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Sexta-feira, 8 de Novembro de 2019

Cidades

PACTO FEDERATIVO

Areias, Lagoinha,
B Arapeí,
Monteiro Lobato, Redenção
da Serra e São José do
Barreira podem ser extintas
pelo governo federal.

PROPOSTA IDEIA É FUNDIR MUNICÍPIOS COM MENOS DE 5.000 HABITANTES E QUE TEM ARRECADAÇÃO ABAIXO DO TETO DE 10% DO TOTAL

Pacto: Bolsonaro venceu em 5
das 6 cidades ‘em xeque’ no Vale
Das seis cidades da região que podem ser extintas com o Pacto Federativo proposto pelo governo, presidente
só não venceu eleição do ano passado em Areias; ao todo, foram 63,75% dos votos válidos para o pesseliesta
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Caíque Toledo
@CaiqueToledo

O presidente Jair Bolsonaro
(PSL) venceu a eleição do
ano passado em cinco das
seis cidades da RMVale que
podem ser extintas com o
Pacto Federativo sugerido
pelo governo federal.
Na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) enviada
ao Senado, há o planejamento para fundir municípios
pequenos e que têm baixa
arrecadação e a ideia de restringir a criação de novas
prefeituras. No Vale, estariam
em xeque Arapeí, Areias, Lagoinha, Monteiro Lobato, Redenção da Serra e São José
do Barreiro. A região também tem Canas com menos
de 5.000 habitantes, mas com

arrecadação municipal acima
do teto de 10% do total.
Destes seis municípios, apenas em Areias o presidente
não seria eleito no ano passado: ele teve 46,05% dos votos
válidos, contra 53,95% de Fernando Haddad (PT), adversário no segundo turno. Areias,
aliás, foi o único município de
toda a região que teve mais votos para o petista: nos outros
38, a vitória foi de Bolsonaro.

Nas outras cinco cidades que
se encaixam nos requisitos
propostos pelo novo pacto federativo, o pesselista venceu
com margem de pelo menos
cinco pontos percentuais, com
destaque para Redenção da
Serra, onde teve 74,65%.
Se somados, os seis municípios citados tiveram 14.450 votos válidos, sendo que 9.213 foram para Bolsonaro -- ou seja,
63,75% dos votos iriam para

o atual presidente. Ao todo,
também foram 2.366 votos em
branco ou nulo.
PROJETO.

O projeto do Ministério da
Economia propõe que cidades
com menos de 5.000 habitantes e arrecadação própria menor do que 10% da receita total
sejam incorporados por municípios vizinhos. A proposta
ainda não define como se dará
esse processo de fusão.
Para o deputado federal Milton Vieira (PRB), que tem São
José dos Campos como base
eleitoral, a medida não deve
ser aprovada. “Só em São Paulo são 143 [municípios nessa
situação. Essas pessoas terão
a perda de identidade. É uma
questão polêmica, no meu ver
impossível de ser aprovada. O
restante nós vamos debater”,
disse. O deputado Eduardo
Cury (PSDB) não retornou.
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Risco. Represa em Redenção

MUNICÍPIOS

Presidente diz que proposta vai ajudar
na cidades pequenas financeiramente
DEFESA. O presidente Jair
Bolsonaro (PSL) afirmou que
a PEC do Pacto Federativo vai
ajudar na sustentabilidade financeira de cidades pequenas.
Entre outros temas, a proposta

propõe a extinção de municípios
com menos de 5 mil habitantes
e arrecadação própria inferior
a 10% da receita total. “Não é
minha a proposta, é dos senadores, mas eu assino embaixo”,

afirmou, durante ‘live’ em duas
redes sociais.
Para o presidente, vai ter prefeito “contra e a favor”, mas é o
Congresso quem vai aperfeiçoar
a PEC. “Se o município não for
responsável por 10% da receita
dele, esse município tem que
deixar de existir se o Parlamento concordar com isso.”
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TRECHO DA CICLOVIA DO ARCO DA INOVAÇÃO SERÁ CONCLUÍDO

Charles de Moura/PMSJC

OPERAÇÃO. A
Prefeitura de
São José espera
concluir essa
semana parte da
obra da ciclovia
do Arco da
Inovação. O trecho
vai da portaria
do condomínio
Reserva da Barra
até um posto
de combustível
na avenida
Jorge Zarur. Ao
todo, serão 3,6
quilômetros de
extensão.

SAÚDE CRIANÇA DE UM ANO E CINCO MESES FOI PICADO POR ESCORPIÃO DENTRO DE CRECHE EM TAUBATÉ; ELE NÃO RESISTIU AOS FERIMENTOS

Após morte de bebê, governo faz vistoria em creche
CUIDADOS. No dia seguinte
após a morte de um bebê de
um ano após ser picado por
um escorpião, a Prefeitura de
Taubaté realizou nesta quinta-feira mais uma vistoria na
creche Paulo Cicchi.

A criança foi picada na última
segunda-feira, dentro da unidade no bairro Chácara Silvestre, e foi internada no HMUT
(Hospital Municipal Universitário de Taubaté), mas morreu
na noite de quarta-feira.

Nesta quinta, equipes do CAS
(Controle de Animais Sinantrópicos), da Secretaria de
Educação e da Ecotaubaté estiveram no local para reforçar
barreiras (telas e rodos) para
evitar entradas de novos ani-

mais e limpeza nas bocas de
lobo no entorno.
Segundo o governo, a escola está com a dedetização em
dia, com último procedimento
realizado em julho e com validade até o ano que vem.
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Luto. Criança estava no HMUT

