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Quinta-feira, 11 de Julho de 2019

LEGISLATIVO DESDE O INÍCIO DE 2017, VEREADORES SOMAM 197 AUSÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS, EM 166 SESSÕES

ESCOLAS

Vereador propõe desconto
no salário em caso de falta

Taubaté adia
licitação para
projetos contra
incêndios

De acordo com projeto, vereador sofreria desconto de 5% no salário em caso de falta não
justificada em uma sessão; autor é o parlamentar campeão de ausências em 2017 e 2018
taubaté
Julio Codazzi
@juliocodazzi

O vereador João Vidal (PSB),
‘campeão’ de faltas em 2017 e
2018 na Câmara de Taubaté,
apresentou um projeto que
prevê desconto no salário
dos parlamentares que não
participarem das sessões do
Legislativo.
Atualmente, a única punição prevista no regimento interno para esse tipo de caso
é a cassação do mandato,
mas isso só seria aplicado se
um vereador registrasse faltas não justificadas em, pelo
menos, um terço das sessões
ordinárias do ano.
Pelo projeto, cada ausência não justificada em uma
sessão levaria ao desconto
de 5% do salário. O cálculo
tem como base a média de 20
dias úteis por mês. Esse é o
parâmetro usado também na

sessão
extra

Divulgação/CMT

Trâmite. Projeto será analisado após o fim do recesso parlamentar

418,19
AReais
seria o desconto
no salário dos vereadores
em caso de falta a uma
sessão. Isso equivale a 5%
do salário (R$ 8.363,90).

Abre aspas:
“O lixo de um homem
escroto espancou e matou
esta taubateana de 29 anos
pelo simples fato de ela ser
mulher, dele ser louco, e
querer dominar a vida dela”.
Loreny (Cidadania).
Vereadora em Taubaté

Vagas em creches

Em vídeo postado nessa
quarta-feira, o prefeito de
São José dos Campos, Felicio
Ramuth (PSDB), prometeu
“zerar a fila de creche até
o fim do nosso mandato”.
Compromisso de campanha,
a medida está prevista no
Plano Municipal de Educação também, de 2015.

Lista de espera

As seis creche inauguradas desde 2017 não foram
iniciadas pela gestão tucana:
cinco tiveram início com Carlinhos Almeida (PT) e uma
foi feita pela iniciativa privada, como contrapartida.

Primeiras unidades

As três primeiras creches do
governo Felicio serão construídas nos bairros Paineiras
1, Bosque dos Eucaliptos e
Santa Hermínia. A previsão
é que fiquem prontas em
2020, último ano de mandato do tucano.

Acelera...

O MBL (Movimento Brasil
Livre) de São José deu uma
cornetada no governo Felicio após o jornal noticiar que
a obra do Arco da Inovação,
que deveria estar com mais
de 90% de execução, está
com 24,9%. “É bom acelerar
o passo”, postou o MBL.

Câmara de São Paulo.
O salário de cada vereador
é de R$ 8.363,90. Caso a proposta seja aprovada, cada falta
não justificada resultaria em
um desconto de R$ 418,19 nos
vencimentos.
Em 2017 e 2018, quando fo-

ram realizadas 136 sessões, os
vereadores de Taubaté somaram 172 faltas não justificadas
- foram 86 em cada ano.
Nos dois anos, Vidal foi justamente o parlamentar com o
maior número de ausências:
14 em 2017 e 15 em 2018.
No primeiro semestre de 2019
foram 25 faltas. A líder em ausências é Graça (PSD), com
cinco - ela foi a segunda vereadora com mais faltas nos dois
anos anteriores, com 13 em
2017 e 13 em 2018. Se o projeto
já estivesse em vigor de janeiro a junho, os descontos nos
salários somariam R$ 8.363,90caso seja realizada mais de
uma sessão no mesmo dia, é
feito apenas um desconto.
À reportagem, Vidal admitiu
ter apresentado o projeto devido às críticas recebidas por liderar o número de faltas. “São
críticas construtivas. É verdade, eu tive faltas e acho justo
que exista essa regulamentação. Não tem como fugir dessa
discussão”, disse.
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Enquete:

VOCÊ CONCORDA COM
O PREÇO DE R$ 4,20
PARA A TARIFA DE
ÔNIBUS EM SÃO JOSÉ?
Resultado até às 17h10 de
ontem, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Reforma da Previdência
A vereadora Amélia Naomi
(PT), de São José, criticou
Jair Bolsonaro (PSL) pelo
‘toma lá, dá cá’ para garantir votos para aprovação da
Reforma da Previdência.
“Bolsonaro já liberou 1,1
bilhão de reais em emendas e prometeu outros 2,5
bilhões para garantir apoio
de deputados”.

Mais, por menos

“A reforma cria regras que
farão você trabalhar mais
para receber menos, além
de tirar benefícios de quem
mais precisa”, argumentou a
petista nas redes sociais.

nior (PSDB) adiou, por tempo indeterminado, a licitação
para contratar uma empresa
que ficaria responsável por
implantar projetos de segurança contra incêndio e de
proteção contra descargas
atmosféricas em oito escolas municipais. As propostas
seriam abertas nessa quinta,
mas o adiamento foi determinado “por necessidade de
readequação nas planilhas
orçamentárias e memoriais
descritivos”. O serviço seria
prestado nas escolas Avedis,
Diácono 1, Diácono 2, Emilio
Simonetti, Ezequiel, Emilio
Beringhs, Ernani Gianico e
Ernesto Filho. O contrato poderia custar até R$ 2,243 milhões. A rede municipal conta
com 123 escolas de educação
infantil e ensino fundamental.
Segundo o governo Ortiz, até
o fim do ano oito prédios terão o AVCB (Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros) e outros 32, com até 750 m², irão
obter a LCB (Licença do Corpo de Bombeiros). Segundo o
TAC (Termo de Ajustamento
de Conduta) firmado com o
Ministério Público em janeiro,
os demais prédios terão que
ser regularizados até 2023.
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Retirada de direitos

“Querem fazer você acreditar que a Reforma da Previdência é necessária para
o crescimento econômico e
geração de empregos, não
caia nessa! Ela somente provocará a retirada de direitos
e aumento da desigualdade,
como a Reforma Trabalhista
também foi”, completou.

Feminicídio

PERIGO. O governo Ortiz Ju-

A vereadora Loreny (Cidadania) usou as redes sociais
para comentar a morte de
uma moradora de Taubaté,
que estava internada há dois
meses após ser agredida. O
ex-companheiro é o suspeito.

Lixo

“O lixo de um homem escroto espancou e matou esta
taubateana de 29 anos pelo
simples fato de ela ser mulher, dele ser louco, e querer
dominar a vida dela”.

E o HU municipal?

“Notem que a moça ficou
quase dois meses na UPA
central. Dois meses! Por que
ela não recebeu tratamentos
mais completos para a complexidade do caso dela sendo
internada na mentira do Hospital Municipal de Taubaté?
Não teríamos acesso a mais
vagas e leitos de internação
para taubateanos?”, concluiu.

