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política

“Não reconhecemos irregularidades. Se
houvesse efetivamente algum fato grave,
já teria sido emitida liminar”

TEXTUAL

ALDO ZONZINI FILHO
SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PLANEJAMENTO URBANO PREFEITURA PREPARA RELATÓRIO A SER APRESENTADO NA SEGUNDA-FEIRA

Defensoria de São José tenta
adiar votação do Zoneamento
Ação civil pública aponta a necessidade de audiências devolutivas antes que a proposta siga para apreciação no plenário
BEATRIZ ROSA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A Defensoria Pública de
São José dos Campos entrou
com uma ação civil pública
na 1ª Vara da Fazenda pedindo a suspensão da votação
do projeto da nova Lei de
Zoneamento, prevista para o
dia 1o de julho.
A ação, protocolada no último dia 23, pede a realização de audiências devolutivas em todas as regiões da
cidade e a declaração de nulidade da lei caso ela seja aprovada na próxima semana.
Despacho expedido anteontem pelo juiz Silvio José
Pinheiro dos Santos deu um
prazo de 72 horas para a Prefeitura de São José apresentar informações sobre os procedimentos adotados durante a realização das audiências públicas.
Diretrizes. Autor da ação, o
defensor público Jairo Salvador de Souza disse que a
prefeitura não atendeu as diretrizes do Estatuto da Cidade, da Lei Orgânica Municipal e da Constituição Federal. “A Lei Orgânica diz que o
município tem que apresentar a proposta, no mínimo,
15 dias antes da audiência
pública. São José apresentou 72 horas antes. Por se
tratar de uma lei relevante, o
Estatuto da Cidade define
que toda discussão relevan-

LEGISLATIVO

te relacionada ao uso e ocupação do solo deve ser fruto de
audiências públicas. A população tem o direito de saber se
suas sugestões foram atendidas na lei. Esse processo tem
de ser considerado nulo pela
falta de transparência. Nosso
interesse é o de proteger possíveis danos urbanísticos que podem acontecer.”
Salvador também criticou o
posicionamento da Câmara de
São José em não realizar audiência devolutiva.
Presidente da Comissão de
Planejamento Urbano da Câmara, o vereador Cristiano Pinto Ferreira (PSDB) disse que a
lei está pronta para ser votada,
pois todas as entidades interessadas tiveram a oportunidade
de participar das discussões.
Ele não quis comentar a ação.

Câmara pode
votar projeto
em 1o de julho
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

FLÁVIO PEREIRA

Confiança. A secretária de Governo Claude Mary de Moura
informou que foram seguidos
todos os ritos legais para a
elaboração da proposta e que
não há razões para suspender
a votação. “Nosso Departamento Jurídico está preparando as respostas e iremos aguardar parecer da Justiça. Da nossa parte, não haverá alteração
na votação, pois cumprimos
todas as exigências legais. Fizemos consultas públicas, audiências nos bairros e recebemos a sociedade civil. A proposta está há três meses na
Câmara para que todos tenham acesso.” l

Audiência pública sobre a Lei de Zoneamento de São José realizada no dia 6 de novembro do ano
passado no Jardim novo Horizonte, zona leste da cidade; defensoria cobra novas audiências

OUTRO LADO

Prefeitura quer manter prazos
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A Prefeitura de São José
prepara um dossiê para
apresentar todos os procedimentos adotados na elaboração da proposta técnica da nova Lei de Zoneamento.
Segundo o secretário de Assuntos Jurídicos de São José,

Aldo Zonzini Filho, um relatório com todas as informações
será encaminhado na próxima
segunda-feira ao juiz Silvio José Pinheiro. “Se houvesse efetivamente algum fato grave nos
procedimentos, o juiz já teria
dado liminar. Não reconhecemos irregularidades e nos causa estranheza que esse pedido

surja as vésperas da votação.”
Processo. Desde que o processo de debates foi iniciado, a
prefeitura realizou 13 audiências públicas de apresentação
de um diagnóstico da cidade,
depois fez a compilação dos
pleitos e elaborou uma proposta apresentada em de março. l

DÍVIDA TRABALHISTA VALOR PAGA FGTS DE 120 FUNCIONÁRIOS

Leilão da S. Bento arrecada R$ 1,4 mi
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O patrimônio não-operacional mais valioso do grupo São Bento não foi arrematado no último leilão promovido pela Justiça do Trabalho de São José dos Campos.

SESSÃO
EXTRA
Festa Junina
O deputado estadual Carlinhos Almeida (PT) e a vereadora Amélia Naomi (PT) promoveram uma festa para
1.500 convidados na noite da
última quinta-feira, em São
José, para celebrar em conjunto seus aniversários. Amélia
nasceu em 12 de junho e Carlinhos, no dia 25.

Mobilização
A festa petista foi organizada
em uma chácara na zona norte de São José, com direito a
uma banda de forró e um cardápio regional cujo carro-chefe foi uma galinhada. O even-

A garagem do grupo, localizada na Vila Industrial (zona
leste), avaliada em R$ 11,2 milhões é a única alternativa para
que a dívida dos trabalhadores
seja paga.
Realizado na última quintafeira, o leilão conseguiu arre-

“Vamos tratar de temas
gerais no debate, alguns
mais candentes e também
podemos ter questões
ligadas à Igreja”
PADRE CÉSAR MOREIRA
DIRETOR DA TV APARECIDA,S OBRE O
DEBATE PRESIDENCIAL

to mobilizou as principais lideranças petistas da cidade, ao
longo da semana.

