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CRONOGRAMA

de crédito deve
B Operação
durar 11 anos: quatro
para receber o dinheiro e
fazer as obras, e sete para
realizar o pagamento.

EMPRÉSTIMO VALOR REPRESENTA 52% DO VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONSIDERANDO A COTAÇÃO ATUAL DA MOEDA AMERICANA

CAF: contratos de obras a serem
assinados somam R$ 98 milhões
Essas licitações foram realizadas entre 2015 e 2016 para possibilitar início das obras logo
após a assinatura do empréstimo, mas contratos dependem de acordo com as empresas
taubaté
Da redação
@jornalovale

Com o empréstimo de US$ 60
milhões (pela cotação atual,
R$ 187,5 milhões) do CAF
(Banco de Desenvolvimento
da América Latina) prestes a
ser assinado, o governo Ortiz
Junior (PSDB) irá procurar
as empresas que venceram licitações relacionadas à operação de crédito.
Ao menos oito certames foram realizados entre 2015 e
2016, segundo apuração do
jornal. A antecipação das licitações teve como objetivo
possibilitar o início das obras
logo após a assinatura do empréstimo.
A previsão inicial do governo Ortiz era de que a liberação ocorresse em três meses,
mas o aval do governo federal para a operação de crédito demorou 26 meses.
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Divulgação/PMT

Pavimentação. Das oito licitações finalizadas, três são de pacotes para requalificar ruas e avenidas

60 de reais serão
AMilhões
emprestados pelo CAF
para a Prefeitura de
Taubaté. Hoje, isso
representa R$ 187 mi.

Segundo a Lei de Licitações,
as empresas só são obrigadas
a cumprir os compromissos
caso haja contratação em até
60 dias. Mesmo assim, a gestão tucana adota tom otimista.
“Em um cenário de economia
desaquecida, muitas empresas

Abre aspas:

já demonstraram interesse em
assinar os contratos”.
A prefeitura não informou se
há possibilidade de os valores
serem reajustados antes mesmo das assinaturas dos contratos. Pelos valores originais,
essas oito licitações resultarão

Enquete:

“A monitoração eletrônica,
que tem um alto custo ao
poder público, deve ser de
inteira responsabilidade
daquele que for
condenado”.

VOCÊ CONCORDA COM A
PRISÃO DE CONDENADOS
APÓS OS JULGAMENTOS EM
SEGUNDA INSTÂNCIA?
Resultado até às 18h35 de ontem,
quando a enquete foi retirada
do site de O VALE. A enquete
não tem valor estatístico.

Pollyana Gama (PPS).
Deputada federal

Agrado

Apoio

Causa animal

Finanças

Bateu, levou

Queermuseu

Comissão

O líder da sigla na Câmara,
Valdir Alvarenga, disse que o
aumento de impostos pesará
no orçamento do contribuinte. “Nós não podemos
aceitar. O povo joseense
não pode pagar tributo por
compromissos assumidos
em campanha.”

Alvarenga ainda prosseguiu.
“Eles que são técnicos e
comissionados não precisam
se preocupar a família. Eles
são técnicos. Eles têm que
aumentar a arrecadação
para agradar o prefeito”,
declarou.
O presidente da Câmara
de São José, Juvenil Silvério (PSDB), subiu à tribuna
para rebater o discurso de
Alvarenga e lembrar que o
colega apoiou a gestão do ex
-prefeito Carlinhos Almeida
(PT). “Foi até o final com o
governo, embora podre.”
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Contrário

O Solidariedade vai votar
contra o projeto do governo
Felicio Ramuth (PSDB) de
aumento do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano)
e da unificação da taxa de
lixo. O texto será apreciado
na sessão desta quinta-feira.

em contratos de R$ 98,87 milhões, o que representa 52%
do valor total do empréstimo,
considerando a cotação atual
da moeda americana.
Quatro das licitações foram
vencidas pela empresa Compec Galasso, que pode receber
até R$ 47,93 milhões: prolongamento da Estrada do Pinhão
(R$ 16,08 milhões), piscinões
do Parque Três Marias (R$
3,44 milhões) e dois pacotes
de requalificação de vias (um
de R$ 16,44 milhões e outro de
R$ 11,95 milhões).
Já a empresa S.O. Pontes, que
venceu duas licitações, pode
receber até R$ 35,22 milhões:
duplicação da Estrada do Barreiro (R$ 18,69 milhões) e outro pacote de pavimentação
(R$ 16,53 milhões).
A Tplan venceu a licitação
para implantação de galerias
de águas pluviais em diversos
locais por R$ 4,5 milhões.
O contrato para apoio e supervisão técnica das obras viárias será dividido entre duas
empresas: a Paulo Oliveira
Engenharia (R$ 6,16 milhões)
e a ECR Engenharia (R$ 5,045
milhões), totalizando R$ 11,21
milhões.

“Vossa excelência apoiou o
Teatrão, apoiou a venda de
ações da Sabesp e prejudicou
a Arena de Esportes”, pontuou Juvenil. Em seguida, Lino
Bispo (PR) também fez crítica
a Alvarenga, usando o mesmo
argumento de Juvenil.
Três vereadores de Taubaté -- Douglas Carbonne
(PCdoB), Alexandre Villela
(PTB) e Graça (PSD) -- apresentaram moção de repúdio
à Fundação Santander pela
exposição “Queermuseu Cartografias da Diferença na
Arte Brasileira”.

No texto, que ainda será
votado em plenário, os
vereadores alegam que a
exposição trazia “imagens
de prática de zoofilia”, o
que eles consideraram “um
verdadeiro retrocesso ao
Direito dos Animais”.
Os três vereadores integram
a Comissão Permanente de
Defesa e Proteção dos Animais da Câmara de Taubaté.
A exposição, em Porto Alegre, foi encerrada um mês
antes do previsto após ser
alvo de críticas, principalmente nas redes sociais.

Audiência

A pedido dos vereadores Dentinho (PV) e Digão
(PSDB), a Câmara realiza
nessa quarta, às 19h, uma
audiência pública para debater a regulamentação dos
bares em Taubaté.

Milagre

A sessão da Câmara de
Taubaté essa semana começou no horário previsto,
14h30. Habitualmente, os
trabalhos costumavam ter
atrasos de até uma hora. A
sessão terminou às 17h30, o
que configura outra novidade: normalmente, ela se
estendia até 20h.

