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Governo anuncia seis obras para o próximo ano
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Obras anunciadas

São Miguel do Oeste
prefeito João Valar,
juntamente com o
vice-prefeito, Wilson Trevisan, assessor parlamentar João Grando e equipe
de governo, reuniram na
manhã de quarta-feira, 4,
no salão nobre da Prefeitura, a imprensa local e
regional para coletiva e
anúncio dos editais de licitação de seis obras.
Conforme o prefeito
João Valar, este primeiro
ano de governo foi
momento de organizar a
casa e colocar algumas
situações em ordem. “Te-

O

mos trabalhado honestamente pelo bem de todos.
Sei que muitas obras ainda virão, pois vivemos um
momento de grande sintonia com o governo de
Estado e com o governo
federal. Somente nestas
obras anunciadas hoje,
somam-se investimentos
orçados no valor de R$ R$
6.275.388,21”, disse o prefeito.
Trevisan agradeceu a
conﬁança do prefeito
Valar e destacou que a prefeitura não deve ser a mãe
de tudo, mas sim fomentar para que as coisas acon-

teçam. Disse ainda, que
Grando tem auxiliado muito em Brasília fazendo
uma articulação importante, mas a equipe de
governo precisa trabalhar
e fazer sua parte no envio
de projetos e solicitações
de recursos. “São recursos
que fomos buscar a nível
estadual e federal. Ainda
veremos muitas, grandiosas e importantes obras
acontecerem para benefício de toda a população”,
ressaltou.
No ﬁnal da coletiva,
Grando apresentou tam-

bém, mais de R$ 3
milhões de recursos que
estão garantidos e empenhados para São Miguel
do Oeste, no governo federal, visando a execução de
outras obras a partir de
2013, incluindo postos de
saúde, academias ao ar
livre, calçamentos, pavimentações asfálticas, aquisição de máquinas e muitas outras ações. O assessor parlamentar tem
intermediado e articulado
expressivamente para que
o município seja contemplado com recursos federais.
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Revitalização da Praça Walnir Bottaro Daniel,
que inclui a conclusão do centro de informações turísticas e sala de múltiplas atividades, além de sanitários
públicos e mirante; parque infantil e cobertura; instalações contra incêndios, rede elétrica e de iluminação;
palco retrátil e camarim; pavimentações diversas, bancos, lixeiras, rede de drenagem, redes de água e de esgoto; e sistema de som. Com valor orçado de R$
1.148.875,39, de recursos do Ministério do Turismo e
Recursos Próprios Município.
Execução de pavimentação asfáltica na Rua João
Antônio Simioni, no bairro São Gotardo, com valor
orçado de R$ 288.951,10, e recursos do Ministério das
Cidades e próprios.
Execução de pavimentação asfáltica e passeios
nas Ruas Caçanjurê, Eduardo João Agostini, Marcos
Dalla Costa e Darci Lolatto, no bairro Agostini. O valor
orçado é de R$ 701.136,83 e, também, recursos do
Ministério das Cidades e próprios.
Ampliação e reforma da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Emma Balke,
do centro, que tem valor orçado de R$ 1.205.908,27,
com recursos do Fundeb e abertura prevista para dia
26 de dezembro.
Aquisição de máquinas e veículos pesados
novos - escavadeira, trator de esteira, carregadeira,
motoniveladora e dois caminhões, com valore orçado
de R$ 2.500.000,00, por meio do Programa Badesc
Cidades II. E abertura no dia 31 de dezembro.
Pavimentação com pedra irregular, nas Ruas Prudente de Morais, Guanabara, Sebaldo Wunsch e Padre
Aurélio Canzi, que possui valor orçado de R$
430.516,62, de recursos do Ministério das Cidades e
Próprios.

