
DESENVOLVE SP LIBERA R$ 2,5 MILHÕES PARA NOVA ETAPA DO RECAPE EM SÃO CARLOS

  

  O prefeito Airton Garcia, juntamente com os secretários de Planejamento e Gestão, Caco
Colenci, de Obras Públicas, Reginaldo Peronti e de Serviços Públicos, Mariel Olmo, anunciou
na tarde desta quinta-feira (7), a liberação por parte da Desenvolve SP (Agência de
Desenvolvimento Paulista), dos recursos no valor de R$ 2,5 milhões para a realização de mais
uma etapa do projeto de recapeamento de vias.

   

  O processo licitatório já foi realizado, o município estava somente aguardando a liberação dos
recursos. Nesta etapa serão recapeadas vias dos bairros Cidade Jardim, da Vila Monte Carlo e
as ruas Bernardino Fernandes Nunes e Doutor Alderico Vieira Perdigão.

  “Fizemos gestões junto a Desenvolve SP e hoje tivemos essa grande notícia, já que é uma
busca constante dessa administração recursos para melhorar a malha viária da cidade. Agora
vamos trabalhar na outras demandas e na busca de verbas que não são de financiamentos. Na
próxima semana estarei em Brasília buscando emendas parlamentares e também farei gestões
junto aos ministérios. Outra necessidade do município é ter um banco de projetos para que
possamos desenvolver São Carlos não para as próximas eleições, mas para as futuras
gerações”, disse Caco Colenci, secretário de Planejamento e Gestão.
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  Reginaldo Peronti acredita que em 10 dias o serviço de recape já seja iniciado, uma vez que o
processo licitatório já foi realizado. “Vamos trabalhar nos bairros Cidade Jardim, Vila Monte
Carlo e nas ruas Bernardino Fernandes Nunes e Doutor Alderico Vieira Perdigão, vias
importantes para dar maior fluidez no trânsito e onde também será feito um binário pela
Secretaria de Transporte e Trânsito”, explicou o secretário de Obras Públicas.

   

   Para o prefeito Airton Garcia os buracos são o maior problema de São Carlos. “Mais de 85%
da malha viário do município, quase a cidade toda, precisa ser recapeada, por isso nossa luta é
constante para arrumar recursos e não parar esse serviço. Se todo dia fizermos um pouco,
acredito que até o final do meu mandato a cidade já vai estar bem melhor”, garante o prefeito.

   

  Mais recursos- A Prefeitura também fez um aditamento, no valor de R$ 800 mil com
recursos próprios, no contrato de R$ R$ R$ 3.531.006,97, licitação realizada com verba a
fundo perdido do Governo do Estado, utilizada no recape do Santa Felícia, Vila Elisabeth e
Avenida Francisco Pereira Lopes. Com o valor do aditamento serão recapeadas ruas da Vila
Irene. “Tudo que conseguimos economizar usamos no recape”, finalizou Airton Garcia.

   

  (07/02/2019)
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