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Prefeitura leva recapeamento asfáltico ao bairro Nossa
Senhora Aparecida
Date : 09-05-2013

Estão sendo contempladas as ruas Santa Madalena e Santa Ana,
além da Travessa Santa Izabel

Da mesma forma que seus vizinhos, o pedreiro Vilmar Alves Pedreira acompanha, atento, o trabalho de
recapeamento asfáltico que está sendo realizado pela Prefeitura em sua rua – Santa Madalena – e também
na Santa Ana e na Travessa Santa Izabel. O Governo Municipal investiu na obra quase R$ 194 mil, de
recursos próprios do município.

Vilmar Alves Pedreira

“Ficou uma grandeza para nós”, diz ele, enquanto observa o trabalho dos funcionários da Prefeitura à frente
de sua casa, onde mora há 28 anos. Vilmar acredita que os resultados positivos não vão demorar a ser
percebidos no local. “Vai melhorar muita coisa. As casas e os terrenos vão valorizar mais”, afirma.
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A dona de casa Ivonete Alves de Souza

Uma das vizinhas de Vilmar, a dona de casa Ivonete Alves de Souza, é a moradora mais recente. Ela chegou
a Vitória da Conquista há cerca de dois anos, vindo de São João do Paraíso, Minas Gerais. Há metade desse
tempo ela vive na Rua Santa Madalena. E, de lá, também pode ver as máquinas da Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana em ação. “Gostei muito da ideia”, diz.

Luis Alberto Sellmann, o secretário municipal de Mobilidade Urbana

Obra importante – Segundo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Luis Alberto Sellmann, o
recapeamento terá desdobramentos positivos que serão notados pelos moradores e por outros transeuntes
que passarem pelo Nossa Senhora Aparecida. Uma das ruas recapeadas, por exemplo – a Santa Ana – é via
de passagem para os ônibus que transitam pelo bairro. "É uma obra importante, pois vai melhorar e a ampliar
a mobilidade urbana”, avalia. “Com esse recapeamento, as vias passam a ter um piso mais regular. Isso
melhora a circulação dos veículos e evita possíveis atrasos”, acrescenta o secretário.
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