Surpresa
O coordenador regional do PSDB, Francisco de Assis Vieira,
ficou surpreso com a informação de que o candidato a governador Geraldo Alckmin (PSDB)
não compareceria ao evento do
partido programado para hoje,
em Taubaté. Vieira lamentou a
ausência do conterrâneo, alegando que convidou diversos
prefeitos para o encontro.

Teatrão
Em encontro com moradores da

matar somente a garagem do
grupo em Taubaté, vendida
por R$ 1,4 milhão.
Segundo José Carlos de Souza, presidente do Sindicato os
Condutores, o valor será suficiente para pagar o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço) de mais 120 funcionários. Souza disse que faltará o
pagamento de 800 motoristas
e cobradores. “Estamos na esperança de que essa garagem
seja vendida no próximo leilão, vamos fazer um trabalho
intenso de divulgação.”

O próximo leilão será realizado no dia 23 de julho --será o
11˚ pregão do grupo.
Segundo Souza, apenas
uma empresa se interessou pelo terreno da Vila Industrial,
mas ofereceu pagar somente
R$ 4,5 milhões. l

Após acordo fechado com o
governo Eduardo Cury (PSDB) vereadores governistas
pretendem votar o projeto da
nova Lei de Zoneamento de
São José em sessão extraordinária no dia 1o de julho.
O presidente da Comissão
de Planejamento da Câmara,
Cristiano Pinto Ferreira (PSDB) disse que a lei está pronta
para votação. “É o melhor momento para votar pois toda sociedade teve oportunidade de
participar.”
Para o vereador Walter
Hayashi (PSB) o processo foi
transparente. “É uma ingerência a defensoria querer impedir a votação da proposta nesse momento.”
Apoio. Líder da oposição na
Câmara, a vereadora Angela
Guadagnin (PT) elogiou a iniciativa. “Sempre alertamos
que não foram feitas audiências devolutivas. A população
tem o direito de saber que tipo
de lei será aprovada e espero
que o juiz possa garantir a participação da sociedade nesse
processo.” l

950
Trabalhadores já
receberam seu Fundo de
Garantia, faltando ainda
cerca de 800 motoristas e
cobradores

Enquete:
QUAL FOI O PIOR JOGADOR DA SELEÇÃO DO
BRASIL NO EMPATE DE ONTEM COM PORTUGAL
PELA COPA 2010?

J. BATISTA

D. ALVES

F. MELO

OUTROS

56%

10%

21%

13%

29 votos

5 votos

11 votos

7 votos

Total 52 votos
Resultado até as 17h30 de ontem, quando a enquete foi retirada
do site do O VALE. A enquete não tem valor estatístico.

região da Vila Industrial, na última quarta-feira, o prefeito
Eduardo Cury (PSDB) anunciou
que estão avançadas as negociações com o Esporte Clube São
José para a transformação do
“Teatrão” em um novo centro
de lazer na zona leste de São
José. Segundo Cury, o acordo
com o clube pode ser fechado
nos próximos meses.

Pane no Sistema
O painel de votação da Câmara
de São José voltou a falhar na
sessão de quinta-feira, provocando queixas entre integrantes da bancada governista. Um
dos vereadores se queixou que
a mesa diretora não consegue

consertar o equipamento mesmo com todos os recursos disponíveis para a manutenção. “Nunca funcionou direito.”

Falha Pontual
Já o presidente da Câmara, Alexandre da Farmácia (PR), procurou minimizar o problema. Segundo ele, a falha foi pontual e
seria corrigida pelos técnicos
de manutenção.

Zerando o Jogo?
Lideranças do PT e do PSDB em
São José estão dispostos a retirar da esfera judicial todas as
ações pendentes sobre eleições
anteriores. A possibilidade de

os dois partidos “zerarem o jogo” vem sendo acompanhada
com atenção por outras forças
políticas da cidade, que criticam
os gastos das legendas com os
processos judiciais.

Questionamento
O vereador Mário Ortiz (DEM)
volta a questionar os salários
pagos pela Prefeitura de Taubaté ao diretor de Administração,
Júlio César de Oliveira. Segundo
o democrata, até hoje o governo
do PMDB não explicou corretamente como é feito o cálculo do
benefício. A prefeitura alega
que não há irregularidades e
sugere que a ação judicial a respeito deve ser sigilosa.

Segurança
O prefeito Eduardo Cury (PSDB)
pediu a autorização do Legislativo para celebrar convênio com
o governo Estado e integrar as
operações do COI e do Copom
(Centro de Operações da Polícia
Militar). O projeto em
tramitação na Câmara é uma
antiga reivindicação do comando da PM em São José.

Convênio
Os vereadores de São José aprovaram na última quinta-feira
um convênio entre a prefeitura
a Associação Nossa Casa de Acolhida para o atendimento a portadores de Aids. l

