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26 de junho a 2 de julho de 2021

Sessão Extra

ÁREAS.
O prefeito de Taubaté, José
Saud (MDB), enviou à Câmara na última semana três
projetos que cedem áreas do
município para empresas.

Ana Clara Gimbo/CMT

Universidade. Imóvel da Unitau na Praça Monsenhor Silva Barros. Câmara autorizou concessão dessa e de outra área, a Quadra D

Pandemia

A Prefeitura de São José
dos Campos gastou R$
27 milhões no primeiro
quadrimestre de 2021 com
ações de enfrentamento à
pandemia da Covid-19.

Audiência

O dado foi apresentado
pelo FMS (Fundo Municipal
de Saúde) em audiência
pública de prestação de
contas realizada na última
semana, na Câmara.

Saúde

Ao todo, da receita própria
de R$ 873 milhões entre
janeiro e abril, a Prefeitura
aplicou R$ 193 milhões na
área da saúde, sendo 14%
em ações exclusivas de
combate ao vírus.

Covid-19

Entre os principais gastos
com a doença estão os
atendimentos no Hospital
Municipal a pacientes com
sintomas ou que testaram
positivo para a Covid-19 e
que necessitam de internação. Foi citada também

a compra de testes rápidos
fornecidos pela Prefeitura
aos hospitais públicos e
UPAs (Unidades de Pronto
Atendimento) da cidade.

LDO 2022

A Câmara de Taubaté deve
votar na próxima terça-feira
(29) o projeto da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) de
2022, elaborado pelo governo José Saud (MDB).

Orçamento

No texto, a gestão emedebista prevê queda na receita:

o orçamento estimado para
2022 é de R$ 1,066 bilhão,
uma queda de 8,4% sobre o
montante fixado para 2021
(R$ 1,164 bilhão) - a diferença é de R$ 98 milhões.

CAF

Em junho de 2022, a Prefeitura começa a pagar o empréstimo de US$ 60 milhões
do CAF, assinado em dezembro de 2017. Com conversões
feitas automaticamente
no dia de cada repasse, o
município recebeu um total
de R$ 244,426 milhões - ou

ÁUDIO.
Áudio do ex-vereador Bilili
de Angelis (PSDB) elevou a
tensão sobre o julgamento
das contas de 2018 do ex
-prefeito Ortiz Junior (PSDB).

seja, em média recebeu cada
dólar a R$ 4,07.

Dados

Para 2022, a Câmara deve ter
orçamento de R$ 37 milhões
(esse ano foi de R$ 35,17
milhões). O IPMT (Instituto
de Previdência do Município
de Taubaté) prevê receita de
R$ 215 milhões no ano que
vem, ante os R$ 198 milhões
fixados para 2021. E a Unitau
(Universidade de Taubaté)
prevê R$ 159,9 milhões de
receitas para 2022, valor inferior ao estimado para 2021,

de R$ 170,5 milhões.

Habitação

A Câmara de Taubaté também deve votar na terça o
projeto do ex-prefeito Ortiz
Junior (PSDB) que autoriza
a alienação de um imóvel
localizado no Sítio Tangará,
no bairro São Gonçalo.

Imóvel

Caso o texto seja aprovado,
a área, que tem 59,6 mil metros quadrados e é avaliada
em R$ 19 milhões, poderá
ser alienada pelo município
por meio de licitação.

Convênio

Enquete:

COMO VOCÊ AVALIA A
ATUAÇÃO DO PRESIDENTE
JAIR BOLSONARO DURANTE
A PANDEMIA?
Resultado até 18h05 do dia 25
de junho, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Ótima/Boa
13%

Regular
5%

Ruim/Péssima
82%

O projeto tem relação com
um convênio assinado em junho de 2020 entre Prefeitura
e governo estadual, para
a construção de um novo
empreendimento habitacional na cidade. O empreendimento, pelo programa Nossa
Casa, deve ter 266 imóveis. A
expectativa é de que metade
deles sejam disponibilizados
a preço social (R$ 110 mil)
para famílias com renda de
até três salários mínimos.

