
PREFEITURA INICIA RECAPEAMENTO DE VIAS EM SANTA EUDÓXIA

  

  O prefeito Airton Garcia, juntamente com o secretário de Obras Públicas, Reginaldo Peronti e
com o vereador João Muller, acompanhou na tarde desta segunda-feira (1/10), no distrito de
Santa Eudóxia, o início do recapeamento de vias no Jardim Itararé.

   

  O investimento é de R$ 152.028,96, parte proveniente de emenda parlamentar do vereador
João Muller, para o recapeamento 4.680,10 metros quadrados de vias, entre elas as ruas Zilda
Brandão e Orlando Tassin. Antes do início dos serviços o SAAE realizou a troca de tubulação
já que a mesma era muita antiga, evitando assim futuros recortes nas vias recapeadas.

   

  “Destinamos emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, a Prefeitura complementou com
mais R$ 52 mil e conseguimos dar início ao recapeamento de vias do distrito. No próximo ano
vamos recapear outras três vias”, explica o vereador.
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  “Devagar e com ajuda dos vereadores vamos resolvendo os problemas da cidade e dos
distritos. No total a Prefeitura deve investir R$ 36,5 milhões para recapear várias regiões da
cidade, mesmo assim continuaremos buscando recursos para que o serviço seja realizado em
todos os lugares que necessitam”, disse o prefeito Airton Garcia.

   

  Reginaldo Peronti, secretário de Obras Públicas, informou que após as eleições a Prefeitura
também vai iniciar a segunda etapa de recapeamentono bairro Cidade Aracy e parte do
Presidente Collor. Serão recapeados mais 24.986,08 metros quadrados de vias, entre elas as
ruas Joaquim Roda, Antônio Zaccarelli e João Martins França, além de trecho da avenida José
Antônio Migliato. “Também deve ser finalizado outro processo licitatório no valor de R$ 4,7
milhões para recapeamento da região do Santa Felícia e na sequência vamos abrir a licitação
referente aos R$ 20 milhões, via a Desenvolve SP”.

   

  O processo licitatório com valor estimado de R$ 4,7 milhões está sendo realizado com R$ 4
milhões provenientes do Governo do Estado, a fundo perdido, e R$ 700 mil de recursos do
próprio município.
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