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Sessão Extra

ALVO.
O deputado federal Eduardo
Cury (PSDB) disse ter sido
alvo de ataques e de ameaças após votar contra a PEC
do Voto Impresso.

Claudio Vieira/PMSJC

Atraso. Nos primeiros 14 meses de trabalho, a obra da etapa inicial do projeto da Linha Verde avançou só 36,86%. Era para ser 70,24%

Orçamento 2022
Duas audiências públicas
serão realizadas na região
na próxima segunda-feira
(16) para debater o orçamento do governo estadual
para o ano que vem, que
estima uma receita fiscal de
R$ 245,5 bilhões e despesas
de R$ 228,5 bilhões.

Alesp
A primeira audiência será
promovida pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) às 10h,
no auditório da Câmara de
São José dos Campos.

WhatsApp, no número (11)
93404-9001, ou por e-mail
(cfop@al.sp.gov.br).

RMVale
A segunda audiência terá início às 14h e será organizada
pelas secretarias estaduais
de Projetos, Orçamento e
Gestão e de Desenvolvimento Regional.

Inscrição
Essa segunda audiência será
apenas de forma remota.
Para participar é necessário
se inscrever (twixar.me/

0VPm) com até uma hora de
antecedência.

Justiça
A Justiça condenou o Sindicato dos Servidores Municipais de Taubaté a ressarcir
mais uma funcionária da
Prefeitura por valores abusivos descontados de seu
salário para o pagamento do
plano de saúde.

Repetição
Essa já é, pelo menos, a terceira decisão semelhante em
menos de um mês. No dia

20 de julho, a 3ª Vara Cível
determinou o ressarcimento
de R$ 18,1 mil a uma servidora. Na segunda, em 2 de
agosto, a 4ª Vara Cível julgou
procedente a ação em que
um servidor pedia a devolução de R$ 11,7 mil.

Ressarcimento
A nova decisão, datada do
dia 11, obriga o sindicato a
devolver R$ 5 mil que foram
descontados indevidamente
do salário de uma servidora
entre os meses de maio de
2018 e julho de 2020.

Canais
Sugestões e demandas
sobre o orçamento também
poderão ser enviadas pelo

Danos morais
A terceira decisão tem uma
novidade sobre as anteriores: foi determinado que o
sindicato pague mais R$ 5
mil, a título de danos morais.
“Não se trata de mero dissabor cotidiano, mas sim de cobranças abusivas realizadas
pelo réu as quais prejudicam
mensalmente a fonte de rendada autora, o que indica um
transtorno caracterizador de
dano moral”, diz trecho da
sentença assinada pelo juiz
Pedro Henrique do Nascimento Oliveira, da 5ª Vara
Cível de Taubaté.

Fraude

Participação
Essa audiência será no modelo híbrido, com participações presenciais e também
online. Quem quiser participar à distância deverá se
inscrever no site da Alesp
(www.al.sp.gov.br), no ícone ‘Audiências Públicas do
Orçamento’.

LUTO.
O secretário de Governo de
Taubaté, Adriano Viterbo,
morreu no último dia 10,
vítima de um infarto, aos 54
anos. Deixou esposa e filha.

Enquete:
COMO VOCÊ AVALIA A
ATUAÇÃO DO PRESIDENTE
JAIR BOLSONARO DURANTE
A PANDEMIA?
Resultado até 14h10 do dia 13
de agosto, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Ótima/Boa
13%

Regular
5%

Ruim/Péssima
82%

O sindicato intermediou o
plano de saúde dos servidores da Prefeitura entre 2013
e agosto de 2020, quando
foi descredenciado - isso
ocorreu após o Ministério
Público revelar que a entidade havia desviado ao menos R$ 2,319 milhões entre
janeiro de 2016 e outubro de
2019. Procurado pelo jornal,
o sindicato alegou que “não
comentará casos judiciais
ainda em andamento”.

