18

23 A 29 DE OUTUBRO DE 2021

Sessão Extra

CAMPUS INTEGRADO.
Reitora da Unitau, Nara
Fortes anunciou intenção
de construir um um ‘campus
integrado’ no atual Campus
do Bom Conselho.

Claudio Vieira/PMSJC

Estádio S/A. A Urbam (Urbanizadora Municipal) publicou um novo edital para a concessão do Martins Pereira. O prazo será de 25 anos

Energia

Promessa

O governo Felicio Ramuth
(PSDB) não tem previsão
de quando será retomada
a concorrência para aquisição de energia verde em
ACL (Ambiente de Contratação Livre), para a compra
de 60,2 mil MWh (Megawatts-hora) em cinco anos.

Na campanha de 2020, na
qual foi reeleito, Felicio prometeu construir uma usina
solar para gerar energia
sustentável para os prédios
públicos. Posteriormente,
houve o entendimento de
que apenas essa medida não
seria suficiente para suprir a
demanda dos espaços municipais, e por isso foi anunciada a aquisição de energia
verde em ACL.

Fracassos
Essa licitação já teve dois
editais: o primeiro, no
valor máximo de R$ 12,471
milhões, atraiu apenas
uma empresa, que acabou
inabilitada; o segundo, de
até R$ 14,829 milhões, não
teve nenhuma interessada.
Os fracassos ocorreram nos
meses de abril e junho.

Mercado
Questionada pela coluna,
a gestão tucana informou
que “mantém o interesse”
na aquisição, “acompanha
diariamente o mercado,
mas os valores atuais de
energia estão altos e não
dariam benefícios ao município neste momento de
crise energética brasileira”.

Consumo
Com a aquisição de energia

verde, a Prefeitura esperava
abastecer 30 prédios públicos, entre eles Paço Municipal, Hospital Municipal, Parque Tecnológico, Secretaria
de Educação, Secretaria de
Saúde, Hospital Clínicas Sul,
Casas do Idoso, Centro da
Juventude e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento)
do Putim, Alto da Ponte e
Campo dos Alemães.

Usina
A proposta inicial, que era
a implantação de usinas de
painéis solares fotovoltaicas,

Enquete:
VOCÊ PRETENDE TOMAR
ALGUMA DAS VACINAS
CONTRA O CORONAVÍRUS?

Sim
90%

vai custar R$ 53,35 milhões
durante os 26 anos de concessão. O contrato com a
empresa Cápua foi assinado
esse mês. Isso deve ser suficiente para fornecer energia
para o funcionamento da
Linha Verde e abastecer
prédios municipais, como
escolas e unidades de saúde.

Biogás
Além disso, a Urbam (Urbanizadora Municipal), que é
controlada pela Prefeitura,
vai gastar R$ 11 milhões na
compra de uma unidade que

Não
9%

CONDENADO.
A Justiça condenou o vereador Jessé Silva (PL), de
Taubaté, por improbidade
administrativa, em uma ação
do MP por ‘rachadinha’.

será capaz de gerar energia
limpa a partir do biogás captado no aterro sanitário. Isso
deve suprir 30% da demanda por energia nas repartições municipais.

Orçamento
A Comissão de Finanças e
Orçamento da Câmara de
Taubaté vai promover três
audiências públicas em
novembro para debater o
projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2022.

Audiências
As audiências serão realizadas nos dias 5 e 8, com
apresentação das secretarias
municipais, e 10, com dados
da Câmara, do IPMT (Instituto de Previdência do MUnicípio de Taubaté), Unitau
(Universidade de Taubaté) e
fundações universitárias.

Participação
Pesquisa realizada pelo
PoderData entre os dias 11 e 13
de outubro. A margem de erro
é de dois pontos percentuais.

Não sabe
1%

Como as galerias do Legislativo seguem fechadas, os
moradores poderão participar pelo WhatsApp (12)
3625-9525 ou por um formulário no site da TV Câmara.

