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Divergências.
Promessas
em que jornal
e Felicio
discordam,
como Guarda,
bicicletas
em ônibus e
famílias em
áreas de risco
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DEFESAS PREFEITO DE TAUBATÉ AFIRMA QUE A ARRECADAÇÃO ABAIXO DO ESPERADO PREJUDICOU EXECUÇÃO DOS COMPROMISSOS

FELICIO DIZ QUE JÁ CUMPRIU

MAIS DE 75% DAS PROPOSTAS
Em um balanço paralelo, tucano
contesta dados e aponta que
ainda só não iniciou duas propostas

Q

uestionado sobre os dados do
Promessômetro,
o prefeito Felicio apresentou
números de um
balanço paralelo, que usa para
acompanhar o andamento das
mesmas propostas listadas
pelo jornal.
Na lista tucana são, ao todo,
51 promessas já cumpridas,
14 em sinal amarelo e apenas
duas na estaca zero: a implantação do BRT (Veículo Rápido
de Ônibus) e também o transporte de bicicletas nos ônibus
municipais. A última a mudar
de status foi a construção da

Arena de Esportes, que essa
semana passou para o sinal
amarelo tanto na avaliação do
prefeito quanto na do jornal.
Em seus dados, no entanto,
Felicio aponta como ‘cumpridas’ promessas que ainda
estão em estágio embrionário
ou que não foram cumpridas
integralmente.
O tucano, por exemplo, marca como ‘sinal verde’ a criação
de pontos de ônibus informatizados e com telas para acompanhamento das linhas, além
de um aplicativo sobre o transporte. Só a segunda parte, no
entanto, saiu do papel.
A prefeitura ainda assinala

BALANÇO

.

BOM CONSELHO

Ortiz aponta para
‘copo meio cheio’
ANÁLISE. Questionado sobre
o balanço, Ortiz alegou que
“governar é elencar prioridades, promovendo os ajustes
e correções de rumos que se
fizerem necessários”. O tucano
ressaltou que “mais da metade
dos compromissos de governo
já foram concluídos ou estão em
execução, isto ainda com dois
anos para o término do mandato”. O prefeito afirmou ainda
que “muitos projetos dependem
da formalização de convênios
com os governos estadual e
federal, bem como da saúde
financeira da prefeitura”, e que
“potencializar a arrecadação
de recursos continua sendo um
dos principais desafios”.

.

CONTRAPONTO

PT também faz contagem e diz que PSDB
tem propostas genéricas em São José
VERSÃO. A oposição também apresenta um balanço
paralelo. As contas de Wagner
Balieiro, ex-secretário de Carlinhos Almeida e líder do PT na
Câmara Municipal, apontam
que 18 promessas de Felicio

como ‘verde’ a promessa de
modernizar a Guarda Civil Municipal, mas o jornal considera
‘amarelo’ -- os agentes ainda
estão em treinamento. O governo também diz que cumpriu a
proposta da implantação de estações de bicicletas integradas
ao transporte, mas, na verdade,
as bikes compartilhadas lançadas recentemente não possuem
integração com os ônibus.
Algumas das propostas também são apresentadas de maneira genérica. Por exemplo,
mesmo com a recente queda de
verba destinada para o projeto,
Felicio cumpriu a promessa de
trazer para São José o Atividade
Delegada, com policiais militares. O sinal acaba sendo verde.
Se no balanço do jornal Felicio já cumpriu 58% das promessas, em seu próprio levantamento o índice é de 76%
nesses dois primeiros anos.

já foram concluídas, 20 estão
no vermelho e pelo menos 15 já
tinham implantação iniciada ou
funcionavam com outro nome
na antiga gestão.
“Nessa lista faltam promessas
e existem algumas que ele

simplesmente mudou o nome.
Essa gestão cria muitas notícias
e inventa serviços, porque a
cidade praticamente parou em
dois anos”, disse.
“Se você reparar, o que já foi
entregue praticamente eram
obras da outra gestão”, disse o
vereador, afirmando que muitas
propostas eleitorais de Felicio
são genéricas.
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Para oposição, falta de avanço em
Taubaté é ‘nítido para a população’
DEBATE. Para a vereadora
Loreny (PPS), que faz oposição
ao governo Ortiz, “é nítido
para a população o quanto
o prefeito deixa a desejar e
não chega nem em 50% do
cumprimento de suas promes-

sas, embora esteja em 50% do
tempo de seu mandato”. “No
fim do mandato, poderemos
saber quanto do prometido foi
executado. Será que não eram
apenas para enganar a população?”, indagou.
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