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13 a 19 de Junho de 2020

Sessão Extra

MANDATO TAMPÃO.
Após renúncia coletiva, Isidio
Diniz Duarte foi eleito o novo
presidente do Comus (Conselho Municipal de Saúde) de
São José dos Campos.

Charles de Moura/PMSJC

Saúde. Concretagem da base do Hospital de Retaguarda de São José dos Campos, que tem previsão de entrar em operação em julho

LDO 2021

As 10 emendas apresentadas pela oposição ao
projeto da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias)
de 2021 foram rejeitadas
após receberem pareceres
contrários das comissões
permanentes da Câmara de
São José dos Campos.

Rejeitadas

Propostas pelos vereadores
Amélia Naomi, Juliana Fraga e Wagner Balieiro, todos
do PT, as emendas propunham redução de recursos
para áreas como publicidade oficial e esporte de alto
rendimento, e aumento da
receita para ações como
construção de creches,
implantação do plano de
carreira e pavimentação de
estradas rurais.

Remanejamento

Outra emenda da oposição
visava reduzir de 20% para
10% a margem de remanejamento que o prefeito terá
em 2021. Esse é o percentual das dotações que
podem ser alteradas por

decreto, sem necessidade de
aprovação da Câmara.

Apenas da base

Somente duas emendas
receberam parecer favorável das comissões de Justiça
e de Economia - uma de
vereadores da base aliada
ao prefeito Felicio Ramuth
(PSDB) e outra da Mesa Diretora, que é dominada por
governistas. Uma das emendas faz correção textual e a
outra também fixa em 20% a
margem de remanejamento
do orçamento da Câmara.

Enquete:

VOCÊ CONCORDA COM A
FLEXIBILIZAÇÃO DA
QUARENTENA EM SP A
PARTIR DE JUNHO?
Resultado até 17h20 do dia 12
de junho, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Tramitação

O projeto, que deve ser votado até 8 de julho, prevê orçamento de R$ 2,728 bilhões
para 2021. O valor, numericamente, representa aumento
de 1,75% sobre a receita
fixada para 2020, mas como
o texto cita uma previsão de
inflação de 3,75% esse ano,
na prática é esperada uma
retração na arrecadação.

Audiências

A Câmara de Taubaté dará
início na segunda-feira (15) a
uma série de três audiências

Sim
50%

Não sei
4%

APOIO INCERTO.
Presidente do Republicanos
em Taubaté, Nunes Coelho
colocou em dúvida apoio do
partido a candidato do PSDB
à sucessão de Ortiz Junior.

públicas para debater o projeto da LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) de 2021. Nesse dia, a partir das 9h, serão
feitas apresentações do Legislativo, do IPMT (Instituto
de Previdência do Município
de Taubaté), da Unitau (Universidade de Taubaté) e das
fundações universitárias.

Governo, Esportes, Inclusão
Social, Segurança Pública,
Educação e Mobilidade
Urbana, além da Chefia de
Gabinete. No segundo dia,
de Planejamento, Inovação,
Saúde, Obras, Serviços Públicos, Turismo, Meio Ambiente
e da Procuradoria-Geral.

Secretarias

Como consequência da
pandemia, o governo Ortiz
Junior (PSDB) prevê uma
queda de 7% no orçamento
do município em 2021 (sem
considerar a inflação). A receita prevista para o ano que
vem é de R$ 1,136 bilhão.

Na quarta e na sexta-feira,
também às 9h, será a vez das
secretarias municipais. No
primeiro dia, das pastas de
Administração e Finanças,

Não
46%

Retração

Testes no funcionalismo

A Câmara aprovou na última
terça-feira (9) um requerimento da vereadora Loreny
(Cidadania) que cobra do
governo Ortiz informações
sobre a quantidade de testes
de Covid-19 aplicados nos
servidores e quais os critérios adotados para decidir as
categorias que passarão pelo
procedimento. O tucano tem
prazo de 15 dias para responder ao Legislativo.

