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3 a 9 de Julho de 2021

Sessão Extra

ACIDENTADO.
O vereador Moisés Pirulito
(PL), de Taubaté, sofreu um
acidente de trânsito na última segunda-feira (28). Teve
apenas ferimentos leves.

Claudio Vieira/PMSJC

Falhas na concorrência. TCE determinou que a Prefeitura de São José faça adequações no edital para reforma da Ponte Minas Gerais

Arena de Esportes

A Prefeitura de São José
dos Campos deve gastar
R$ 291 mil com obras de
reurbanização e paisagismo
da Arena de Esportes.

Licitação

Apresentada pela Spalla,
essa foi a menor proposta
oferecida por empresas que
disputam a licitação para o
serviço. As outras concorrentes são Marprado (R$
349 mil), GBVT (R$ 352 mil)
e OFK (R$ 396 mil).

complexo já chega a R$ 69,7
milhões, um acréscimo de R$
36,3 milhões.

Concessão

O governo Felicio Ramuth
(PSDB) abriu uma concorrência para a concessão da arena. O contrato terá duração
de 20 anos, prorrogável por
mais 10 anos. Nesse período,
a empresa terá que repassar à Prefeitura pelo menos
5% da receita obtida com
a exploração comercial do
complexo. A definição deve
ocorrer em agosto.

Paisagismo

O edital prevê que o serviço
seja realizado em cinco
meses. Nesse período, a
empresa vencedora da licitação terá que plantar 209
árvores no espaço, sendo
13 delas palmeiras.

Complexo

Iniciada em 2011, no governo Eduardo Cury (PSDB),
a construção da arena
deveria ter custado R$ 33,4
milhões e ter sido concluída em agosto de 2012. No
entanto, o gasto total no

Enquete:

Plano Diretor

A Prefeitura de Taubaté vai
realizar na próxima quartafeira (7) uma audiência pública online para apresentar
uma proposta de alteração
no Plano Diretor. O evento
será transmitido pelo Facebook, a partir das 18h.

Uso Especial

A mudança sugerida é
referente às definições das
atividades especiais consideradas como ‘Uso Especial’,
que são aquelas condicionadas à análise do EIV (Estudo

COMO VOCÊ AVALIA A
ATUAÇÃO DO PRESIDENTE
JAIR BOLSONARO DURANTE
A PANDEMIA?
Resultado até 15h25 do dia 2
de julho, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Ótima/Boa
13%

de Impacto de Vizinhança),
que é um instrumento de
planejamento e gestão urbana, instituído pelo Estatuto
da Cidade, que consiste em
um estudo detalhado dos
impactos, positivos e negativos, que o empreendimento
pode gerar ao seu entorno
em razão das atividades que
serão exercidas.

Dúvidas

Até agora, o material disponibilizado pela Prefeitura não
permite compreender qual
será, exatamente, a mudança

Regular
5%

ABSTENÇÃO.
Por ter sido o vice-prefeito na
época, o vereador Edson Oliveira (PSD) se absteve de votar
no julgamento das contas de
2018 de Ortiz Junior (PSDB).

proposta. O texto divulgado não cita, por exemplo,
‘estações de energia elétrica
e energia alternativa’, que
hoje estão presentes na lei.
Por outro lado, cita ‘unidades
prisionais’ e também ‘residências coletivas, como casas
de repouso, casas de recuperação, orfanatos e similares’,
que hoje não são previstas
nessa parte da norma.

Recesso

Após aprovar o projeto da
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2022 na última
terça-feira (29), a Câmara de
Taubaté entrou em recesso.

Atividades

Com o recesso, a próxima
sessão ordinária será realizada apenas no dia 3 de
agosto. Nesse intervalo, poderão ser realizadas apenas
sessões extraordinárias, mas
não há nenhuma prevista.

Comissões

Ruim/Péssima
82%

Também ficam suspensas as
reuniões de comissões permanentes e CPIs (Comissões
Parlamentares de Inquérito).

