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Covid-19. À esquerda, carteiro se desloca diante de lojas fechadas em São José dos Campos. À direita, cena comum durante a quarentena: entrega de comida por aplicativo

LEGISLATIVO CÂMARA DE SÃO JOSÉ AINDA ESTUDA COMO IMPLEMENTAR O SISTEMA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS

EMENDAS

Contra vírus,
Alesp destina
R$ 325 milhões
CORONAVÍRUS. A

Assembleia Legislativa irá
destinar R$ 325 milhões
para aplicação em ações
de combate à pandemia
do coronavírus no estado
de São Paulo. O montante
é fruto de emendas dos 94
deputados.

TRANSPORTE

Ônibus: Justiça
libera cartão
de idosos
COVID-19. Após pedido
do Ministério Público,
a Justiça determinou a
liberação do cartão de
gratuidade para idosos em
São José dos Campos. O
bloqueio havia sido feito
pela prefeitura, por se
tratar de grupo de risco.

se deve restringir
EE“Não
o transporte público,
mas sim conscientizar
a população acerca da
necessidade de seu
uso para situações
essenciais”.
Laís Helena Jardim
Juíza da Vara da Fazenda

Por Covid-19, Câmara
cogita sessões remotas
Projeto aprovado no dia 2 prevê sessões com deliberação remota em casos de pandemia
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Em meio à pandemia do
novo coronavírus, a Câmara
de São José dos Campos estuda promover sessões com
deliberação remota - ou seja,
sem a presença dos vereadores no plenário.
Na sessão do dia 2, o Legislativo aprovou projeto da
Mesa Diretora que inclui essa
previsão no Regimento Interno da Casa.
Segundo o projeto, o sistema poderá ser adotado “exclusivamente em situações
de guerra, convulsão social,
calamidade pública, pandemia, emergência epidemiológica, colapso do sistema
de transportes ou situações
de força maior que impeçam
ou inviabilizem a presença
de um ou mais vereadores na
sede da Câmara”.
Caso o sistema seja adotado, a votação de matérias
será feita por meio de conexão simultânea à internet, e
as sessões serão transmitidas
pela TV Câmara.
Apesar da aprovação do
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Coronavírus. Câmara de São
José estuda sessões remotas

projeto, não há uma data prevista para a votação remota
ser adotada, pois a Câmara
ainda estuda como esse modelo será implementado. A

próxima sessão ordinária está
marcada para o dia 16 de abril.
Na região, outras Câmaras,
como a de Taubaté e a de Jacareí, suspenderam a realização

de sessões ordinárias durante a pandemia. O sistema de
votação remota, cogitado em
São José, tem sido adotado no
Congresso Nacional.

.

