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VIDA URBANAVIDA URBANA

Prefeitura faz terceira tentativa de
prolongar Marginal Botafogo em 20
anos
Prefeitura lança novo processo licitatório para prolongamento da via até Segunda Radial e
estima concluir obra junto com viaduto sobre a Avenida Jamel Cecílio

23/01/2019 - 22:35

As obras de prolongamento da Marginal Botafogo, entre a Avenida Jamel Cecílio e a
Segunda Radial, na região do Setor Pedro Ludovico, vão ser licitadas novamente
pela Prefeitura de Goiânia. É a terceira vez, em 20 anos, que a administração
municipal tenta concluir o serviço que inclui a pista no sentido Norte-Sul da
Marginal, a conclusão da ponte da Rua 1.018, as alças de acesso à Avenida Segunda
Radial e a tubulação e canalização do Córrego Botafogo. Neste período, o valor do
serviço caiu em 67,28%, saindo de R$ 35,46 milhões em 1999 para R$ 11,6 milhões,
que é o valor do objeto a ser licitado neste ano.

A previsão é que o processo tenha o recebimento das propostas no dia 25 de
fevereiro e a estimativa para a execução da obra é de sete meses. Na última
tentativa de realizar a obra, em 2015, o serviço era estimado para ser �nalizado em
15 meses, por um valor de R$ 23,8 milhões. Na primeira tentativa, em 1999, na
gestão de Nion Albernaz (PSDB) o contrato foi de quatro anos, no entanto, o acordo
com a Construtora Central do Brasil S/A (CCB) só foi encerrado em 2011, após 15
aditivos e exigência do Tribunal de Contas da União (TCU) para que uma nova
licitação fosse efetivada.

O processo foi feito em 2015 e o então prefeito Paulo Garcia (PT) chegou a inaugurar
a ponte sobre a Rua 1.018, sendo sua última aparição pública no cargo. Desde
então, a obra, também realizada pela CCB, em consórcio com a Elmo Engenharia,
não teve andamento e a alegação era falta de verbas para a contrapartida paga
pela administração municipal e também do convênio federal. O contrato, no ano
passado, foi rompido e para agilizar o processo licitatório, a Prefeitura optou por
transferir a ação para a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação
(Seplanh).

Mato avança sobre parte do serviço que foi realizado em trecho que ampliará Marginal Botafogo no sentido Norte-
Sul, no Setor Pedro Ludovico (Foto: Sebastião Nogueira)
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AcertoAcerto

Assim, a obra se tornou uma das contrapartidas a ser feita pelo município para o
�nanciamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em relação ao
Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama). O secretário da Seplanh,
Henrique Alves, explica que já estava previsto o pagamento de contrapartidas do
Puama por meio de obras em benefício da cidade, mesmo fora do escopo do
Parque Linear que abrange o Córrego Macambira e o Ribeirão Anicuns até o
desague deste curso no Rio Meia Ponte. Esta será a última obra da contrapartida,
fechando o ciclo do acordo com o BID. Além dessa, já houve construção de uma
escola no Residencial Itamaracá e até um posto de saúde no Setor Rodoviário.

“Isso deu muita agilidade no processo, sendo uma decisão acertada do prefeito Iris
Rezende (MDB), tanto que já conseguimos lançar a licitação e vamos aguardar as
propostas no dia 25 de fevereiro. Esperamos que não se tenha nenhum
questionamento jurídico no processo, para que a obra ande o mais rápido
possível”, diz Alves. No entanto, algumas adequações no projeto licitado em 2015
ocorreram. As alças de acesso da Marginal Botafogo para a Segunda Radial foram
remodeladas de modo a diminuir a quantidade de desapropriações necessárias,
saindo de seis imóveis para apenas dois.

Ambos os proprietários já assinaram termo de aceite com a Prefeitura trocando a
indenização por lotes públicos. Também foi tomado um cuidado maior na
canalização do Córrego Botafogo para que a obra seja mais duradoura, com reforço
nas paredes do canal para evitar desabamentos em enxurradas.

