
 
E como de costume, estou aqui para prestar contas do
trabalho do #mandatoLoreny nos últimos seis meses!

Acompanhe nosso trabalho também pelas redes sociais:

 Aproveito para desejar para você e toda sua família um
bom final de ano, que possa ser um tempo de reconectar com

aqueles que você ama e reenergizar para o próximo ano!
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No biênio 2019-2020, estou presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento. Como a missão do nosso mandato é SER Escola de Cidadania,
a Comissão realiza reuniões abertas ao público e levou as discussões
sobre o Orçamento para os bairros! No mês de junho, fizemos uma
audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias no bairro do
CECAP.  Agora em novembro, fizemos outra audiência, dessa vez, sobre a
Lei Orçamentária para 2020 no bairro da Gurilândia.  A cultura de
participação precisa ser incentivada, os espaços de participação precisam
ser acolhedores e proporcionar boas experiências a quem participa deles!
Mais de 50 pessoas participaram desses encontros! A cada dia mais,
chegamos em mais pessoas!

Todos os anos, durante a discussão do Orçamento Público para o
próximo ano, uma porcentagem do valor que é previsto na arrecadação é
destinado para que os parlamentares – no caso das cidades, os
vereadores – apontem necessidades do município que devem ser feitas. 
Ouvimos a população, explicamos o conceito de Emenda Impositiva ao
Orçamento e definimos o que achamos que pode ser bacana para a
população. Para o Orçamento 2020, apresentamos as seguintes emendas:

 Orçamento para todas e todos!1.

2. Emendas

360.704 mil reais 
Secretaria de Saúde

Castração de animais, Aparelho de biopsia , o rojeto
"Prevenção Violência Contra a Mulher, auxilio para
moradores de rua, aquisição de órteses e proteses, auxilio ao
CAPS, auxilio para reabilitação aos paraplégicos.

81 mil reais 
Secretaria de Turismo e Cultura

Apoio ao Turismo e cultura da cidade
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80 mil reais 
Secretaria de Serviços Públicos

Academia ao ar livre nos bairros Cecap 4, Novo Horizonte,
Monjolinho, Paiol, Fraldário em banheiros publicos nos
banheiros masculinos e nos que faltavam nos banheiros
femininos.

73.704 mil reais 
Secretaria de Esportes e Lazer

Auxilio aos esportes de base e alto rendimento de baixo
patrocinio

38 mil reais 
Secretaria de Educação

Playground nas EMEI Oswaldo Barbosa Guisard e EMEI
Antônio de Freitas Malaman, Cobertura EMIEF Vereador
Mario  Monteiro dos Santos

35 mil reais 
Secretaria de Desenvolvimento Social

Melhorias no campo do mourisco e ampliação da EMEIF
Antonio de Angelis, no Bairro do   Registro.

Compostagem

30 mil reais 
Secretaria de Obras

3 mil reais 
Secretaria de Meio Ambiente

Auxilio ao comad , Auxilio ao Projeto Conviver, ADV VALE,
NUCA
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3. Escola de Cidadania para Líderes Públicos
Iniciamos nesse ano a ESCOLA DE CIDADANIA PARA LÍDERES PÚBLICOS –
um projeto para qualificar a participação popular nos espaços públicos!
Com aulas GRATUITAS, mais de 50 pessoas participaram de 10 encontros
temáticos: Teoria Geral do Estado, Direito Constitucional, Direitos
Fundamentais, Direito Eleitoral, Economia e Ideologias Políticas,
Mecanismos de Participação (LAI, Conselhos, Portal da Transparência),
Orçamento Público, Dados e Indicadores de Taubaté, Processo Legislativo,
Campanhas Eleitorais, Comunicação, Redes Sociais e Planejamento.
Foram encontros sensacionais, com muita troca e aprendizado. Fique
ligado que a última aula da Escola de Cidadania para Líderes Públicos
será em janeiro de 2020! Aguarde!

Desde meu primeiro mês de mandato, faço o Gabinete Itinerante. Uma
vez por semana, passo o dia em algum bairro da cidade, converso com a
população e visito cada equipamento público. Neste mês de dezembro,
completei a visita número XX. Ou seja, visitei toda escola, unidade de
saúde, PEV e demais equipamentos públicos de nossa cidade.

4. Cada equipamento desta cidade: Eu visitei!

5. Quem não deve não teme! LITERALMENTE
Em 2018, após uma notícia de jornal fazer uma relação entre a empresa
criada pela vereadora Loreny em 2012 ter ganho uma licitação, a própria
vereadora fez uma denúncia no Ministério Público estadual para que a
situação fosse investigada. Na semana do dia 07/10, o Ministério Públicou
arquivou a denúncia pois não haviam irregularidades no processo.

6. E o futuro do emprego em Taubaté?
Em setembro, a Câmara de Taubaté sediou um debate sobre esse tema!  
Em parceria com a da Diretora Regional da ABEOC - Associação Brasileira
de Empresas de Eventos, Carmola Cândido e pela Diretora Adjunta NJE –
Núcleo de Jovens Empreendedores – CIESP, Francine Maia, o encontro
reuniu representantes do CIESP, STARTUPS DO VALE, SENAI, SEBRAE,
ACIT, SENAC e empreendedores da nossa região. Se um dia a nossa
cidade teve a indústria muito forte, hoje, nosso cenário mudou! Por isso,
essa galera disposta a transformar nossa cidade debateu como podemos
melhorar o cenário taubateano para torna-lo mais atraente aos
empreendedores, especialmente para a Economia Criativa.
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Neste segundo semestre, saiu do papel um sonho do nosso mandato: o
Parlamento Jovem. Depois de muito debate, conseguimos construir, em
parceria com os servidores da Câmara de Taubaté, o 1º Parlamento Jovem
da nossa cidade. 16 jovens vereadores, 13 jovens assessores, 7 escolas
participantes e uma candidatura independente: foram 5 meses de
trabalho, vivência no Poder Legislativo e debates.

7. E o futuro do emprego em Taubaté?

8. Gabinete da Inovação
No último mês de setembro, a nossa chefe de gabinete, Mariana Pazzine,
participou do Gabinete da Inovação, um encontro promovido pelo Instituto
Update e pelo Pacto pela Democracia para debater e compartilhar práticas
de inovação do Poder Legislativo. Participaram 40 representantes do Brasil
inteiro!

9. Salvamos 300 árvores no Santa Tereza
Em agosto, os moradores do bairro Santa Tereza nos relataram que mais
de 300 arvores nativas, plantadas pelo sr Carlos, antigo morado do bairro,
seriam derrubadas para a realização das obras no Córrego do bairro!
Depois de muitas ligações e intermediando o contato entre as Secretarias
de Obras e Meio Ambiente, conseguimos evitar que esse patrimônio da
população fosse destruído!

Neste ano, fiz a entrega dos dois únicos Títulos de Cidadania do
#mandatoLoreny. (posso entregar até 4 Títulos durante o mandato, optei
por entregar apenas estes!) O primeiro homenageado foi o Henrique
Mecking, conhecido como Mequinho, grande campeão de xadrez! E a
segunda homenageada foi a dona Vanda Cursino, conhecida por ser
administradora do Banco de Leite Humano e a Casa da Criança. A dona
Vanda foi a única mulher a receber o Título de Cidadania neste ano!

10. Cidadãos taubateanas e taubateanos

Acompanham-me das redes sociais
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