
PREFEITO AIRTON GARCIA ACOMPANHA RECAPEAMENTO DA PRAÇA ANTÔNIO PRADO

   

  

   O prefeito Airton Garcia, juntamente com os secretários de Serviços Públicos, Mariel Olmo,
de Obras, João Muller e do chefe de gabinete da Prefeitura, José Pires (Carneirinho),
acompanhou na manhã desta quarta-feira (22/06) mais uma etapa de recapeamento de vias na
cidade.

  

    

  

   Desta vez o serviço está sendo realizado na Praça Antônio Prado na região da Estação
Ferroviária e da Fundação Pró-Memória), um investimento de R$ 329.681,81 com recursos
próprios do município.

  

    

  

   No total serão recapeados 5.393 m2, incluindo o acesso ao viaduto Antônio Massei (viaduto 4
de novembro), localizado na rua Cândido Padim.
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   O prefeito Airton Garcia garantiu que outras licitações estão sendo finalizadas e mais regiões
da cidade serão beneficiadas. “Ainda esse mês deve ser finalizada a licitação para recapear
vias do Distrito de Santa Eudóxia, um valor estimado de R$ 908.867,81. Conforme vamos
conseguindo recursos, vamos tocando o serviço. Com o aumento do preço dos combustíveis,
esse serviço também aumentou”, ressaltou o prefeito de São Carlos.

  

    

  

   Esse ano também já foram recapeadas vias do Jardim Beatriz, Santa Teresa e Vila Sônia,
um investimento de R$ 1.177.528,37 e também a região da Praça Itália, investimento de mais
R$ 535.000,00.

  

    

  

   Em 2021 foram recuperadas 46 ruas e 1 rotária, totalizando uma área de 80.813 m² de vias
no Jardim Alvorada. Entre os bairros que também receberam o programa de recape ano
passado estão: Astolpho Luís do Prado, Timburis, Maracanã, Douradinho, Vila Derigge e Vila
Marina. O investimento foi de R$ 2,4 milhões. Depois a Prefeitura atendeu o Parque Faber, um
investimento de R$ 500 mil com recursos próprios. Fechando 2021 recuperou mais 18
quarteirões no distrito de Santa Eudóxia, totalizando 12.978,50 metros quadrados, um
investimento de R$ 492.761,12 também com recursos do próprio município.

  

    

  

   Na primeira gestão do prefeito Airton Garcia (2017-2020) foram recapeados mais 3.700
quarteirões em 27 bairros de São Carlos, o que corresponde a cerca de 280 quilômetros de
asfalto novo, um investimento de mais de R$ 70 milhões.
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