
PREFEITO ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA TÉRMINO DA USF DO ZAVAGLIA E PARA RECAPEAMENTO EM SANTA EUDÓXIA

  

  O prefeito Airton Garcia, juntamente com o secretário de Obras Públicas, Reginaldo Peronti e
o vereador João Muller assinou na manhã desta quinta-feira (20), a homologação da licitação,
cujo objeto foi para a contratação de empresa de engenharia para a conclusão da Unidade de
Saúde da Família (USF) do Jardim Zavaglia e também a homologação para o recapeamento
de vias no distrito de Santa Eudóxia.

   

  O valor estimado para o término da obra da USF era de R$ 221.179,00, porém a empresa
vencedora, Fragalli Engenharia, apresentou proposta de R$ 211.075,20. A obra da USF do
Zavaglia, paralisada desde 2013, já está 95% concluída.

   

  Os serviços que serão executados para a conclusão da obra da unidade de saúde são:
instalações elétricas e hidráulicas, instalação de esquadrias de vidro temperado, de madeira e
metálicas (janelas e portas), revestimento cerâmico, pintura da unidade, revisão da cobertura,
instalação de tubulação e serviços externos de jardinagem.
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  “O prazo para que a empresa vencedora reinicie a obra é 1º de outubro e o prazo de entrega
é de 180 dias. Já no distrito de Santa Eudóxia o recapeamento já começa na próxima semana”,
revela o secretário Reginaldo Peronti, de Obras Públicas.

   

  A atual administração já finalizou outras unidades de saúde que estavam inacabadas, caso da
Unidade de Saúde da Família (USF) do Santa Angelina “Dr. Heitor Moraes”, obra que estava
paralisada desde 2011, um investimento de R$ 499.998,98 e que hoje já atende 1.299 famílias
do bairro. Outra unidade está sendo finalizada no grande Cidade Aracy.A obra da USF do
Aracy foi abandonada também em 2011 e o local durante 7 anos serviu de abrigo para usuários
de drogas. Agora já está 98% concluída. A previsão é de que já na próxima semana a
Secretaria de Obras Públicas repasse o prédio finalizado para a Secretaria de Saúde. O
investimento é de R$ 489.999,00.

   

  Para o prefeito Airton Garcia não interessa quem começou a obra, o importante é finalizar. “O
importante é entregar para que a população possa ser beneficiada, não podemos perder o
dinheiro público já investido”.

   

  Santa Eudóxia– Outra ordem de serviço assinada nesta quinta-feira (20) pelo prefeito Airton
Garcia foi para o início do serviço de recapeamento de vias no distrito de Santa Eudóxia.
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  O investimento será de R$ 152.028,96, recursos de emenda parlamentar do vereador João
Muller. Serão recapeados 4.680,10 metros quadrados de vias ao longo das ruas Zilda Brandão
e Orlando Tassin localizadas no Jardim Itararé.

   

  A empresa vencedora do processo licitatório, a DGB Engenharia, inicia o serviço na próxima
segunda-feira, dia 24 de setembro. Já prevendo o serviço de recape, o SAAE realizou
antecipadamente a troca de tubulação já que a mesma era muita antiga, evitando assim futuros
recortes nas vias recapeadas.

   

  “A pavimentação dessas vias foi realizada em 1998, portanto não cabia mais tapa-buraco.
Com esse investimento iniciamos o programa de recapeamento no distrito de Santa Eudóxia. O
valor estimado para o recape dessas 2 vias era de R$ 216 mil, a empresa vencedora ganhou
por R$ 152 mil, portanto já solicitamos a inclusão de outras 3 vias no próximo contrato que será
firmado pela Prefeitura. Acreditamos que dessa forma o distrito recebe o mesmo tratamento
dispensado a São Carlos”, afirma o vereador João Muller.
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