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É A RETA FINAL,

PREFEITOS!
Balanço: enquanto Felicio chega à reta final do
mandato com 62% das promessas cumpridas,
Ortiz executou 12% de seu plano de governo

J

á estamos na última volta. Dos quatro anos que
os prefeitos das duas
principais cidades da
região tinham para executar seus planos de
governo, restam menos de 25%
para o cumprimento de promessas feitas na eleição de 2016.
Em São José dos Campos, o
prefeito Felicio Ramuth (PSDB)
chega à reta final do mandato em
situação confortável. Depois dos
primeiros três anos, o tucano já
cumpriu integralmente 42 dos 67
principais compromissos feitos

por ele na campanha de 2016, o
que representa 62,6% do total.
Outras 21 promessas (31,3%) estão em andamento, enquanto 4
compromissos (5,9%) ou estão
na estaca zero ou ainda estão em
estágio embrionário.
Em Taubaté, o prefeito Ortiz
Junior (PSDB) vai precisar acelerar. Embora já esteja no último ano do mandato, o tucano
cumpriu integralmente 10 dos 83
principais compromissos feitos
por ele na campanha de 2016,
o que representa 12% do total.
Outras 47 promessas (56,6%)
estão em andamento, enquan-

to 26 compromissos (31,3%) ou
estão na estaca zero ou ainda
estão em estágio embrionário.
Vale lembrar que Ortiz concluiu
seu primeiro mandato, de 2013 a
2016, com 8 promessas totalmente cumpridas (15%), 26 iniciadas
(49%) e 19 não iniciadas ou descartadas (36%).
Todos esses dados estão no Promessômetro, ferramenta criada
pelos jornais OVALE e Gazeta de
Taubaté para acompanhar a execução das promessas de campanha dos prefeitos das duas maiores cidades da região.
Nas próximas páginas desse caderno especial, você verá em
quais áreas os prefeitos mais
avançaram e em quais ainda deixam a desejar, e quais promessas
devem ser cumpridas nesse último ano de mandato.
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