Quinta-Feira, 15 de Julho de 2021 - 16:30 (Cidades)

PARCERIA - Prefeitura de Porto Velho e governo
do Estado vão construir a nova Estação Rodoviária
da capital
Parceria também levará asfalto para bairros e melhorias no Distrito
Industrial
A Prefeitura de Porto Velho e o Governo do Estado firmaram parceria nesta quarta-feira
(14) para construir a nova rodoviária da capital, além do asfaltamento de ruas e melhorias
na infraestrutura do Distrito Industrial, localizado na BR-364, próximo à divisa com
Candeias do Jamari.
Em reunião no Palácio Rio Madeira, o prefeito Hildon Chaves e o governador Marcos
Rocha definiram que o estado passará a concessão da rodoviária ao município. A
construção será feita em parceria, com o apoio da deputada federal Mariana Carvalho.

“A estação rodoviária será administrada pela Prefeitura. A construção será custeada com
uma emenda parlamentar de R$10 milhões, da deputada federal Mariana Carvalho, além
de recursos do município e do governo estadual, se houver necessidade”, esclareceu
Hildon Chaves após a reunião.
ACORDOS
Durante o encontro, o prefeito e governador também trataram da realização de obras no
Distrito Industrial. Foi firmado acordo para que a prefeitura seja responsável pela
iluminação pública e o estado pelo asfaltamento das ruas.
O programa de asfaltamento "Tchau, Poeira", do governo estadual, também chegará a
outras ruas de Porto Velho. Hildon Chaves afirmou que foram iniciadas conversações
para determinar quais locais serão contemplados pelo programa.
Marcos Rocha também falou sobre a importância do trabalho: “Precisamos estar juntos,
olhando o foco principal, que é a nossa população. Assim, faremos muito mais pela
população”, afirmou o governador.

Na avaliação do vice-prefeito Maurício Carvalho, que também participou do encontro, a
valorização do Distrito Industrial vai atrair mais indústrias e, consequentemente, gerar
empregos e desenvolvimento.
Sobre a construção da nova rodoviária, ele agradeceu o apoio do governador, da
deputada Mariana Carvalho e comemorou: “agora teremos uma rodoviária decente!”.
Também participaram da reunião, o secretário adjunto da Secretaria Geral de Governo
(SGG) da Prefeitura, Devanildo Santana, e o superintendente municipal de licitações,
Guilherme Jaquini.

