Nota de esclarecimento – Operação TapaBuracos

Sobre a operação tapa-buracos que está sendo realizada pelas vias do município, a Prefeitura de
Mariana esclarece os seguintes pontos:
"A administração municipal, primeiramente, ressalta que age com compromisso, responsabilidade e
transparência em qualquer tipo de ação desenvolvida pela cidade, sempre buscando pela promoção
da qualidade de vida da nossa população;
Esclarecemos que todo o material que está sendo utilizado na operação tapa-buracos em Mariana foi
adquirido por meio do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (CIMVALPI) por
um preço abaixo do valor de mercado; tal material produz um asfalto pré-misturado à frio (PMF),
que é inferior ao asfalto normal (CBUQ).
Porém, o que não estava previsto era que a qualidade do material resultasse em um produto tão
inferior. Foi constatado pela equipe da Prefeitura que este mesmo produto asfáltico adquirido
apresentou elementos duvidosos em sua composição devido a sua má qualidade, o que comprometeu
todo o serviço feito com a mão de obra do município;Além disso, é importante mencionar que, com o
intenso período de chuva que enfrentamos, a nossa equipe técnica verificou que o referido material
começou a se dissolver devido a baixa qualidade em sua composição.
O município já notificou extrajudicialmente a empresa responsável e deu um prazo para que a
mesma se responsabilize pelos danos causados pelo fornecimento de material de má qualidade para
a Prefeitura Municipal;
Reiteramos que os serviços terão que ser refeitos com a garantia de qualidade e desempenho sem
custos adicionais ao município;
Salientamos também que a administração municipal já está providenciando a abertura da licitação
de asfalto para que consigamos um material de qualidade e que tenhamos realmente a certeza da
composição química do mesmo.
Reafirmamos o nosso compromisso com a gestão eficiente e salientamos que não iremos permitir
que sejam prestados serviços de baixa qualidade em Mariana.
Por fim, ressaltamos que a nossa preocupação é com o bem estar dos cidadãos marianenses e que
todos os esforços estão sendo feitos no sentido de acabar com esta situação que provoca prejuízo e
incômodo para todos nós.
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