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INFRAESTRUTURA DAS 12 OBRAS PREVISTAS PARA O PACOTE, TRÊS JÁ FORAM LICITADAS E DEVEM CUSTAR, SOMADAS, ATÉ R$ 3,1 MILHÕES

Sobra de empréstimo do LED
deverá ser usada em 12 obras
Prefeitura de Taubaté tem até dezembro
desse ano para utilizar os R$ 8,149 milhões
que sobraram do empréstimo com a Caixa
taubaté
Da redação
@jornalovale

O governo José Saud (MDB)
pretende utilizar a sobra do
empréstimo do LED para
custear pelo menos 12 obras
de infraestrutura urbana e saneamento em Taubaté. A mudança na destinação dos R$
8,149 milhões foi autorizada
pela Câmara em março.
Dessas 12 obras, três já foram licitadas. Uma delas é
o fechamento da cratera de
20 metros de diâmetro por
8 metros de profundidade
aberta em março na Rua Argentina, na região central. O
contrato, que custará até R$

2,3 milhões, é disputado por
duas empresas, a RT e a Ideal.
A obra tem prazo previsto de
três meses: 95 metros de tubos de aço tipo Armco serão
substituídos por aduelas de
concreto.
As outras duas obras licitadas já tiveram os resultados
homologados e foram vencidas pela Verdebianco Engenharia: o fechamento da cratera que se abriu em fevereiro
no Mourisco custará R$ 358
mil; e a execução do gabião no
Córrego do Convento Velho,
no Jardim Santa Clara, custará R$ 489 mil. A primeira tem
prazo de execução de 60 dias,
e a segunda de 90 dias.
PACOTE.

Do restante do pacote, cinco

Caíque Toledo/OVALE

‘Pacotaço’. Cratera na Rua Argentina, na região central de Taubaté

8,149

MILHÕES DE REAIS
sobraram do empréstimo de
R$ 29,5 milhões contraído
com a Caixa Econômica
Federal em 2019

obras estão em fase do orçamento. A relação tem: a limpeza do parque do Campos Elíseos; a pavimentação de 700m
de avenida no Piracangaguá/
São Gonçalo, estimada em R$
800 mil; a ligação da tubulação existente com aduelas na
região do Mercatau, estimada

em R$ 100 mil; o barramento
do Jardim do Lago 1, que deve
custar R$ 1 milhão; e o binário da Avenida Nove de Julho
- nesse caso, será feita uma
adaptação na Rua Dino Bueno.
Outra obra do pacote está
em fase de projeto: a execução de um gabião na Estrada
da Baracéia, onde ocorreu um
desmoronamento de meia pista. O custo estimado é de R$
500 mil.
As outras três obras estão em
fase de estudo. São elas: a manutenção da rede de tubos de
aço de águas pluviais; a ligação da rede de água do Campos Elíseos com aduelas da
Juca Esteves; e a manutenção
de viadutos, como o da CTI,
estimada em R$ 1,5 milhão.
Em resposta a questionamentos da Câmara, o secretário de
Obras, Rodrigo de Oliveira Rodrigues, ressaltou que a Prefeitura tem até dezembro de
2021 para utilizar essa verba,
que foi emprestada pela Caixa
Econômica Federal.

.

