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‘ÁGUA SUJA’

foi criada em
B Comissão
março de 2019 para
investigar reclamações de
desabastecimento e ‘água
suja’ na cidade.

MEDIDAS

INVESTIGAÇÃO OS DOIS DEPOIMENTOS À COMISSÃO ESTÃO MARCADOS PARA A MESMA DATA: O DIA 16 DE ABRIL

Por coronavírus,
Câmara de
Jacareí decide
limitar acesso

CPI da Sabesp define as
duas primeiras oitivas

REGRAS. Para evitar a disse-

minação do covid-19, a Câmara de Jacareí irá restringir
a entrada de moradores no
prédio. A exceção será para
aqueles que forem participar
de atos oficiais ou que comprovarem a necessidade da
entrada. As sessões, que serão antecipadas das 18h para
as 9h das quartas-feiras, terão
acesso ao plenário limitado
aos vereadores, além de um
assessor por gabinete. Servidores dos grupos de risco
(com idade acima de 60 anos,
gestantes, portadores de
doenças respiratórias crônicas ou que reduzam a imunidade), e com filhos menores
de seis anos que não tenham
outro responsável para cobrir
ausência de aula ou creche,
irão trabalhar de suas casas.
Aos demais servidores será
aplicado o esquema de rodízio, por período ou por dias,
para evitar aglomerações nas
dependências da Câmara.

.

LEGISLATIVO

Por Covid-19,
Câmara de São
José suspende
eventos
CORONAVÍRUS. Como medi-

da preventiva contra a disseminação do covid-19, a Câmara de São José dos Campos
suspendeu por tempo indeterminado eventos coletivos
como audiências públicas,
Tribuna Livre, sessões solenes e visitas institucionais.
Já as sessões ordinárias, que
antes eram realizadas às terças (votação de requerimentos, indicações e moções)
e quintas-feiras (votação de
projetos) passarão a ser realizadas no mesmo dia, às quintas-feiras, a partir das 17h30,
com acesso restrito - ficará
suspenso o acesso do público
externo à galeria e ao plenário. Ações preventivas também foram adotadas internamente. Servidores de grupos
de risco estão sendo orientados a trabalhar de casa. O
atendimento nos gabinetes
continua normal, mas a orientação é que a população opte
por contato telefônico ou então por meio digital.

.

Um ano após ter sido criada, a comissão convocou os dois primeiros depoentes: Alexandre
Magno (secretário de Serviços Públicos) e Claudio Katayama (gerente regional da Sabesp)
taubaté
Julio Codazzi
@juliocodazzi

Um ano após ter sido criada,
a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Sabesp
definiu as suas duas primeiras oitivas.
Os primeiros a prestarem
depoimento à comissão serão o secretário de Serviços
Públicos, Alexandre Magno,
e o gerente regional da Sabesp, Claudio Katayama.
Apresentados pela CPI, os
requerimentos de convocação foram aprovados na sessão ordinária realizada pela
Câmara de Taubaté na última
terça-feira.
As duas oitivas estão marcadas para o mesmo dia, 16
de abril. Magno será ouvido
primeiro, às 14h, para prestar esclarecimentos sobre
quatro temas: gestão do contrato com a concessionária;
fiscalização da qualidade
dos serviços ofertados; investimentos realizados pela
empresa desde 2017; e registros e acompanhamento das
reclamações realizadas por
munícipes sobre os serviços
prestados.
Na sequência, às 15h30, Katayama deve ser questionado
sobre cinco diferentes temas:
investimentos realizados pela
concessionária desde 2017;
futuros investimentos a serem realizados; lucro que a
empresa apresentou em suas
operações em Taubaté nos
últimos três anos; possível
privatização da empresa; e
dados e valores sobre os royalties pagos ao município.
DEMORA.

Criada em março de 2019,
a CPI da Sabesp tinha prazo
inicial de 180 dias para concluir os trabalhos. Em agosto, o prazo foi prorrogado até
o fim da atual legislatura, em
dezembro de 2020.
O objetivo da comissão é investigar reclamações de desabastecimento e ‘água suja’.
A única medida tomada até
agora foi a aprovação de um

Divulgação/CMT

CPI da Sabesp. A comissão foi criada em março do ano passado

requerimento, em maio de
2019, para cobrar esclarecimentos do governo Ortiz Junior (PSDB).
Na resposta, em junho passado, a gestão tucana alegou
que “não tem registros significativos de reclamação da
empresa quanto à ligação de
água e esgoto, manutenções e
falhas no abastecimento”, mas
deixou de esclarecer questionamentos como eventuais
multas aplicadas à empresa
nos 24 meses anteriores e qual
foi o total de investimentos da
Sabesp no município nos dois
anos anteriores.

.

