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ECOS DA FARRA

parlamentares,
B Quatorze
sendo 13 vereadores
e um suplente, são
investigados pelo MP cível
e criminalmente.

LEGISLATIVO QUEDA NAS DESPESAS COINCIDE COM A EVOLUÇÃO DAS ETAPAS DO CASO QUE FICOU CONHECIMENTO COMO ‘FARRA DAS VIAGENS’

Em dois anos, gastos com viagens
da Câmara têm redução de 89,2%
Em 2019, gastos somaram R$ 21.943,16, sendo R$ 1.113,47 em despesas de vereadores e R$ 20.829,69 em diárias de
servidores; em 2017, despesa foi de R$ 204.034,94: R$ 19.295,84 de parlamentares e R$ 184.739,10 de funcionários
29,60 após um deslocamento.
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Em um intervalo de dois anos,
a Câmara de Taubaté reduziu
em 89,24% os gastos com viagens oficiais.
O levantamento, feito pela reportagem com base em dados
do Portal da Transparência,
levou em consideração os ressarcimentos de despesas dos
vereadores e as diárias dos
servidores.
Em 2019, os gastos somaram R$ 21.943,16, sendo R$
1.113,47 em despesas de vereadores e R$ 20.829,69 em
diárias de servidores (foram
107 diárias de R$ 194,67).
Em 2017, no primeiro ano da
atual legislatura, as despesas
haviam somado R$ 204.034,94,
sendo R$ 19.295,84 para parlamentares e R$ 184.739,10 para
funcionários (1.005 diárias de
R$ 183,82).
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Farra. Foram ao menos 70 viagens com irregularidade em 2017 e 2018

Já em 2018 os gastos foram de
R$ 73.566,52, sendo R$ 3.788,38
para vereadores e R$ 69.818,14
para servidores (373 diárias de
R$ 187,18).
Em 2019, apenas quatro vereadores pediram ressarcimento
de despesas em viagens oficiais:

Abre aspas:
“Entra ano e sai ano
a população continua
pagando por um
transporte precário e
superlotado”.
Flávia Carvalho
(Republicanos). Vereadora
em São José dos Campos

Tarifa mais alta

A vereadora Flávia Carvalho
(Republicanos) criticou o
aumento na tarifa do transporte público de São José
dos Campos, que entrará em
vigor na segunda-feira e, segundo argumentou ela, será
“uma das maiores tarifas de
ônibus do país”.

Falta de respeito

haviam recebido em 70 viagens
com irregularidades. Os parlaFARRA.
mentares citados no escândalo
A queda nas despesas coincide - Jessé Silva (SD), Douglas Carcom a evolução das etapas do bonne (PCdoB), Bilili de Angecaso que ficou conhecimento lis, Vivi da Rádio (PSC), Gorete
como ‘Farra das Viagens’.
Toledo, Diego Fonseca (PSDB),
A partir de setembro de 2017, Dentinho (PV), Digão (PSDB),
quando o jornal ajuizou uma Graça, João Vidal, Nunes Coeação para obter aceslho (PRB), Alexandre
Villela (PTB), Bobi
so aos relatórios de
(PV) e o suplente
viagens oficiais da CâFião Madrid (PSDB)
mara, os vereadores
- negam ter cometido
começaram a reduzir DIÁRIAS
irregularidades.
os gastos. Depois de foram pagas
Em resposta ao esjulho de 2018, quando pela Câmara
a Justiça liberou aces- em 2017; em
cândalo, o vereador
Boanerge dos Santos
so aos documentos e 2019, número
(PTB), que assumiu
o jornal revelou o es- de diárias caiu
a presidência da Câcândalo, as despesas para 107
despencaram de vez.
mara em janeiro de
O caso, que é inves2019 e não é citado
tigado pelo Ministério Público no caso, adotou uma série de
nas esferas cível e criminal, en- medidas para reduzir as despevolve 14 parlamentares, sendo sas da Casa. O pacote incluiu a
13 vereadores e um suplente. transferência de 12 dos 20 veíNo fim de 2018, após recomen- culos e 13 dos 21 motoristas à
dação da Promotoria do Patri- prefeitura e o corte em contramônio Público, eles já devol- tos de itens como combustível e
veram mais de R$ 14 mil que aluguel de garagem.

“Sempre a mesma história
‘que as empresas de ônibus
têm muito prejuízo’, [mas]
quem sofre é a população!
Tudo isso se resume em falta
de respeito e consideração
com a população joseense,
entra ano e sai ano a popu-

lação continua pagando por
um transporte precário e
superlotado”, afirmou a vereadora em publicação nas
redes sociais. “Lembrando
que existem algumas linhas
de ônibus em nossa cidade
que o motorista tem que fazer dupla função na empresa: ‘dirigir e cobrar’. Absurdo
esse aumento na passagem
de ônibus da nossa cidade”,
completou Flávia.

Arco sem BID

O vereador Wagner Balieiro
(PT) voltou a criticar o governo Felicio Ramuth (PSDB)
sobre a polêmica envolvendo a negativa do BID (Banco

Bilili de Angelis (PSDB) recebeu R$ 669,57 por gastos em 10
viagens; João Vidal (PSB) teve
reembolso de R$ 212,13 por
dois deslocamentos; Gorete Toledo (DEM) recebeu R$ 202,17
por quatro viagens; e Graça
(PSD) teve reembolso de R$

.

Enquete:

VOCÊ ACHA QUE OS
VEREADORES DE TAUBATÉ
ERRARAM NO CASO DA
'FARRA DAS VIAGENS'?
Resultado até às 14h10 de
sexta-feira, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Interamericano de Desenvolvimento) em financiar a obra
do Arco da Inovação, vitrine
da gestão tucana. “Iniciada
sem projeto, sem estudos
de outras alternativas mais
econômicas e sem consulta
à população, a ponte já custa
mais de R$ 60 milhões”, afirmou o parlamentar petista.

Sem transparência

“O prefeito faltou com a verdade e transparência sobre
a origem dos recursos, que
poderiam ser investidos em
qualquer outra área da cidade, como a saúde e educação, já que a obra, em razão
de diversos problemas, não
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está sendo financiada pelo
BID, mas com recursos da
prefeitura”, completou o
vereador, em postagem feita
no Facebook.

Museu do Folclore

O acervo do Museu do Folclore de São José passará
por uma modernização que
prevê, entre outros resultados, atendimento específico
a pessoas com deficiência
auditiva e visual. A intenção
é que elas possam conhecer
a exposição de longa duração do museu, por meio de
audioguias (em português,
inglês e espanhol) e um vídeo narrado em Libras.

Convênio

Essa modernização, que
deverá ser concluída em 10
meses, está sendo possível em razão da aprovação
de projeto apresentado à
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo
estadual, por meio do Proac
(Programa de Ação Cultura).

Modernização

A modernização também
chegará à biblioteca do museu, que terá novo mobiliário, computadores e livros.
Além disso, 93 vídeos do seu
arquivo serão editados para
posterior veiculação no site
e redes sociais do museu.