 

Elevado vai complementar serviçoElevado vai complementar serviço

A ideia da Prefeitura de Goiânia é que o prolongamento da Marginal Botafogo seja
�nalizado antes da conclusão do viaduto a ser construído na Marginal Botafogo
com a Avenida Jamel Cecílio, já anunciado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), mas que o termo de referência da
licitação ainda está sendo realizado. Pelo projeto, será construído um elevado
semelhante ao que foi feito em 2014, com a Avenida 88, de modo a ligar
diretamente a Marginal com o seu prolongamento, que será em apenas um lado da
via.

O viaduto tem a previsão orçamentária em R$ 55 milhões, dos cofres municipais,
mas o secretário da Seinfra, Dolzonan da Cunha Mattos, admite que deve ser
tentado um empréstimo ou convênio com a União para a realização. Em 2014, a
previsão era de custos em R$ 62 milhões. Mattos a�rma que o projeto está
praticamente pronto e está sendo �nalizado o edital da licitação, que deve ser
divulgado ainda neste semestre.

A Seinfra vai homenagear a música sertaneja no elevado, com a construção de um
monumento indicando uma mão dedilhando o braço de um violão, representado
pela própria via. O projeto é semelhante ao que foi feito em 2011, quando haveria
um complexo viário mais amplo no cruzamento.

 

Pista no sentido Sul-Norte não tem data nem projetoPista no sentido Sul-Norte não tem data nem projeto

Apesar do prolongamento da Marginal Botafogo já durar mais de 20 anos no papel,
o projeto �nal do que foi imaginado para a via ainda não será completado mesmo
se a licitação já em trâmite for �nalizada e a obra executada. Isso porque a
Prefeitura de Goiânia ainda não de�niu quando será feita a obra da via no sentido
Sul-Norte, ou seja, ligando a Avenida Segunda Radial, no Setor Pedro Ludovico, com
a Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás. O pensamento dos técnicos do Paço
Municipal é de que se trata de uma obra mais simples e que poderia ser realizada
até mesmo com recursos próprios da Prefeitura, se tratando apenas da preparação
da via e do asfaltamento. A di�culdade é que há ocupações na área que seria a
extensão da Marginal, sobretudo na proximidade da Jamel Cecílio, se tratando de
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comércios e moradias que estão no local há tempos e com boa valorização nos
lotes. 

Pelo projeto que será realizado ao longo deste ano, o elevado a ser construído no
cruzamento do que hoje é o �nal da Marginal há a previsão para a instalação das
duas vias. 

A estimativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra)
é de que as obras do elevado se iniciem no segundo semestre deste ano, com
previsão de término em 12 meses. Válido lembrar que há a previsão de outra
trincheira na Avenida 136, desta vez com a Rua 90, que faz parte do BRT Norte-Sul.
Neste caso, não há necessidade de nova licitação e há verba garantida. A Seinfra
espera que esta obra se inicie já em março.

Maquete do complexo viário projetado em 2011 pela Prefeitura de Goiânia para o cruzamento das vias Marginal
Botafogo, Jamel Cecílio e Leopoldo de Bulhões. A imagem tem circulado pela internet e chamado a atenção dos
goianienses e dividido opiniões sobre a homenagem à música goiana. No projeto atual, a homenagem será
mantida, mas haverá modi�cações. O complexo que seria em três níveis foi reduzido. O elevado da Marginal
Botafogo deve permanecer. Assim, será destinado maior tempo semafórico para o tráfego da Avenida Jamel Cecílio
(Foto: Divulgação)
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Navegue pelo assunto:
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Brinquedos do Mutirama em Goiânia
recebem monitor
Parque tradicional, fechado desde julho de 2017, quando acidente feriu 13 pessoas, implanta
dispositivo que mede uso de equipamentos em horas. Reabertura ainda não tem data
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