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Sessão Extra

VÍRUS.
Diagnosticado com Covid-19
no fim de maio, Ortiz Junior
(PSDB), ex-prefeito de Taubaté,
se recupera em casa. Teve dores no corpo, cansaço e tosse.

Claudio Vieira/PMSJC

Atraso. Obra da Linha Verde em São José dos Campos. Nos primeiros 11 meses, serviço atingiu 15,9%. Pelo contrato, era para ser 45,8%

Educação

A construção de uma escola
de ensino fundamental no
bairro Jardim Santa Hermínia, na região leste de
São José dos Campos, vai
atrasar cinco meses e ficar
R$ 605 mil mais cara.

Contrato

A obra, que teve início em
fevereiro de 2020, deveria ter sido concluída dia
8 de maio desse ano pela
construtora Litoral, a um
custo de R$ 9,131 milhões. O
prazo foi prorrogado para
outubro, e o custo passou
para R$ 9,737 milhões.

Atraso

Até o dia 1º de junho, a
obra estava com 64,86%
de execução. “A obra, assim
como outras em andamento na cidade, enfrentou atrasos na entrega de
materiais e de insumos,
em razão da pandemia da
Covid-19, que afetou fornecedores de todo o país”,
justificou a Prefeitura, em
nota enviada após questionamentos da coluna.

Custo

Sobre o aumento no custo,
a Prefeitura alegou que “foram realizadas adequações
relacionadas a estrutura
metálica e concreto armado,
movimentação de terra na
região dos muros de arrimo,
além das instalações elétricas, hidráulicas e de prevenção e combate a incêndio”.

Escola

Quando estiver pronta, a
escola terá capacidade para
atender 900 alunos. A unidade terá 15 salas de aula, além

Enquete:

de sala de leitura e também
salas de apoio.

Prédios da Unitau

A Câmara de Taubaté deve
votar na terça-feira (8) um
projeto do ex-prefeito Ortiz
Junior (PSDB) que autoriza
a Unitau (Universidade de
Taubaté) a ceder à iniciativa
privada, por meio de concessão, dois imóveis na região
central da cidade.

Imóveis

Um dos imóveis é um terreno de 1.800 m² na Praça

COMO VOCÊ AVALIA A
ATUAÇÃO DO PRESIDENTE
JAIR BOLSONARO DURANTE
A PANDEMIA?
Resultado até 17h10 do dia 11
de junho, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Ótima/Boa
13%

SUPERSALÁRIO.
Numa canetada, presidente
da Câmara de Taubaté, Paulo
Miranda (MDB), permitiu que
procurador-chefe da Casa passasse a receber R$ 29,4 mil.

Monsenhor Silva Barros,
que está cedido desde 2003
ao grupo Pão de Açúcar. O
outro, chamado de Quadra D,
fica na Praça Félix Guisard,
tem 14.354,60 m² e faz parte
do complexo da CTI (Companhia Taubaté Industrial).
Atualmente, a Quadra D é
utilizada para alocação de
bens inservíveis da universidade e para materiais do
Departamento de Obras e
Manutenção.

Concessões

Segundo o projeto envia-

Regular
5%

do à Câmara em janeiro de
2020, as concessões teriam
duração de 15 anos e seriam definidas em processo
licitatório. Não há previsão
de quanto a universidade iria
arrecadar com essa medida.

Ford

Com o fechamento da unidade da Ford de Taubaté, a
Prefeitura voltará a cobrar
IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) sobre o
terreno da empresa.

IPTU

A informação foi confirmada
pela Prefeitura à Câmara, em
resposta a um requerimento
do vereador Serginho (PP).
Em 2021, o IPTU cobrado
será de R$ 849 mil.

Isenções

Ruim/Péssima
82%

De 2016 a 2020, a isenção
de IPTU para a Ford representou R$ 3,9 milhões. A
empresa teria direito a essa
isenção até 2029, mas o benefício será cancelado com o
fechamento da unidade, que
representará a demissão de
830 trabalhadores diretos.

