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13 a 19 de Março de 2021

Sessão Extra

PARENTE SEM PROMOÇÃO 1.
Menos de 40 dias após ser
promovida na Prefeitura de
Taubaté, a esposa do vereador Coletor Tigrão (Cidadania)
voltou ao cargo de origem.

Adenir Britto/PMSJC

Transporte. Prefeitura de São José dos Campos iniciou esse mês uma exposição itinerante do primeiro VLP (Veículo Leve sobre Pneus)

Orçamento

A Prefeitura de São José
dos Campos agendou uma
série de sete audiências públicas para debater o projeto da LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) de 2022.

Calendário

As audiências públicas serão realizadas entre os dias
22 e 31 de março, período
que praticamente coincide
com a fase emergencial do
Plano São Paulo, entre os
dias 15 e 30.

vias administradas pelo DER
(Departamento de Estradas
de Rodagem). Pela legislação
vigente até então, esse tipo
de comércio era liberado
apenas para hortifrutigranjeiros, plantas ornamentais e
frutíferas e de caldo de cana.

Mão dupla

Para o deputado estadual
Sérgio Victor (Novo), que é o
autor da lei, o fim da restrição irá beneficiar não apenas
os pequenos produtores e
microempreendedores, mas
também o governo estadual,

que irá ampliar a arrecadação de impostos.

Menos burocracia

“Principalmente em um
momento de grave crise
econômica, aumento do
desemprego e de impostos,
por parte do governo, mais
do que nunca precisamos
desburocratizar e destravar
as barreiras que impedem a
atividade empreendedora,
a busca pela sobrevivência.
Milhares de pessoas vivem
do comércio à beira de
estrada e, infelizmente, por

conta de entraves burocráticos, estão na ilegalidade.
Precisamos gerar emprego e
renda, o que levará também
ao aumento da arrecadação
tributária no Estado”, argumentou o parlamentar.

Carta ‘fake’

A Acit (Associação Comercial e Industrial de Taubaté)
informou que não é de sua
autoria a denominada “Carta
Aberta aos Empresários de
Taubaté”, que vem circulando nas redes sociais e
aplicativos de mensagens,

Formulário

Já está no ar, no site da
Prefeitura, um formulário
que pode ser usado pelos
munícipes para envio de
sugestões ao projeto. A LDO
é elaborada anualmente
para definir as metas fiscais
do orçamento e as prioridades para o ano seguinte.

Menos restrições

O governador João Doria
(PSDB) sancionou na sextafeira (12) a lei que acaba
com as restrições ao comércio de beira de estrada em

Enquete:

COMO VOCÊ AVALIA A
ATUAÇÃO DO PRESIDENTE
JAIR BOLSONARO DURANTE
A PANDEMIA?
Resultado até 15h45 do dia 12
de março, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Ótima/Boa
11%

Regular
5%

Ruim/Péssima
84%

PARENTE SEM PROMOÇÃO 2.
Cinquenta dias após ser
promovido na Prefeitura de
Taubaté, o sogro do vereador
Moisés Pirulito (PL) voltou ao
cargo de origem.

sugerindo o desrespeito às
regras da fase emergencial
do Plano São Paulo.

Conteúdo

Sem assinatura, a tal ‘carta
aberta’, que tem sido amplamente divulgada na internet,
diz que os empresários da
cidade não aceitarão e não
cumprirão nenhum decreto
que impeça as atividades
comerciais no município.

Respeito à lei

“O fato de não concordar
com algumas decisões
governamentais (e não
concordamos com várias)
não nos permite deixar de
segui-las, pois normalmente
são decretos que tem força
de lei. Como associação nós
lutamos no âmbito legal,
com base jurídica, junto aos
órgãos competentes para
obter resultados que favoreçam nossos empresários, por
vezes solicitando que esses
decretos sejam derrubados,
mas jamais a Acit vai orientar qualquer pessoa física ou
jurídica a descumprir uma
lei”, informou a associação.

