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Quarta-feira, 9 de Outubro de 2019

DESENVOLVIMENTO

vigente, de 2010,
B Legislação
é considerada restritiva
demais pelo setor da
construção civil. Entidades
criticam novo texto.

PLANEJAMENTO SESSÃO FOI MARCADA POR PROTESTOS NAS GALERIAS E POR INTENSO DEBATE ENTRE OS VEREADORES NO PLENÁRIO

Nova Lei de Zoneamento de São
José é aprovada pelo Legislativo
Em sessão extraordinária na noite dessa terça-feira, projeto de Felicio recebeu 18 votos a favor e dois contra; a
oposição aponta falha em convocação de Amélia Naomi, o que poderá desencadear uma nova batalha judicial
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Julio Codazzi
@juliocodazzi

Em sessão extraordinária realizada na noite dessa terça-feira, a Câmara de São José dos
Campos aprovou o projeto de
revisão da Lei de Zoneamento, elaborado pelo prefeito
Felicio Ramuth (PSDB). A
proposta recebeu 18 votos a
favor e dois contra, dos vereadores Wagner Balieiro e Juliana Fraga, ambos do PT. Amélia Naomi, também do PT, não
esteve presente na sessão.
Em meio a protestos de moradores nas galerias, a sessão
foi marcada por duas discussões. A primeira delas foi sobre possíveis irregularidades
na convocação da sessão extraordinária. Os vereadores
petistas disseram que Amélia
não havia sido notificada por
escrito com 24 horas de antecedência, como determina o

sessão
extra

18

Flávio Pereira/CMSJC

Zoneamento. Aprovado, texto segue para sanção de Felicio Ramuth

regimento interno do Legislativo. “Se a vereadora não está
presente e não foi notificada
com 24 horas de antecedência,
essa sessão não poderia estar
acontecendo”, disse Balieiro.
“A vereadora não quis assinar a
convocação dela. Minha asses-

sora esteve no gabinete da vereadora por três vezes”, rebateu
o presidente da Casa, Robertinho da Padaria (Cidadania).
A outra discussão foi sobre
a suposta falta de estudos técnicos para subsidiar as modificações propostas - motivo

Abre aspas:

A Câmara de São José dos
Campos sedia nesta quartafeira uma audiência pública
com a prestação de contas
da Secretaria Municipal de
Saúde, referente ao segundo quadrimestre de 2019. O
evento será às 15h, na sala
Nicolau Estéfano.

Iluminar

São José dos Campos atingiu
30 mil luminárias de LED
instaladas em vias públicas, ultrapassando mais da
metade da meta do Projeto
Iluminar que prevê a substituição de toda a iluminação
pública urbana da cidade.

LED

A meta de trocar 56 mil
lâmpadas até o fim de 2020.
O programa já atingiu 111
bairros. Em nove meses, a
nova iluminação também
gerou uma economia de R$
1,3 milhão com a redução do
consumo de energia pública.

HU municipal

Nos primeiros cinco meses
de gestão municipal do Hospital Universitário de Taubaté, as unidades de urgência
e emergência fizeram 528
transferências de pacientes
para leitos de clínica médica
do HU. Não foi divulgado um
comparativo de 2018.

.

Enquete:

“Essa história de apoio ao
PSDB [na eleição de 2020]
em nenhum momento saiu
de nós. Queremos que o
PSL ganhe musculatura”.

VOCÊ CONCORDA COM A
INDICAÇÃO DE EDUARDO
BOLSONARO PARA A
EMBAIXADA DOS EUA?
Resultado até às 17h45 de
ontem, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Anderson Senna. Presidente
do diretório municipal do PSL
de São José dos Campos

Saúde

que levou a Justiça a impedir as 50 emendas propostas pelo
a votação na semana passada. PT, que foram barradas nas coSegundo a oposição, o governo missões, foram rejeitadas “tecFelicio não explicou as altera- nicamente”, e não por quesções feitas entre o texto pré- tões políticas.
Essa será a sexta versão da
vio, apresentado em junho, e
o projeto final, protocolado na Lei de Zoneamento de São
Câmara em agosto. “Foi proto- José. Elaborada no governo
colado um projeto com mais de Eduardo Cury (PSDB), a legis100 alterações. Tem
lação vigente é conalteração com pedido
siderada restritiva
de construtora, tem
demais pelo setor
mudança compleda construção civil.
Ela só permite, por
tamente contrária a VEREADORES
pedido de moradores votaram a favor exemplo, prédios de
até 15 andares.
e também alteração do texto, e dois
O projeto de Felique ninguém, ao me- foram contra;
nos oficialmente, pe- Amélia Naomi
cio é alvo de críticas
não esteve
de empresas, como a
diu”, disse Balieiro.
Petrobras, de órgãos
Relator do projeto presente
como a Defensoria
na Comissão de PlaPública, e também
nejamento Urbano,
Lino Bispo (PL) afirmou que de grupos de moradores e am“estudos técnicos embasaram bientalistas. Os impactos amo projeto”. O presidente da co- bientais da proposta, aliás, são
missão, Walter Hayashi (PSC), analisados em um inquérito do
afirmou que a proposta foi Gaema (Grupo de Atuação Esamplamente debatida com a pecial de Defesa do Meio Ampopulação.
biente), órgão ligado ao MinisLino argumentou ainda que tério Público.

Desafogo no PSM

Segundo a prefeitura, as
transferências permitiram
“redução expressiva do número de pacientes que ficam
internados nas unidades de
urgência e emergência”. No
PSM (Pronto Socorro Municipal), por exemplo, a média
teria caído de 60 para 20.

Paulo Freire

A segunda edição do encontro Ideias & Textos, na
subsede da Apeoesp (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de
São Paulo) Taubaté, será um
tributo ao educador e filósofo brasileiro Paulo Freire.
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Dia do Professor

O evento ocorrerá em 15 de
outubro, Dia do Professor, a
partir das 17h, no auditório
do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região
(Rua Urupês, 98 - Chácara
do Visconde).

Falta de remédios

A vereadora Márcia Santos
(PV) encaminhou ao prefeito
de Jacareí, Izaias Santana
(PSDB), um pedido de informações para indagar sobre
a falta de medicamentos na
rede pública de saúde do
município. O tucano tem até
15 dias para responder o
questionamento.

Depende
1%

Medicamentos

A parlamentar pergunta
quais medicamentos estão em falta, que medidas
estão sendo adotadas para
que o problema seja sanado e quais as providências
tomadas para que a mesma
situação não volte a ocorrer.

Pedido ao DER

O vereador Arildo Batista
(PT) solicitou que o DER
(Departamento de Estradas
de Rodagem) a instalação de
luminária na rotatória existente na Rodovia General
Euryale de Jesus Zerbine, na
altura do acesso ao distrito
de São Silvestre.

