
PREFEITURA INICIA SEGUNDA ETAPA DO RECAPEAMENTO NO CIDADE ARACY 

   

  

   O prefeito Airton Garcia e o secretário municipal de Obras Públicas, Reginaldo Peronti,
acompanharam nesta quarta-feira, dia 28 de novembro, a segunda etapa do recapeamento no
bairro Cidade Aracy.

  

    

  

   “Nesta segunda etapa serão recapeados 24.986,08 metros quadrados de vias, entre elas as
ruas Joaquim Roda, Antônio Zaccarelli e João Martins França, além de trecho da avenida José
Antônio Migliato, um investimento de R$ 684.540,14. Os recursos são de emenda parlamentar
destinada pelo deputado Federal Marco Feliciano”, explicou Reginaldo Peronti, secretário de
Obras Públicas.

  

    

  

   Na primeira etapa foram recapeados de 83 mil m2, mais de 40 quarteirões no Cidade Aracy,
o que significou um investimento de R$ 2,5 milhões.
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    “O trabalho está ótimo. Não dava nem para entrar com o carro aqui. Estava horrível. Agora
vou conseguir sair e entrar com o carro tranquilo. Vivia furando o pneu aqui. Estava muito feio
essa rua, estava todo mundo apavorado”, disse Fátima Volchico, dona de casa, moradora do
Cidade Aracy. “Faz tempo que a gente está precisando de melhorias e veio numa boa hora
para nós. A rua estava muito feia, já está ficando bom”, comentou Marcelo Dias, Operador
multifuncional.

  

    

  

   O prefeito Airton Garcia ressaltou que a Prefeitura também vai começar nos próximos dias o
recape de vias no Santa Felícia, Vila Elisabeth, no entorno da Avenida Francisco Pereira
Lopes, Cidade Jardim e no Monte Carlo. “Já assinei os contratos, um no valor de R$
3.531.006,97, com recursos a fundo perdido do Governo do Estado que repassou R$ 4 milhões
para a Prefeitura de São Carlos para a execução desse serviço. Outro no valor de R$ 2,5
milhões, via Desenvolve SP”.

  

    

  

   A Prefeitura de São Carlos aguarda, ainda, o repasse de outros R$ 20 milhões, também por
meio da Desenvolve SP, para recapear outras regiões da cidade.
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