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Quarta-feira, 12 de Junho de 2019

MOBILIDADE CONSELHO DEVE DISCUTIR QUESTÕES SOBRE O TRÂNSITO, TRANSPORTE E ACESSIBILIDADE EM JACAREÍ

PARTICIPAÇÃO

Conmob tem baixa adesão
e inscrição é prorrogada

Câmara vota
hoje mudança
em horário
das sessões

Inscrições seguem até o dia 19 de junho na
sede da Secretaria de Mobilidade Urbana
de Jacareí ou por meio do e-mail da pasta
jacareí
Thaís Leite
@_thaisleite

Após baixa adesão da população, a prefeitura de Jacareí
decidiu prorrogar as inscrições para as vagas do Conmob (Conselho Municipal de
Mobilidade Urbana).
De acordo com o município, foram 16 inscrições para
preencher as quatro vagas
destinadas para pedestres,
ciclistas, pessoas com deficiência e motoristas. Com o
resultado, a prorrogação das
inscrições deve seguir até o
dia 19 de junho.

O Conselho deve ter o objetivo de garantir a permanente
participação popular nas discussões de políticas públicas
relacionadas à mobilidade.
A composição deve ser feita
por representantes do município, de prestadores de serviços, usuários, de integrantes
da Câmara e entidades ligadas
à formulação de políticas públicas para a defesa de pessoas com deficiência e idosos.
Em entrevista anterior para
a TV Câmara, o prefeito Izaias
Santana (PSDB) afirmou que
a criação do Conmob evitaria
problemas para reajuste da
tarifa. “São José teve bastante
dificuldade de discutir a revisão da tarifa e nós antecipa-

Divulgação/PMJ

Usuários. População pode se inscrever para o Conselho até o dia 19

16 se inscreveram
APessoas
para quatro vagas
destinadas para a
população no Conselho de
Mobilidade Urbana.

mos”, disse.
Em São José, a criação do
Conselho foi uma exigência
que o Tribunal de Justiça estabeleceu ao condenar a prefeitura por não promover efetiva
participação popular no processo de reajuste da tarifa.

.

MUDANÇA. A Câmara de Ja-

careí vota nesta quarta-feira
uma mudança para o horários da realização das sessões ordinárias na cidade.
A proposta, que tem a autoria do vereador Paulinho dos
Condutores (PL), pode permitir que as sessões sejam
realizadas a partir das 16h.
Há seis anos, quando houve
a última mudança no horário
das sessões, elas são realizadas a partir das 9h.
“O objetivo é melhor disciplinar o andamento e execução dos trabalhos legislativos, além de proporcionar
maior participação da população no acompanhamento
dos trabalhos, comparecendo a esta Casa ou assistindo através da TV Câmara”,
justificou o parlamentar no
projeto de lei.
A proposta do vereador
deve ser acompanhada da
discussão de mais sete temas que integram a ordem
do dia da 19ª sessão.
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Notícia o tempo todo. A editora de Redes Sociais, Julia Carvalho, de olho nas informações
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