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17 a 23 de Julho de 2021

Sessão Extra

SEM FICHA SUJA.
TJ manteve condenação de
Eduardo Cury (PSDB) no Caso
Ipplan, mas converteu em
multa a suspensão dos direitos políticos do tucano.

Divulgação

Em busca de adesão. Abaixo-assinado da oposição contra projeto que libera termelétricas no município de São José dos Campos

Termelétricas

A oposição deu início à
coleta de assinaturas de
moradores que sejam contrários ao projeto do governo Felicio Ramuth (PSDB)
que permite a instalação
de usinas termelétricas em
São José dos Campos.

Abaixo-assinado

As adesões ao abaixo-assinado podem ser feitas até
o fim da semana em uma
banca montada na Praça
Afonso Pena - de segunda a
sexta, das 14h às 18h, ou na
manhã desse sábado (17),
quando ambientalistas farão uma explanação sobre
o projeto no local.

Contra o texto

Segundo a vereadora Amélia Naomi (PT), o abaixo-assinado visa “impedir a aprovação deste projeto, que
poderá trazer muitos riscos
ao meio ambiente, à saúde
das pessoas e custar caro ao
bolso da população”.

Reação

Protocolado em junho pelo

governo Felicio na Câmara, o
projeto gerou reação contrária da Defensoria Pública,
que classificou a proposta
como um “retrocesso em
matéria ambiental” por
envolver “fontes altamente
poluidoras e geradoras de
gases do efeito estufa”, com
“potencial para agravar a já
deteriorada qualidade do ar”
de São José dos Campos.

Recomendação

A Defensoria aponta ainda
que o projeto foi elaborado
sem participação popular e

Enquete:

sem estudos sobre ganhos
ambientais, e que o texto
viola resoluções federais,
estaduais e até o Acordo
de Paris. Por isso, o órgão
chegou a recomendar que o
governo Felicio retirasse o
texto da Câmara.

Defesa

O governo Felicio, que já
informou que não irá retirar o texto da Câmara, nega
irregularidades no processo
de elaboração do projeto. A
gestão tucana sustenta que a
proposta visa a “moderniza-

COMO VOCÊ AVALIA A
ATUAÇÃO DO PRESIDENTE
JAIR BOLSONARO DURANTE
A PANDEMIA?
Resultado até 13h50 do dia 16
de julho, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Ótima/Boa
13%

ção” da legislação municipal
ao “repensar” a questão
energética e permitir que
se invista “em fontes renováveis e de baixo carbono”,
como “o gás natural”.

Coro

Além da Defensoria Pública,
outros grupos e entidades
também se manifestaram
contra o projeto. A lista
inclui ambientalistas, a Comissão de Meio Ambiente da
OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) de São José e o
Proam (Instituto Brasileiro

Regular
5%

RACHADINHA.
Justiça de Taubaté deve emitir nas próximas semanas a
sentença no processo em que
o vereador Jessé Silva (PL) é
réu pelo crime de concussão.

de Proteção Ambiental), que
é uma ONG (Organização
Não Governamental) de São
Paulo voltada à proteção da
qualidade ambiental.

IPTU

Balanço divulgado pela Prefeitura de Taubaté aponta
que o município arrecadou
R$ 69 milhões com o IPTU
(Imposto Predial e Territorial Urbano) no primeiro
semestre desse ano, segundo dados da Secretaria de
Administração e Finanças.

Receita

O montante representa 84%
do total de R$ 81 milhões
que a Prefeitura de Taubaté
espera receber em 2021 por
meio desse imposto.

Reajuste

Esse ano, o IPTU teve um
reajuste de 4,77%, pela reposição da inflação.

Dívida ativa

Ruim/Péssima
82%

A Prefeitura informou também que, nesse ano, foram
feitos 9.656 parcelamentos
de dívidas de contribuintes.

