
PREFEITURA REALIZA RECAPEAMENTO DE MAIS  18 QUARTEIRÕES EM SANTA EUDÓXIA

   

  

   A Prefeitura de São Carlos está finalizando mais uma etapa do programa de recapeamento
em 2021, desta vez em Santa Eudóxia. Em 2018, primeira gestão do prefeito Airton Garcia, o
distrito recebeu investimento de R$ 152.028,96 para o recapeamento 4.680,10 metros
quadrados de vias, entre elas as ruas Zilda Brandão e Orlando Tassin.

  

    

  

   Desta vez estão sendo recapeados 18 quarteirões, totalizando 12.978,50 metros quadrados,
um investimento de R$ 492.761,12 com recursos do próprio município.

  

    

  

   No final da manhã desta sexta-feira (12/11) o prefeito Airton Garcia fez questão de
acompanhar os trabalhos no distrito de Santa Eudóxia. “Sempre falei que no meu mandato o
recape continuaria até o último dia, agora esse prazo foi estendido até dezembro de 2024.
Começamos uma nova corrida para que o serviço atenda todas as regiões da cidade, incluindo
os distritos. Já avançamos muito, mas não vamos parar”.
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   Esse ano o programa de recape teve início em 13 de janeiro pelo Jardim Alvorada. Na
primeira etapa de 2021 foram recuperadas 46 ruas e 1 rotária, totalizando uma área de 80.813
m² de vias. Entre os bairros que já receberam o programa de recape estão: Jardim Alvorada,
Astolpho Luís do Prado, Timburis, Maracanã, Douradinho, Vila Derigge e Vila Marina. O
investimento foi de R$ 2,3 milhões, por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal
Orlando Silva (PCdoB). Depois a Prefeitura atendeu o Parque Faber, um investimento de R$
500 mil com recursos próprios e agora trabalha no distrito de Santa Eudóxia.

  

    

  

   Na primeira gestão do prefeito Airton Garcia 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 aproximadamente R$ 70 milhões.

  

    

  

   Acompanharam a visita no distrito de Santa Eudóxia o presidente da Câmara Municipal,
Roselei Françoso, os vereadores Tiago Parelli e professora Neusa, os secretários de Obras,
João Muller e de Serviços Públicos, Mariel Olmo.

  

    

  

   (12/11/2021)
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