27 e 28 de Janeiro de 2018
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TRANSPARÊNCIA

dados da Secretaria
B Os
de Gestão Habitacional e
Obras de São José foram
obtidos por OVALE via Lei
de Acesso à Informação.

5

BONDE ANDANDO
Alguns prédios
inaugurados por Felicio
foram iniciados na gestão
Carlinhos Almeida.

6

PARADAS
Balanço aponta que duas
obras estão paralisadas:
Arena de Esportes e
ginásio na zona sul.
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EMPRÉSTIMO
Quando Via Cambuí
começar, a cidade terá
três obras financiadas com
recursos do BID.
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RECURSOS
BID já banca obra
antienchente no centro e
pavimentação do Jardim
Primavera 1 e 2.

9

ESQUECEU?
Conta de obra parada
não incluiu restauro
de pavilhão no Parque
Vicentina Aranha.

ATRASADAS

Paço contabiliza duas obras com canteiro
parado: ambas são da área do esporte

REFORMAS.
Felicio reformou
Parque Alberto
Simões e creche
na zona norte.
Via Oeste: está
quase pronta
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ESTACA ZERO. O balanço de
obras da Prefeitura de São
José dos Campos aponta que
duas obras estão paralisadas:
Arena de Esportes, no Jardim
das Indústrias, zona oeste da
cidade, e ginásio poliesportivo
Delmar Buffulin, região sul.
A Arena de Esportes começou
a ser construída no governo
Eduardo Cury (PSDB) com
recursos próprios. Mas, após
ficar paralisada na gestão
Carlinhos Almeida (PT), Felicio
Ramuth espera retomá-la com
verba externa.
No caso do Delmar Buffulin,
no Parque Industrial, ocorreu

justamente o oposto.
A praça esportiva começou a
ser construída com recursos do
governo federal. Depois de paralisada, Felicio determinou que
a Urbam (Urbanizadora Municipal) finalize os trabalhos.
Na conta da prefeitura, porém,
não foi incluído o atraso para
entrega das obras no pavilhão
da antiga Companhia Paulista
de Estradas de Ferro, no Parque
Vicentina Aranha.
A restauração deveria ter sido
entregue em dezembro de 2015.
O impasse sempre esteve ligado
à liberação dos recursos do
Ministério do Turismo.

.

