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  Prefeito Airton Garcia retomou convênio com o DNIT em 2017   

  

  Um dia histórico para a cidade de São Carlos. Depois de 15 anos de tratativas com a União,
licitações, rompimentos de contratos e até mesmo rejeição de projeto, o prefeito Airton Garcia
entregou na manhã desta terça-feira (07/06), juntamente com o vice-presidente regulatório da
RUMO, Guilherme Penin, a duplicação do pontilhão da praça Itália “José Pizanelli”, um
investimento de R$ 19,8 milhões, com contrapartida do município de R$ 535 mil.

   

  As tratativas para essa obra começaram em 2007, passando por outras duas administrações,
sem sucesso. Porém, em 2017, primeira gestão do prefeito Airton Garcia, a Prefeitura retomou
o diálogo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) solicitando a
atualização orçamentária do projeto. Em 2018 a União publicou no Diário Oficial o termo aditivo
rerratificando o convênio de cooperação firmado entre o Governo do Federal e a Prefeitura
para a execução das obras. No mesmo ano os técnicos do DNIT aprovaram as adequações do
projeto executivo. Como a empresa RUMO renovou o contrato de concessão da malha
paulista, a obra que anteriormente seria concluída pelo DNIT, passou a fazer parte da outorga
onerosa da concessionária. Em outubro de 2021 a Prefeitura liberou e a empresa iniciou as
obras civis e de infraestrutura urbana para a duplicação do viaduto da Praça Itália.
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  “Essa é uma obra que fala por si só. Uma das principais missões do meu governo era fazer
ela acontecer, porque o ganho pra São Carlos seria enorme. Hoje o pontilhão com 4 pistas
enche nossos olhos, mas o que a gente não vê, que é o importante trabalho de drenagem, vai
impactar muito a vida do são-carlense, nos ajudando a combater as enchentes. Agradeço a
RUMO, pela rapidez, de ter entregado a obra 17 dias antes do prazo”, disse o prefeito Airton
Garcia, emocionado e comemorando os 2 mil dias de realizações do seu Governo.

   

  Para o presidente da Câmara Municipal, vereador Roselei Françoso, a obra marca a união
política em prol do município. “Felizmente o prefeito Airton Garcia negociou com o Governo
Federal e a obra foi aprovada e realizada. Quem ganha é povo de São Carlos”, afirmou o
vereador.

   

  O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Wilson Marques, garantiu que a obra
só traz benefícios para a cidade. “Primeiro, resolve a questão da mobilidade urbana, além de
corrigir um problema antigo de drenagem na região. A RUMO ainda vai entregar ao município
outras duas grandes obras para São Carlos, a duplicação do viaduto da Estação Ferroviária e
da passagem sobre a linha na Vila Morumbi, na região da CDHU, com a construção de
passarela para pedestres com três rotatórias. O investimento total vai ultrapassar os R$ 50
milhões”, revela o secretário.

   

  Guilherme Penin, vice-presidente de Regulatório Institucional, Projetos e Expansão da RUMO,
afirmou que para a empresa é muito importante esse tipo de obra para resolver os conflitos
urbanos. “Essa obra dá fluidez ao tráfego de trens, beneficiando os motoristas da cidade e
mesmo os pedestres, já que o viário foi renovado, porém o benefício também é para a empresa
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já que o trajeto entre a origem da carga e o Porto de Santos é longo, e quanto mais rápido for
realizado, melhor para a RUMO. A eficiência aumenta a nossa competitividade. O ativo que
passa por São Carlos é a artéria mais importante do Brasil. Por aqui passam o milho, a soja, o
açúcar, a celulose, entre outros produtos que chegam no Porto de Santos para exportação,
para abastecer o mercado asiático, europeu e norte americano. Passam pela cidade 120
vagões, ou seja, 11 mil toneladas, o que corresponde a mais de 260 carretas graneleiras”,
revelou Guilherme Penin.

   

  Um novo traçado da adutora do Feijão também foi realizado pelo SAAE no decorrer da obra,
inclusive com a troca dos tubos que foram substituídos por metal com estrutura de ferro.

   

  Participaram da solenidade também os vereadores Azuaite Martins de França, Bruno
Zancheta, Bira (Ubirajara Teixeira), Marquinho Amaral, Rodson Magno do Carmo, Sérgio
Rocha e Tiago Parelli. Os secretários municipais de Obras Públicas, João Batista Muller, de
Serviços Públicos, Mariel Olmo, de Agricultura e Abastecimento, Fábio Cervini, de Educação,
Wanda Hoffmann, de Cidadania e Assistência Social, Vanessa Soriano, de Infância e
Juventude, Ana Beatriz Sodelli, de Saúde, Denise Martins, de Trabalho, Emprego e Renda,
Danieli Valenti, de Planejamento e Gestão, Bill Moreira, de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia
e Inovação, José Galizia Tundisi, de Transporte e Trânsito, Paulo Luciano, da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida, Lucinha Garcia, de Comunicação, Mateus de Aquino, de
Fazenda, Mário Antunes, o chefe de gabinete da Prefeitura, José Pires (Carneirinho), o diretor
da FESC, Fernando Carvalho, o presidente do SAAE, Benedito Marchezin, a diretora da
Fundação Pró-Memória, Maria Isabel Lima, o presidente da Prohab, Walcinyr Bragatto, a
dirigente regional de Ensino, Debora Gonzalez Costa Blanco, o ex-prefeito Paulo Altomani, o
ex-vice Cláudio Di Salvo e a prefeita de Itirapina, Maria da Graça Zucchi Moraes.

   

  (08/06/2022)
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