2 e 3 de Setembro de 2017

3

ARENA

não há dinheiro
B Hoje,
suficiente no caixa da
prefeitura para concluir a
Arena, que tem um custo
de R$ 33,3 milhões.

5

OPOSIÇÃO
A oposição, entretanto,
acredita que o governo
tucano trabalha para
descontinuar o projeto.

6

MODELO
Cidades de porte médio
têm o projeto: Uberlândia
(MG), Cascavel (PR),
Maringá (PR).

7

RECURSOS
Financiamento é de R$ 800
milhões. Prefeitura precisa
entrar com contrapartida
de R$ 40 milhões.

8

LIBERADO
A instituição financeira
já liberou recursos para
a elaboração do projeto,
ainda na gestão passada.

9

ARQUITETURA
O renomado arquiteto Ruy
Ohtake fez em 2015 o projeto
arquitetônico do BRT de São
José dos Campos.

MAIS PROMESSA

Arena: prefeitura afirma que finalizou o
relatório, mas omite os valores da obra

Divulgação

Esqueleto. Obras inacabadas da
Arena de Esportes de São José

33,3de reais era o
AMilhões
Divulgação

Mobilidade. Passageiros esperando ônibus na região oeste da cidade

valor inicial da Arena de
Esportes, no Jardim das
Indústrias, zona oeste de
São José dos Campos

ESPORTE. Outra promessa do
governo Felicio Ramuth (PSDB)
era entregar, até 31 de agosto,
o diagnóstico da Arena de
Esportes, no Jardim das Indústrias, região oeste da cidade.
A obra, iniciada em 2011, foi
paralisada em 2013.
Hoje, não há dinheiro suficiente para concluir o projeto,
que tem um custo de R$ 33,3
milhões. O complexo, que
desde o início acumula polêmicas, teve aditamentos considerados irregulares pelo TCE
(Tribunal de Contas do Estado)
e foi alvo de investigação na
Câmara, liderada por aliados

da gestão Carlinhos.
Questionada sobre a entrega do
relatório, a Secretaria de Gestão
Habitacional e Obras informou
que “foi realizado o levantamento completo para conclusão
da obra, incluindo o sistema
viário e estacionamento. Vale
ressaltar que a retomada das
obras da Arena ficará mais
cara: em razão do trabalho de
recuperação da estrutura da
cobertura e aços de construção
civil em geral depositados no
canteiro de obras pela administração passada”.
Mas não informou valores e
prazos do relatório.
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