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BARBA INICIA OBRAS DE PONTE NA RUA MARCOLINO LOPES BARRETO

  

  

  

O prefeito Oswaldo Barba visitou, na tarde de quarta-feira, dia 7, as obras de início da
construção de uma nova ponte na rua Marcolino Lopes Barreto, no bairro Tijuco Preto. A
previsão para o término da obra é de 90 dias.

    

    

    

A ponte vai interligar os bairros Tijuco Preto e Vila Elisabeth facilitando o fluxo de veículos que
permitirá o deslocamento pela Marcolino Lopes Barreto até o Parque da Chaminé, onde foi
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construída outra ponte, chegando à Vila Monteiro, sendo mais uma opção no deslocamento
sentido Norte/Sul da cidade. 

    

    

    

A obra contempla a execução da ponte de concreto sobre o córrego Tijuco Preto e a execução
de galerias pluviais e a pavimentação de duas quadras da Marcolino Lopes Barreto.

  

  

  

“Essa ponte está inserida no projeto Pró-Tijuco, que foi elaborado pelo Departamento de
Hidráulica da Escola de Engenharia da USP de São Carlos. Na primeira etapa foram
executadas obras, já inauguradas, entre as ruas Monteiro Lobato e Totó Leite, que culminaram
na construção de uma ponte. É importante ressaltar que a ponte na Marcolino não interrompe a
passagem de pequenos animais que vivem à margem do córrego”, disse o secretário de Obras,
Flávio Micheloni.
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A construção da ponte estava prevista para a rua Antônio Rodrigues Cajado, porém, em
reuniões com o conselho do Orçamento Participativo (OP) ficou definido o novo local, visando
facilitar o fluxo de veículos.

  

  

  

Essa obra foi uma das reivindicações atendidas pelo município, por meio das reuniões do
Orçamento Participativo. “Nos últimos anos, São Carlos registrou um crescimento considerável
no número de veículos nas ruas. Essa obra vai criar vias alternativas aos motoristas e
desafogar o trânsito na região da Vila São José, que também registra crescimento comercial e
populacional”, observou Barba. De acordo com o prefeito, essa obra será entregue logo no
início do governo. "Nós estamos iniciando essa obra hoje e será uma das que serão entregues
nos primeiros cem dias do meu governo", enfatizou.

  

  

  

As obras custaram em torno de R$ 484 mil. O deputado federal Ricardo Berzoini destinou
emenda parlamentar de R$ 250 mil, liberadas pelo governo do presidente Lula. O restante dos
recursos será investido pela Prefeitura.
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