Sábado, 26 de Janeiro de 2019
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TAUBATÉ MELHORES RESULTADOS SÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE URBANA, SAÚDE E SERVIÇOS URBANOS

Rogério Marques/OVALE

Vermelho. Pq. Tecnológico virou ‘mico’

Divulgação/PMT

Amarelo. Creches têm deficit de vagas

Rogério Marques/OVALE

Verde. A coleta seletiva já foi ampliada

Rogério Marques/OVALE

Próxima. Gestão do HU será retomada

D

as 13 diferentes
áreas em que
estão divididas
as promessas
de campanha
de Ortiz Junior
(PSDB), em oito o tucano ainda não conseguiu cumprir integralmente nenhum dos compromissos firmados em 2016.
São elas: Cultura, Educação,
Emprego, Esporte, Habitação,
Idosos, Meio Ambiente e Segurança Pública.
Nessas áreas estão promessas cobradas constantemente pela população.
Na Educação, por exemplo,
um dos gargalos é o deficit
de vagas em creches. Em
Emprego, o Parque Tecnológico, que foi inaugurado
em 2016 e não tem nenhuma
atividade até hoje, se tornou
um vexame para a gestão tucana. Na área da Habitação,
não há sinal de que o compromisso de construir mais
mil moradias sairá do papel.
Em Segurança, a promessa
de ampliar o COI (Centro de
Operações Integradas) ainda
não foi levada adiante.
Nas outras cinco áreas,
Ortiz conseguiu cumprir integralmente ao menos uma
promessa: Administração e
Finanças, Assistência Social,
Mobilidade Urbana, Saúde e
Serviços Urbanos.
O maior destaque é na área
de Serviços Públicos, em
que os dois compromissos
foram concluídos: ampliar a
coleta seletiva e aperfeiçoar
a limpeza urbana. Em administração e Finanças também
foram cumpridas duas promessas: a assinatura do empréstimo do CAF (Banco de

Tucano ainda não cumpriu integralmente nenhuma
promessa nas áreas de Cultura, Educação, Emprego,
Esporte, Habitação, Idosos, Meio Ambiente e Segurança
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áreas
tiveram ao menos uma
promessa cumprida por
Ortiz Junior nos primeiros
dois anos desse mandato

Desenvolvimento da América
Latina) e a informatização da
Secretaria de Planejamento.
Em Saúde, a promessa cumprida foi a implantação de um
sistema de notificação de consultas e exames via WhatsApp.
Em Assistência Social, foi a
unidade de acolhimento infantil. Nem todas as promessas
cumpridas, no entanto, resolveram os problemas completamente: na Mobilidade Urbana,
Ortiz concluiu a integração entre o transporte convencional
e o complementar, mas a divisão de linhas ainda é alvo de
questionamentos.
A assinatura do empréstimo
do CAF, ocorrida no fim de
2017, pode ajudar Ortiz a avançar no Promessômetro. Outros
cinco compromissos de campanha dependem dessa operação
de crédito: a implantação de
parques lineares, a expansão
das ciclofaixas, a duplicação
do viaduto do Cidade Jardim,
os novos acessos à Via Dutra e
o pacote de obras que inclui o
prolongamento da Estrada do
Pinhão, a duplicação da Estrada do Barreiro e requalificação
de centenas de vias.
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2019

Promessas em estágio avançado podem
melhorar índice nos próximos meses

Rogério Marques/OVALE

Repeteco. Assim como no primeiro mandato, Ortiz patina

PREVISÃO. Algumas das
promessas que estão em andamento podem ser cumpridas integralmente em breve.
Dessas, a mais avançada é a
retomada da administração
do Hospital Universitário, que
deve ser concretizada nas pró-

ximas semanas. Outro compromisso que deve ser concluído
no primeiro semestre é a obra
do Centro de Reabilitação Lucy
Montoro. Entre as promessas
que começarão a sair do papel
em 2019 estão a duplicação do
viaduto do Cidade Jardim.

.

