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JUSTIÇA PREFEITURA INFORMOU QUE RECORRERÁ DE DECISÃO QUE SUSPENDE LEI E QUATRO LICITAÇÕES EM JACAREÍ

TAUBATÉ

Idoso de 83
anos morre
atropelado
TRAGÉDIA. Um idoso de 83

anos morreu atropelado
por uma motocicleta
na avenida Charles
Schnneider, em frente
ao Taubaté Shopping, na
noite deste domingo. O
motorista teve ferimentos
leves e prestou socorro.

TRÁFEGO

Trecho da JK é
interditado
em São José
OBRAS. Um trecho da
avenida Presidente
Juscelino Kubitschek deve
ser totalmente interditado
para obras de drenagem
até próxima quarta-feira.
A intervenção integra o
conjunto de obras feitas
para a Via Cambuí.

EE

“A interdição no trecho
acontece das 21h de
terça-feira até 5h de
quarta-feira ”
Prefeitura de São José
Assessoria de Imprensa

operação será
EE“Aacompanhada
pelos
agentes da mobilidade
que irão orientar os
motoristas durante as
obras”
Idem

JACAREÍ

Criança de 10
anos morre
em acidente
ACIDENTE. Uma criança de

10 anos morreu e outras
quatro pessoas ficaram
feridas neste domingo,
após o carro em que elas
estavam capotar e cair em
um córrego na Estrada
Rural do Varadouro, na
cidade de Jacareí.

Empréstimo de US$ 60 mi
tem aprovação suspensa
Justiça determina a suspensão de três licitações do governo Izaias e também de lei
que autoriza prosseguimento da realização de empréstimo milionário junto ao CAF
no Senado Federal, e, depois,
ainda deveria seguir para liberação do presidente Jair Bolsonaro (PSL).
Na decisão, a juíza ainda afirma que as condutas apuradas
no processo podem culminar
em punição ao prefeito Izaias
Santana por ato atentatório à
dignidade da Justiça.
A discussão das obras inclusas no Produs são realizadas
em reuniões entre a Defensoria, o MP e a prefeitura, quando são definidas medidas de
conciliação que possibilitem a
retomada da revisão do Plano
Diretor, suspenso em novembro do ano passado.
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A Justiça determinou a suspensão da lei que autoriza o
empréstimo de US$ 60 milhões junto ao CAF (Corporação Andina de Fomento)
e de três outras licitações
anunciadas recentemente
pela Prefeitura de Jacareí.
A decisão, Proferida pela
juíza Rosangela de Cassia Pires Monteiro na sexta-feira,
acata pedido da Defensoria
Pública e do Ministério Público, que pediram pela suspensão no dia anterior.
Na ação, os órgãos justificam que a realização das
obras colocadas em licitação
ainda são alvo de discussão
com o governo Izaias Santana (PSDB). Para ambos, ainda houve desrespeito à primeira determinação judicial,
que congelaria a realização
de obras inclusas no Produs
(Plano de Desenvolvimento
Urbano e Social).
A suspensão das licitações é
válida para a contratação de
empresa para o projeto básico e executivo do Parque Urbano no Horto Florestal Seo
Moura, para a revitalização
da orla do Rio Paraíba do Sul
e para o Parque Linear do Rio
Paraíba do Sul.
“Referidas obras foram pactuadas entre as partes para
integrarem novas rodadas
de reunião e possível acordo
futuro, sendo referida postura grave violação à lealdade
processual e à ordem judicial”, diz trecho do texto assinado pela promotora Elaine
Taborda e pelo defensor público Bruno Miragaia.
A decisão acarreta no impedimento da celebração do
empréstimo com o CAF, que
teria recurso destinado para
as obras do Plano de Desenvolvimento. O pacote inclui
oito obras viárias e expansão
da malha cicloviária.
O trâmite de aprovação do
financiamento se encontra

3 para projetos
ALicitações
de obras foram suspensas
por meio de determinação
judicial publicada na
sexta-feira.

OUTRO LADO.

Alex Brito/PMJ

Mobilidade. Obra para terceira ponte é uma das mais aguardadas

Em nota, o governo municipal informou que não concorda com a decisão e irá recorrer ao Tribunal de Justiça.

.

