
Clipping UERGS - Assessoria de Comunicação (Ascom)
Assunto: Câmara de Vereadores aprova cedência de áreas à Sacyr

Veículo: Portal Gaz Editoria/Coluna: Geral

Data: 21-03-2022 Local/Abrangência: Santa Cruz do Sul

Link/Página: https://www.gaz.com.br/camara-de-vereadores-aprova-cedencia-de-areas-a-sacyr/

Formato:
(  ) Impresso                         ( x ) Internet
(  ) Rádio                                (  ) TV

Enfoque:
( x ) Positivo          (  ) Negativo ( ) Neutro

Os vereadores de Santa Cruz do Sul aprovaram, no início da noite desta segunda-feira,

21, um projeto que abre caminho para a criação de até 300 empregos diretos no

município. A proposta autoriza a Prefeitura a ceder duas áreas à empresa responsável

pela obra de duplicação da RSC-287. A empresa é a Sacyr Construccion S/A do Brasil,

integrante do grupo espanhol Sacyr, que também controla a concessionária Rota de

Santa Maria.

Com extensão total de 29,6 mil metros quadrados, as áreas ociosas compõem o

complexo da antiga Escola Murilo Braga de Carvalho, que funcionou até 2007 e, após

anos de impasse com o governo do Estado, teve a posse retomada pela Prefeitura no ano

passado. Ao todo, o terreno tem mais de 430 mil metros quadrados. Segundo o gerente

de obra da Sacyr, Javier Hildalgo, o plano inclui a instalação de uma fábrica de

pré-moldados que serão utilizados nas obras de recuperação e duplicação da rodovia,

além de escritório, laboratório e área destinada para estocagem dos materiais fabricados.

Embora pelo calendário da concessão a duplicação só deva começar em agosto do ano

que vem, a estrutura deve começar a ser implantada em cerca de dois a três meses e a

projeção é de atingir até 300 colaboradores, sem contar a demanda por serviços

terceirizados. "Santa Cruz do Sul foi escolhida por ter boa infraestrutura e por uma

questão logística para a obra", disse. A cadência das áreas terá prazo de cinco anos, com

possibilidade de prorrogação.

A duplicação, que vai alcançar os 204,5 quilômetros entre Tabaí e Santa Maria, deve

começar pelos trechos urbanos, que ficam junto aos acessos aos seis municípios

atravessados pela rodovia. A projeção é de que, em nove anos, 65% da rodovia esteja

duplicada, incluindo o trecho mais movimentado, entre Tabaí e Candelária. Os últimos

trechos, entre Novo Cabrais e Paraíso do Sul e entre Paraíso do Sul e Santa Maria, só

serão duplicados entre o 19º e o 21º ano de concessão.

A aprovação na Câmara se deu por unanimidade. Na tribuna, o líder de governo Henrique

Hermany (Progressistas) exaltou a cedência das áreas para impulsionar a economia local
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e destacou que a medida não vai afetar a permanência da Universidade Estadual do
Rio Grande do Sul (Uergs), cujo prédio também fica no complexo da Murilo Braga. Em

julho do ano passado, a Câmara já havia aprovado uma redução de 50% na base de

cálculo do ISSQN sobre os serviços prestados pela Rota de Santa Maria até 2025. A

concessionária, que emprega em torno de 60 pessoas, tem sede administrativa na

Avenida Independência.
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