
EM 12 ANOS, PREFEITURA INVESTIU R$ 22 MILHÕES NO COMBATE ÀS ENCHENTES 

  

O prefeito Oswaldo Barba entregou, na manhã desta sexta-feira (21), a canalização em
concreto do córrego do Gregório e a canalização da confluência dos córregos Monjolinho e
Gregório, na rotatória do Cristo.

  

  

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 calçadas, paisagismo
e ciclovia. Participaram da solenidade, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Cidinha Duarte, o vereador Lineu Navarro (PT), que representou a Câmara
Municipal, o secretário de Obras Públicas, Jairo Sales, João Leopoldino Neto, empresário da
Engenharia e Comércio Bandeirantes, responsável pela obra, e o deputado federal Newton
Lima.

  

  

Para o vereador Lineu Navarro, as administrações Newton Lima e Oswaldo Barba enfrentaram
o problema crônico das enchentes que ocorriam ao longo do Córrego Gregório, apesar da
escassez de recursos à época. “O problema das enchentes é recorrente em São Carlos, mas
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Barba e Newton não cruzaram os braços, buscaram recursos junto aos governos Federal e
Estadual para que as obras pudessem amenizar os efeitos das chuvas e, no futuro, resolver
esse problema definitivamente”, argumentou.

  

  

O deputado federal Newton Lima, que foi prefeito de São Carlos por oito anos, fez um
retrospecto das obras que foram realizadas entre 2001 e 2008 para conter as águas das
chuvas. Na gestão dele foram investidos R$ 9,9 milhões. Somente nas intervenções que
ocorreram na região do Mercado Municipal, Dona Alexandrina e José Bonifácio, a Prefeitura e
o governo do Estado empregaram R$ 3,1 milhões. O Complexo Viário da Chaminé, com a
construção da segunda pista da marginal, contenções e canal de concreto em alguns trechos,
foi determinante no propósito da administração em diminuir as enchentes, segundo o deputado.
“Foram obras que marcaram um momento do desenvolvimento de São Carlos. Sabemos que
outras obras precisam ser realizadas no Córrego Gregório e como deputado federal estaremos
à disposição de São Carlos no intuito de buscar recursos junto ao governo federal”, esclareceu.

  

  

O prefeito Oswaldo Barba assinalou que, nos últimos quatro anos, a sua gestão não se furtou
ao problema e continuou as obras de combate às enchentes. De acordo com ele, ocorreram
intervenções em frente ao Mercado Municipal, 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.

  

  

A soma dessas obras é de R$ 12,5 milhões. Só a obra que agrega as regiões do Sesc e do
Cristo receberá R$ 9,1 milhões. “Encerro a minha administração com orgulho e com recursos
assegurados para o próximo prefeito realizar as intervenções no Córrego do Mineirinho de
aproximadamente R$ 700 mil”, observou Barba.
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De acordo com o prefeito Barba, há a necessidade de alargar a passagem sob a linha férrea na
região do Cristo. A Prefeitura de São Carlos já fez o projeto no valor de R$ 170 mil e os
recursos estão reservados no Orçamento da União para a execução da obra. “Deixo a
administração da Prefeitura de São Carlos com o sentimento de dever cumprido. Esperamos
que as futuras gestões dêem sequência às obras, que vão beneficiar a população”, frisou
Barba, que lembrou ao final do discurso: em 12 anos, a região do Córrego Monjolinho recebeu
R$ 22,4 milhões em investimentos visando o fim das enchentes.

  

  

  

Plantando o Futuro 

  

Ao final da cerimônia, o prefeito Barba participou de do Projeto “Maternidade Plantando o
Futuro”, realizado pela Coordenadoria de Meio Ambiente. Houve o plantio de 250 árvores às
margens do Gregório, em frente ao Sesc. O número de árvores se refere às crianças que
nasceram em  São Carlos no mês de novembro.
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