
OBRAS DO PISCINÃO DA CDHU ESTÃO EM ESTÁGIO AVANÇADO

  

  O reservatório de retenção de águas pluviais, conhecido também como piscinão, ganha
novos contornos na região da CDHU. Após 45 dias de trabalho a empresa inicia nesta semana
a interligação da saída de água, do vertedouro, na rede de água pluvial localizada próxima ao
prédio da Exposhow, local onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento.       O piscinão está sendo construído após assinatura de um Termo de Ajuste
de Conduta (TAC) envolvendo a MRV Engenharia e a Prefeitura de São Carlos.
 A capacidade do piscinão é de 108 mil metros cúbicos de água, com 6 metros de
profundidade. O reservatório está sendo construído no cruzamento das avenidas Heitor José
Reali com Airton Salvador Leopoldino Júnior.
  
 De acordo com o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Muller, a
contrapartida é referente a pendências da construtora com relação aos empreendimentos
Monte Real, Monte dos Andes e Monte Amazonas. “É um investimento de R$ 1.231.076,00
com previsão de execução em 120 dias, mas acreditamos que até julho já esteja pronto. Além
de ajudar na contenção das águas aqui na região da CDHU, vai diminuir 15% o volume de
água que chega na região do Mercado Municipal”, explica o secretário.
  
 “A obra está adiantada, tanto que foram retirados mais de 25 mil metros cúbicos de terra para
abertura do piscinão. A nossa intenção é acabar com as enchentes, para isso estamos
trabalhando, seja com recursos próprios ou com assinatura de TAC para que a iniciativa
privada  ajude, o que é muito bom devido ao momento pelo qual o município atravessa”, disse
o prefeito, agradecendo o empenho da Promotoria do Meio Ambiente e Urbanismo que vem
adotando essa postura e no lugar de enviar dinheiro de multas ou verbas referentes a acordos
por meio de Termos de Ajustes de Condutas para um fundo estadual, dá preferência para que
esses recursos fiquem no município para obras de interesse da população.
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