acreditaram e inves tiram em
você e nesse seu sonho.
Uma colega me disse uma
ve z qu e M e dicina não é
profissão, mas uma opção
de vida. De certa maneira,
o médico fica meio à margem da vida, dando suporte e cuidando daqueles que
se ocupam em viver as suas
próprias. A verdade é que
a Medicina levada a sério
é um servir constante, em

que frequentemente você
abre mão de seus compromissos pessoais, se esquece de você mesma e deixa
pra viver a própria vida nos
inter valos, se você quiser
honrar o ‘Juramento de Hipócrates’, que eu sei que é
o que você fará. Lamento
por não estar presente à
sua formatura, mas a logística era complexa e espero
que você compreenda e me
perdoe, mas tenha a certeza que faço parte da sua
torcida organizada e sempre terei muito orgulho em
dizer que sou testemunha

