
SÃO CARLOS ASSINA CONVÊNIO NO VALOR DE R$ 10,5 MILHÕES COM GOVERNO DO ESTADO PARA OBRAS DE COMBATE ÀS ENCHENTES

  

  O prefeito Airton Garcia e o vice-prefeito Edson Ferraz assinaram no final da manhã desta
terça-feira (27/04), no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador João Doria e
do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, o convênio que libera R$ 10,5
milhões para obras contra enchentes no município.

   

  Também acompanharam a solenidade de assinatura do convênio o deputado federal Júnior
Bozella, o deputado estadual Itamar Borges e seu colega de Assembleia, Marcos Zerbini, o
coordenador do programa Cidades Inteligentes, Netto Donato, os secretários de Obras
Públicas, João Muller e de Planejamento e Gestão, Luís Antônio Panone, o chefe de gabinete
da Prefeitura, José Pires (Carneirinho) e a assessora de gabinete, Andréia Rosa.

   

  Os recursos foram solicitados ao estado logo após a tempestade que atingiu São Carlos em
26 de novembro do ano passado, quando foi registrado 138 mm de chuva, em pouco mais de 1
hora. O resultado foi a inundação do Centro, na baixada do mercado, Rotária do Cristo, Praça
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Itália, Lagoa Serena, além das Avenidas Coronel Alfredo Maffei e Avenida Francisco Pereira
Lopes.

   

  Na sequência o chefe de gabinete do DAAE, órgão gestor dos recursos hídricos do Estado de
São Paulo, Wanderley de Abreu Soares Júnior, vistoriou o Córrego do Mineirinho juntamente
com os engenheiros da Prefeitura de São Carlos, ficando definida a ampliação da seção do
Córrego na Rotatória Cristo (R$ 856.350,24), o murro de arrimo no Jardim Gonzaga (R$ 550
mil) e obras para ampliação da seção da FEPASA à jusante da Rotatória do Cristo (R$
9.773.980,82).

   

  Como a justiça determinou que a empresa RUMO é a responsável pela obra de ampliação da
seção da FEPASA à jusante da Rotatória do Cristo no valor de R$ 9.773.980,82, a Prefeitura
de São Carlos entrará com contrapartida no valor de R$ 2 milhões, ficando o restante da verba,
cerca de R$ 7 milhões, direcionada para a pavimentação e urbanização do Parque São José.

   

  “Apesar da pandemia, nunca deixamos de batalhar pelos recursos para obras contra
enchentes. Com apoio do deputado federal Júnior Bozella, conseguimos uma audiência com o
governador João Doria para dimensionar os estragos ocasionados na cidade. Desde então
ficou garantido o repasse desses R$ 10,5 milhões. Recebemos a visita do pessoal do DAEE,
enviamos os projetos e agora assinamos o convênio, uma boa notícia para todos os
são-carlenses”, disse o prefeito Airton Garcia, agradecendo o Governo do Estado pela ajuda e
ressaltando que vai continuar passando o chapéu para poder levantar outras obras que ainda
necessitam para que a cidade não sofra mais com as fortes chuvas.
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  Para o vice-prefeito essas obras são muito importantes para diminuir o impacto das águas no
município. “Nunca deixamos de trabalhar para conseguir amenizar esse problema. Estamos
finalizando o piscinão da CDHU e com isso vamos diminuir em 15% o volume de água que
chega na região do Mercado Municipal. Começamos a trabalhar também no projeto de uma
lagoa de contenção em uma área próxima ao pontilhão da Travessa 8, na Vila Prado, junto
com a concessionária RUMO. A ideia do projeto, é que o piscinão acumule o excesso da água
da chuva captada na Vila Prado, evitando que chegue no bairro Lagoa Serena, aliviando
também, o volume de água no centro da cidade por meio do córrego do Simeão. Agora com
esses recursos liberados pelo Governo do Estado vamos avançar. Agradeço ao governador e
ao deputado federal Bozzella e ao deputado estadual Itamar Borges, parlamentares que
sempre trabalham por São Carlos”, disse Edson Ferraz.

   

  De acordo com o secretário de Obras o próximo passo é a publicação do convênio. “O
Governo vai publicar o convênio no Diário Oficial do Estado já nesta semana e depois vamos
enviar o projeto para a Câmara Municipal para abertura de um crédito especial, na sequência
vamos abrir quatro processos licitatórios, um para cada obra”, explicou João Muller.

   

  O prefeito Airton Garcia também protocolou dois ofícios junto ao gabinete do governador João
Doria: um solicitando a implantação no município do AME Cirúrgico e o outro para incluir no
programa Pró-Vicinal a rodovia Abel Terruggi, que liga Santa Eudóxia a Água Vermelha;
Guilherme Scatena, que liga São Carlos ao Balneário Turístico do 29 e para a futura Rodovia
Airton Leopoldino Júnior, na região do Cedrinho.

   

  (27/04/2021)
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