
PREFEITURA INTENSIFICA TRABALHO PARA RECUPERAR ASFALTO DA CIDADE

   

  

    

  

   A Prefeitura de São Carlos está trabalhando arduamente para recuperar o pavimento
asfáltico das ruas e avenidas da cidade que estão esburacadas, asfalto com vida útil vencido
há mais de cinco anos na maioria das vias públicas. Entre obras de recape e operação
tapa-buraco equipes se revezam diariamente na difícil tarefa de minimizar os transtornos
causados a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

  

    

  

   A batalha contra os buracos acaba de ganhar um reforço importante. O prefeito Airton Garcia
atendendo aos pedidos da população determinou que mais R$ 6 milhões (obtidos com a venda
da folha de pagamento dos servidores) sejam utilizados integralmente para recapear novas
vias da cidade.
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   A Prefeitura de São Carlos já realizou 1.800 metros de recapeamento na região do Parque do
Bicão. Os recursos, no valor de R$ 465.373,54, foram liberados pela Caixa Econômica Federal.

  

    

  

   O trecho recapeado compreende uma alça de acesso que sai da avenida José Pereira
Lopes, passa no entorno do Parque, retornando para a avenida. A obra beneficia os moradores
do Jardim Botafogo e Jardim das Torres, que utilizam as vias para acessar avenida José
Pereira Lopes.

  

    

  

   No dia 17 de agosto durante a visita do vice-governador Márcio França a São Carlos, o
prefeito Airton Garcia solicitou ao Governo do Estado liberação de recursos por meio da
Desenvolve SP para obras de recape na cidade.  “Como não temos capacidade de
investimento, já que pagamos mais de R$ 65 milhões de restos a pagar, precisamos dessa
linha de crédito para ampliar o recape das vias em São Carlos. Em muitas ruas o tapa-buraco
não resolve, a nossa malha viária está em condições precárias
”, justificou o prefeito. O vice-governador Márcio França prometeu trabalhar para atender o
pleito de São Carlos.

  

    

  

   Hoje segundo estimativas para recuperar todo o pavimento asfáltico da cidade seriam
necessários recursos superiores a R$ 100 milhões, dinheiro que a Prefeitura não possui para
investimentos.

  

    

  

   Enquanto pleiteia recursos extra orçamentários a Prefeitura iniciou no mês de julho a
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operação tapa-buraco que já recuperou o pavimento asfáltico de ruas e avenidas de diversos
bairros da cidade. São mais de sete mil buracos, alguns verdadeiras crateras que receberam
aplicação de massa asfáltica.

  

    

  

   O serviço está sendo realizado pela empresa VAA Construções (Valéria Andreoli de Almeida
Construções - EPP), vencedora do processo licitatório, através de quatro equipes terceirizadas
contratadas. O contrato com a VAA tem validade para 12 meses, no valor de R$ 3.938.000,00.
Até dezembro, a Prefeitura de São Carlos vai investir R$ 2,4 milhões, com a expectativa de
tapar em torno de 30 mil buracos.

  

    

  

   A operação tapa-buraco está sendo realizada por quatro equipes. A operação teve início
pelos bairros e está seguindo gradativamente para a região central da cidade. A Secretaria
Municipal de Serviços Públicos pede a compreensão da população porque em alguns bairros é
necessário maior tempo de permanência das equipes, em virtude do número maior de buracos.
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