
PREFEITURA ENTREGA CANAL DO GREGÓRIO NESTA SEXTA

  

A Prefeitura de São Carlos entrega nesta sexta-feira (21), às 9h, a canalização em concreto do
córrego do Gregório e a canalização da confluência dos córregos Monjolinho e Gregório, na
rotatória do Cristo. O prefeito Oswaldo Barba e o deputado federal Newton Lima estarão
presentes na solenidade, entre outras autoridades.

  

  

A canalização do Gregório, entre a rua Visconde de Inhaúma e rotatória do Cristo, envolveu
investimentos de R$ 9,1 milhões, oriundos do PAC 1 e 2 do Governo Federal e de emenda do
deputado Devanir Ribeiro (PT). A obra ainda não está concluída, faltando a parte de
paisagismo, ciclovia e calçadas.

  

  

Essa é mais uma etapa das obras de combate às enchentes da Prefeitura, iniciadas em 2001.
De lá para cá uma série de intervenções foram realizadas para evitar as enchentes,
especialmente ao longo do córrego do Gregório.

  

  

Nas margens do Gregório, entre as rotatórias da Educativa e do Cristo, com a construção de
pontes, canalizações, novas redes de água e outras intervenções a Prefeitura investiu cerca de
R$ 22 milhões, sendo R$ 12,9 milhões da Educativa até a rua José Bonifácio e R$ 9,1 milhões
nesta etapa de 1.100  metros lineares, cuja canalização está sendo entregue agora.

  

 1 / 3



PREFEITURA ENTREGA CANAL DO GREGÓRIO NESTA SEXTA

  

Durante a gestão do então prefeito Newton Lima, foram realizadas obras no Parque da
Chaminé, que além de duplicar a marginal, também construiu pontes e melhorou o escoamento
de água e também na região do Mercado, com o alargamento da passagem do Gregório sob
as ruas Episcopal e José Bonifácio.

  

  

Já durante a gestão do prefeito Oswaldo Barba, a baixada recebeu intervenções na frente do
Mercado, com o rebaixamento da calha do córrego, a construção da ponte da rua São Joaquim
e o alargamento do canal entre as ruas São Joaquim e Alexandrina e agora a maior parte dos
investimentos na região do SESC. Essas obras receberam apoio e verbas dos governos
Estadual e Federal.

  

  

Canalização – A canalização do Gregório que será entregue nesta sexta-feira encerra uma
etapa importante de combate às enchentes. No entanto, ainda faltam intervenções no córrego
do Mineirinho, que o prefeito Barba já deixará recursos para sua execução, e o alargamento da
passagem do Monjolinho sob a linha férrea. Para está obra o prefeito Barba e o deputado
Newton conquistaram os recursos e realizaram o projeto. Falta apenas o Dnit publicar o edital
para iniciar a licitação.

  

  

Finalização – Logo após o ato de entrega da canalização, a Prefeitura irá plantar dezenas de
árvores entre a avenida Comendador Alfredo Maffei e o córrego. Todas as pessoas
interessadas em plantar sua árvore podem comparecer no local.
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