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20 a 26 de Junho de 2020

Sessão Extra

BANCO DOS RÉUS.
O vereador Jessé Silva (PL),
de Taubaté, virou réu por
improbidade administrativa, acusado pelo MP de um
esquema de ‘rachadinha’.

Claudio Vieira/PMSJC

Data. Obra da Rotatória do Gás, que deveria ter ficado pronta em 18 de maio, será liberada até 30 de julho, segundo Prefeitura de S.José

Chamamento

A Prefeitura de São José
dos Campos abriu um
chamamento público para
definir a OSC (Organização
da Sociedade Civil) que irá
administrar o Cedin (Centro de Educação Infantil)
do Santa Hermínia, região
leste da cidade. As propostas das interessadas serão
entregues em 15 de julho.

Ensino infantil

Com custo de R$ 6 milhões,
a unidade do Santa Hermínia deve atender 400
alunos de 0 a 5 anos. Com
previsão de entrega até o
fim do ano, será a terceira
creche do governo Felicio
Ramuth (PSDB).

Governo passado

Até agora, das seis unidades de ensino infantil inauguradas na gestão tucana,
cinco tiveram a construção
iniciada ainda no governo
Carlinhos Almeida (PT) e
uma foi feita por uma empresa, como compensação
por um loteamento instalado no município.

Compasso de espera

Assim que as aulas forem retomadas, serão inauguradas
as duas primeiras creches do
governo Felicio: os Cedins
do Paineiras e do Bosque
dos Eucaliptos. As unidades,
construídas em parceria com
o governo estadual, irão
oferecer 600 vagas.

Orçamento

A Câmara de Taubaté concluiu nessa sexta-feira (19)
a série de três audiências
públicas para debater o projeto da LDO (Lei de Diretrizes

Orçamentárias) de 2021.

Secretarias

Nessa última audiência,
oito secretarias municipais
apresentaram a previsão orçamentária para 2021. Para
o ano que vem, a previsão
de despesas da Secretaria de
Saúde está estimada em R$
305 milhões. Planejamento
estima R$ 4 milhões; Inovação, R$ 2,8 milhões; Obras,
R$ 37 milhões; Serviços
Públicos, R$ 120 milhões; Turismo, R$ 10,5 milhões; Meio
Ambiente, R$ 1,8 milhão. A

Enquete:

VOCÊ CONCORDA COM
A FLEXIBILIZAÇÃO DA
QUARENTENA EM SP A
PARTIR DE JUNHO?
Resultado até 16h50 do dia 19
de junho, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Sim
50%

CONTAS REJEITADAS.
Hamilton Mota (PT), ex-prefeito de Jacareí, teve as
contas do exercício de 2016
rejeitadas pela Câmara no
último dia 17.

Procuradoria-Jurídica prevê
despesas de R$ 8,8 milhões.

Queda

Como consequência da pandemia, o governo Ortiz Junior (PSDB) prevê, no projeto
da LDO, uma queda de 7%
no orçamento do município
em 2021. O dado nem leva
em consideração a inflação
esperada para 2020. Ou seja,
na prática a retração deve
ser ainda maior.

Arrecadação

No orçamento de 2020,

Não
47%

elaborado em 2019 pelo
governo Ortiz e aprovado no
mesmo ano pela Câmara, a
receita estimada foi de R$
1,222 bilhão para a administração direta, que inclui
prefeitura e Legislativo. Já na
LDO de 2021, o orçamento
previsto é de R$ 1,136 bilhão
(redução de R$ 86 milhões).

CPI da Ambiental

A Câmara de Jacareí aprovou
o pedido de prorrogação de
mais 180 dias dos trabalhos
de investigação CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que apura denúncias de
irregularidades na execução
e cumprimento do contrato
de concessão da empresa
Ambiental, responsável pela
coleta de lixo na cidade.

Prazo

Não sei
3%

A CPI foi criada em setembro de 2019 e deveria ter
sido concluída em 180 dias.
No pedido de prorrogação
do prazo, os integrantes da
comissão alegaram que os
trabalhos tiveram que ser
paralisados em março, com a
implantação da quarentena.

