
PREFEITURA EMITE ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO ITAMARATY

   

  

   A Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria de Obras Públicas, emitiu a ordem de
serviço para a Datec Construções e Engenharia LTDA, empresa vencedora do processo
licitatório (Tomada de Preço 04/2021) para o início das obras de pavimentação e de drenagem
em ruas do Residencial Itamaraty.

  

    

  

   A obra com custo total de R$ 1,8 milhão foi conquistada pelo vereador Lucão Fernandes
junto ao deputado federal Jeferson Campos (emenda de R$ 1 milhão) com contrapartida da
Prefeitura autorizada pelo prefeito Airton Garcia de mais R$ 800 mil.

  

    

  

   Pelo projeto serão executadas obras de drenagem e pavimentação na rua Angelina Gualtieri
a partir do cruzamento da rua Cleonice da Silva de Camargo até o cruzamento com a rua Irineu
Couto e obras somente de pavimentação nas ruas Antônio Osío, Ferdinando Gastaldi (trecho
da rua Antônio Osío até a rua Francisco dos Santos) e de um trecho da rua Rosa Maria
Octaviane Néo entre os cruzamentos com as ruas Ferdinando Guastaldi e Gentil Volante.

  

    

 1 / 3



PREFEITURA EMITE ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO ITAMARATY

  

   O secretário de Obras Públicas, João Muller, ressaltou que a Prefeitura de São Carlos em
2023 vai investir recursos próprios na ordem de R$ 13 milhões em obras de combate às
enchentes. “Com isso vamos melhorando a qualidade de vida das pessoas em diversos bairros
e esperamos que em 150 dias, prazo contratual entre a Prefeitura e a empresa Datec, nós
consigamos entregar mais uma obra de microdrenagem na cidade de São Carlos”, afirmou o
secretário.

  

    

  

   Netto Donato, secretário de Governo, disse que o prefeito Airton Garcia solicitou que sejam
feitos investimentos em obras contra enchentes. “O prefeito já autorizou que os recursos que
sobram para investimentos, ou seja, recursos de fonte 1, sejam utilizados em obras de
combate às enchentes e de recapeamento.

  

    

  

   “Não temos muitos recursos para investir, mas as obras menores, porém necessárias para
evitar alagamentos, enchentes, como de drenagem, vamos tocando por aqui mesmo”, finalizou
o prefeito Airton Garcia.

  

    

  

   (17/03/2023)
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