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  De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Obras Públicas, pasta responsável
pelo acompanhamento do serviço de recapeamento, após a finalização do processo licitatório
de R$ 27 milhões, com recursos da Desenvolve SP, a Prefeitura vai conseguir finalizar os
primeiros 150 km de ruas recuperadas.

   

  No Jardim de Cresci foram realizados 19.586,16 m2 de recape, no entorno do Bicão
15.027,84 m 2, na avenida Trabalhador
São-carlense 4.189,96 m 2.
No bairro Cidade Aracy o serviço foi dividido por etapas, na primeira foram feitos 102.961,49 m
2

e na segunda, em processo de finalização, mais 24.986,08 m
2 

de asfalto novo. O distrito de Santa Eudóxia também foi contemplado com 4.680 m
2

de recapeamento.

   

  No momento a Secretaria Municipal de Obras acompanha o trabalho de mais 136.165,68 m2 d
e recapeamento que estão sendo realizados nas ruas principais do Santa Felícia, Vila
Elisabeth, Lutfala e na Avenida Francisco Pereira Lopes, um investimento de R$ R$
3.531.006,97, com recursos a fundo perdido do Governo do Estado. Outro processo licitatório
pequeno foi finalizado no valor de R$ 2,5 milhões, aguardando somente a liberação dos
recursos, já conquistados, para realizar o serviço em vias do bairro Cidade Jardim, da Vila
Monte Carlo e para as ruas Bernardino Fernandes Nunes e Doutor Alderico Vieira Perdigão.
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  “Terminando essa etapa vamos ter recapeado cerca de 50 km de vias públicas, ou seja,
244.803,76 m2, realizados com recursos próprios, de emendas parlamentares, a fundo perdido
e da Desenvolve SP. Já com a finalização da maior licitação que estamos fazendo para esse
fim, no valor de R$ 27 milhões, recursos que estão sendo obtidos por meio de financiamento
junto a Agência Desenvolve SP, a nossa intenção é recapear outros 100 km de vias, mais
764.643,93 m 2, fechando os primeiros 150 km de recapeamento. Não é o
suficiente, mas o possível até o momento. Tenho certeza que o prefeito Airton Garcia é o que
mais trabalhou para melhorar as condições das ruas da cidade. Outros governos recapearam
as ruas e avenidas do centro da cidade, porém nós estamos fazendo as principais vias do
centro e dos bairros. Mas não vamos parar por aqui, inclusive já estamos nos preparando para
buscar mais recursos e, claro, sempre que possível, também fazer o serviço com recursos
próprios”, explica Reginaldo Peronti, secretário de Obras Públicas.

   

  De acordo com o prefeito Airton Garcia ainda há muito a ser feito. “Pegamos uma malha viária
arrebentada, velha e sem manutenção, mas com muito com trabalho continuaremos buscando
novos recursos, novas emendas, novos investimentos para o nosso município. A minha
intenção é recapear o máximo possível de vias em 4 anos”, finaliza o prefeito.

   

  Valores– Até o momento já foram licitados pela Prefeitura os seguintes valores para
recapeamento: R$ 465.373,54 (Bicão/finalizado); R$ 545.623,12 (Jardim de Cresci/finalizado);
Cidade Aracy – Etapa I (R$ 2,5 milhões/finalizado); Cidade Aracy – Etapa 2 (R$ 684.540,14 -
em andamento); Santa Eudóxia (R$ 152.028,96/finalizado); Santa Felícia, Vila Elisabeth e
Avenida Francisco Pereira Lopes (R$ 3.531.006,97 – em andamento),  Cidade Jardim e Vila
Monte Carlo (R$ 2,5 milhões – aguardando liberação dos recursos).

   

  O processo licitatório com valor estimado de R$ 27 milhões ainda não está finalizado, porém
totaliza mais de R$ 37 milhões em 2 anos de administração somente para recapeamento de
vias.

 3 / 4



PREFEITURA GARANTE 150 QUILÔMETROS DE RECAPEAMENTO

   

  (09/01/2019)

   

  {gallery}janeiro_2019/RECAPE3{/gallery}

  

 4 / 4


