HISTÓRICO

fevereiro, por decisão
B Em
de primeira instância, obra
chegou a ficar paralisada
por 11 dias. Cronograma
está bem atrasado.

JUSTIÇA RECURSO SERÁ ANALISADO SEGUNDA-FEIRA PELA 7ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TJ, COMPOSTA POR TRÊS DESEMBARGADORES

Arco: TJ julga o recurso do MP
que pede a paralisação da obra
Para a Promotoria, a obra deveria ser liberada somente após o fim das dúvidas sobre sua eficiência e também
sobre a legalidade da construção; em junho, TJ já negou liminar solicitada pelo MP para paralisar os trabalhos
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O Tribunal de Justiça vai julgar segunda-feira pedido do
Ministério Público para paralisar a obra do Arco da Inovação. O recurso será analisado
pela 7ª Câmara de Direito
Público, composta por três
desembargadores.
Em junho, o desembargador
Magalhães Coelho, relator do
caso no TJ, rejeitou o pedido

da Promotoria para que fosse
concedida uma liminar (decisão provisória) para suspender a obra. O que será julgado
nessa segunda é o mérito (decisão final do recurso).
Para a Promotoria, a obra
deveria ser liberada somente
após o fim das dúvidas sobre
sua eficiência e também sobre
a legalidade da construção.
Em primeira instância, a Justiça já determinou a realização
de uma perícia sobre o projeto, mas o estudo ainda não foi
finalizado. O MP contesta quatro pontos: diz que o governo

Claudio Vieira/PMSJC

Prazo. A entrega do Arco da Inovação é prometida para dezembro

Felicio Ramuth (PSDB) decidiu pela ponte estaiada sem
avaliar nenhuma outra solução
possível para o trecho; diz que
não se adéqua ao projeto originário do Anel Viário; diz que
outras opções, inclusive de
ponte convencional, poderiam
ser mais eficientes e mais baratas; e diz que o gasto de R$
50,356 milhões ignora outros
problemas mais urgentes. Já
o governo Felicio alega que a
ponte estaiada atende o interesse público e é a melhor alternativa para os problemas de
trânsito naquela região.

.

CRONOGRAMA PROMESSA DE CAMPANHA DE FELICIO RAMUTH NAS ELEIÇÕES DE 2016, OBRA TEM ENTREGA PREVISTA PARA MAIO DO ANO QUE VEM

Rotatória do Gás: obra atinge 17,2%; deveria ser 58%
BALANÇO. Nos primeiros oito

meses de construção de uma
passagem de nível inferior na
Rotatória do Gás, no Jardim
Americano, na região leste de
São José dos Campos, a obra
avançou 17,25%. O número

representa o acumulado entre os dias 19 de novembro de
2018 e 18 de julho de 2019. De
acordo com o cronograma, a
obra já deveria ter consumido
R$ 7,647 milhões do total de
R$ 13,176 milhões que deverá

custar, mas até o oitavo mês
só foram executados serviços
que somam R$ 2,2 milhões.
Com prazo de conclusão de
18 meses, a obra deveria estar com 58,04% de execução.
O governo Felicio Ramuth

(PSDB) tem alegado que a necessidade de remanejamento
de tubos da Sabesp atrasou a
execução da obra. Mesmo assim, o prazo para conclusão
segue mantido para o dia 18 de
maio de 2020.
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Dados. Obra da Rotatória do Gás

