
PREFEITO VISTORIA OBRAS NA ÁREA DO COMÉRCIO POPULAR NA BAIXADA MERCADO

   

  

   O prefeito Airton Garcia, juntamente com o presidente da Associação Comercial e Industrial
de São Carlos (ACISC), José Fernando Domingues (Zelão), da vice-presidente, Ivone Zanquim
e Danilo Loretto e dos secretários de Obras Públicas, João Muller, de Transporte e Trânsito,
Paulo Luciano e de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Wilson Jorge Marques, visitou na
manhã desta quinta-feira (18/11), as obras que estão sendo realizadas na área de comércio
popular em São Carlos, localizada na baixada do mercado municipal e conhecida como
“Shopping Beira Rio”.

  

    

  

   Após 18 anos de atividades o comércio popular de São Carlos vai ganhar um novo local com
64 boxes. A Prefeitura de São Carlos também vai construir no local um bolsão de
estacionamento para mais 70 veículos entre carros e motocicletas.

  

    

  

   O estacionamento será construído onde hoje funcionam as lojas populares e, o complexo de
comércio popular será transferido para o lado, onde funcionava o ponto de táxi e que agora
estão sendo construídos os novos boxes. O ponto de táxi também foi transferido, porém na
mesma região.
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   A Prefeitura de São Carlos está investindo R$ 1,4 milhão com recursos próprios para fazer
essa obra que inclui também novos sanitários com acessibilidade para o público em geral.  “A
melhoria faz parte da revitalização comercial do centro da cidade que começou com a reforma
do calçadão da General Osório e a construção dos novos terminais”, explica João Muller,
secretário de Obras Públicas.

  

    

  

   “Vamos revitalizar toda essa região da Comendador Alfredo Maffei com a finalidade de
buscar qualidade de vida, segurança e a valorização do comércio local. O prazo para a
execução da obra é março de 2022”, disse o prefeito Airton Garcia que também esteve no
calçadão.

  

    

  

   O calçadão da rua General Osório, entre a rua 9 de julho e avenida São Carlos, passou por
uma pequena intervenção para a recuperação do piso fulget em granilite, que teve trechos
danificados pela a ação das fortes chuvas. A proposta foi resgatar a função do espaço,
trazendo para a área central mobilidade, acessibilidade, segurança, inclusão, convívio social e
sustentabilidade.

  

    

  

   (18/11/2021)
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