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LEGISLATIVO ÚLTIMA REFORMA ADMINISTRATIVA FOI APROVADA PELA CÂMARA DE TAUBATÉ NO FIM DE 2016

REQUERIMENTO

Câmara debate nova
reforma administrativa

Legislativo
cobra dados
sobre equipe da
coleta seletiva

Entre as propostas estão extinção da Escola Legislativa, brecha para terceirização de
seguranças e possibilidade de assessores terem segundo emprego, como professores
taubaté
Julio Codazzi
@juliocodazzi

A Câmara de Taubaté debate
a aprovação de uma nova reforma administrativa. A última entrou em vigor no fim de
2016. Protocolado em agosto
pela Mesa Diretora, o novo
projeto tem 42 artigos que
alteram a organização administrativa da Casa.
Entre as medidas propostas
estão a oficialização da extinção da Escola Legislativa,
que já não tem nenhum servidor nomeado desde 2016, e
a extinção, na vacância, dos
cargos de motorista e segurança. Ou seja, assim que os
atuais motoristas e seguranças deixarem a Casa, eles
não serão repostos, o que
abrirá brecha para a terceirização desses serviços - principalmente o de segurança,
cuja intenção já foi anuncia-

sessão
extra

Divulgação/CMT

Mudanças. Projeto foi apresentado pela Mesa Diretora em agosto

45 de motorista e
ACargos
de segurança existem
hoje. Nem todos estão
ocupados. Eles serão
extintos na vacância.

da anteriormente pelo presidente do Legislativo, Boanerge
dos Santos (PTB).
A reforma também oficializa
o acordo firmado recentemente com o Ministério Público,
que prevê que todos os assessores de gabinete deverão ter

Abre aspas:

VOCÊ ACHA QUE OS
VEREADORES DE TAUBATÉ
ERRARAM NO CASO DA
'FARRA DAS VIAGENS'?
Resultado até às 17h de
sexta-feira, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Douglas Carbonne (PCdoB).
Líder de Ortiz Jr. na Câmara

O prefeito de São José dos
Campos, Felicio Ramuth
(PSDB), inaugurou a série de
encontros dos conselheiros
do Desenvolve Vale -- grupo
formado por empresários
da região -- com lideranças
políticas do Vale do Paraíba.

Anúncios

No encontro, o tucano afirmou que pretende rever o
Código de Obras e apresentar novos modelos para as
contrapartidas exigidas dos
empreendimentos que geram impacto no sistema viário, chamados de PGT (Polos
Geradores de Tráfego).

Tapa-buraco

A Prefeitura de São José vai
gastar R$ 3,197 milhões na
aquisição de asfalto, utilizado no serviço de tapa-buraco em vias públicas. Por esse
valor, devem ser compradas
6.825 toneladas de CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado à Quente).

Ciclovia

A prefeitura iniciou na
última semana as obras da
ciclovia que irá conectar
as regiões central, oeste e
sul, passando pelo Arco da
Inovação, ponte estaiada
que está em construção na
rotatória do Colinas.

.

Enquete:

“Não sei se as pessoas são
ignorantes, ou se fazem
de ignorantes. Se a gente
não aprovar o projeto [do
IPMT], ninguém consegue
dar a revisão”.

Desenvolve Vale

ensino superior. Hoje cada gabinete pode preencher quatro
dos cinco cargos disponíveis.
O projeto elimina um dos cargos possíveis, justamente o de
menor salário. O texto também prevê que os assessores
poderão trabalhar como professores, tanto na rede pública quanto na particular - pela
regra atual, eles não podem ter
uma segunda ocupação remunerada, já que o regime é de
dedicação integral.
Outra mudança, que tem gerado apreensão entre os servidores, é que a Mesa Diretora
passará a definir, por meio de
ato, a jornada diária de trabalho dos funcionários.
O texto ainda cria a função de
confiança de diretor de comunicação, acrescenta novas atribuições à Procuradoria Legislativa e à Diretoria Legislativa,
regulamenta no âmbito da Câmara o adicional de sexta-parte e a licença-prêmio e incorpora no plano de carreira da
Casa o auxílio-alimentação.

Trajeto

A obra, que custará R$ 3,1
milhões e será financiada
pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), passará pelas avenidas
Eduardo Cury, Jorge Zarur,
Rodrigo Reis Tuy e Benedito
Matarazzo e terá 3,6 quilômetros de extensão.

Primeiro trecho

Os trabalhos foram iniciados
no lado esquerdo da Avenida Eduardo Cury, próximo
à Rua Ana Maria Nardo, e
seguirão no sentido da rotatória do Colinas. A previsão é
que esse trecho seja concluído em 30 dias.

LIXO. A Câmara de Taubaté
aprovou um requerimento
que cobra do governo Ortiz
Junior (PSDB) esclarecimentos sobre a coleta seletiva. O
texto foi apresentado pela vereadora Loreny (Cidadania)
após o jornal mostrar que o
programa, iniciado em junho
de 2017, ainda não obteve
a adesão esperada entre os
moradores. No primeiro semestre de 2019, apenas 3,72%
dos resíduos domiciliares
coletados na cidade eram de
material reciclável - o restante era lixo comum. De acordo
com o PNRS (Plano Nacional
de Resíduos Sólidos),30% de
todo o lixo produzido no Brasil tem potencial de reciclagem. Quando o serviço teve
início, contava com 16 garis,
oito motoristas e quatro caminhões. A promessa era reforçar a equipe um ano depois.
Questionado pela reportagem
no mês passado, o governo
Ortiz não informou a atual estrutura empregada na coleta
seletiva. No requerimento, a
Câmara questiona a estrutura empregada no programa e
informações adicionais sobre
as ações para conscientizar
os moradores. O prefeito terá
15 dias para responder.

.

Não
9%

Sim
86%

1560
votos
no total

Depende
2%

Talvez
3%

Cadê o Parque?

Aliado de Ortiz Junior (PSDB)
no primeiro mandato do
tucano, quando chegou a ser
líder do prefeito na Câmara,
o vereador João Vidal (PSB)
ironizou o fato de o Parque
Tecnológico inaugurado em
junho de 2016 nunca ter
recebido nenhuma fato.

Só teve a inauguração

Vidal postou uma foto do
evento de inauguração, em
que aparece ao lado do prefeito. O vereador destacou
que o Parque “nunca saiu do
papel”. “Atualmente, aquela
área de 731.000 m² encontra-se abandonada”.

Por que a surpresa?

Salvador Khuriyeh (PT), ex
-prefeito de Taubaté, ironizou as críticas de procuradores ao fato de Jair Bolsonaro
(PSL) ter indicado Augusto
Aras para a PGR (Procuradoria Geral da República).

Lista tríplice

“Por puro ódio e preconceito inventaram um tal
PowerPoint e uma tal de
pedalada para criminalizarem o presidente Lula e a
presidenta Dilma, os únicos
que respeitaram, garantiram
autonomia e investiram para
a modernização do Ministério Público”, afirmou.

