
PREFEITO AIRTON GARCIA E O DEPUTADO JÚNIOR BOZZELA ACOMPANHAM AS OBRAS DO PARQUE SÃO JOSÉ

  

  O prefeito Airton Garcia, acompanhado do chefe de gabinete da Prefeitura, José Pires
(Carneirinho), recebeu no início da tarde desta sexta-feira (27/05), a visita do deputado federal
Júnior Bozzella, parlamentar que ajudou o município na conquista de R$ 7 milhões para a
pavimentação e urbanização do Parque São José.

   

  &quot;Júnior Bozzella sempre auxiliou a Prefeitura de São Carlos na busca de verbas junto
aos governos federal e estadual para obras. O deputado foi nosso intermediador nas
audiências que resultaram na liberação de R$ 11 milhões para obras contra enchentes e para o
Parque São José. O Bozzella é um deputado amigo, e a gente tem que correr com os
amigos&quot;, disse o prefeito de São Carlos.

   

  A obra foi licitada - Concorrência Pública nº 01/2021 - Processo nº 5325/2021 - tendo como
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vencedora a empresa DATEC que apresentou o menor valor com R$ 6.434.635,12. A empresa
iniciou os trabalhos em 2021, porém devido a problemas com a limpeza do local, que exigiu um
trabalho a parte e mais recursos, a obra ficou suspensa até a conclusão desses serviços,
sendo retomada no último mês de abril.

   

  O deputado federal disse que faz questão de acompanhar as obras que ele trabalha para
conseguir os recursos. &quot;O prefeito me disse que era uma reivindicação de 30 anos, visitei
o local e entendi a importância desse distrito para a cidade. Estarei sempre à disposição de
São Carlos na busca de recursos e de novas conquistas&quot;, garantiu Bozzella.

   

  O chefe de gabinete da Prefeitura, José Pires (Carneirinho) também agradeceu ao deputado.
&quot;Ele está sempre presente no município e na ajuda ao prefeito. O Parque São José é um
local importante para a cidade, reúne quase 300 empresas, portanto oferece muitos
empregos&quot;, finalizou Carneirinho.

   

  De acordo com o projeto será realizada a pavimentação asfáltica em 40.393,20 m² de área
total; com 8.185,29 m² de guia e sarjeta; 9.117,38 m² de canteiro central (grama); 17.199,77 m²
de passeio público, 48 bocas de lobo simples; 22 unidades de bocas de lobo duplas; 43 poços
de visita; com tubos de concreto DN de 600mm, 800mm, 1000mm e 1200mm.Também será
interligado um emissário de águas pluviais do Cruzeiro do Sul para o piscinão da CDHU.

   

  (28/05/2022)
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