
PREFEITO AIRTON GARCIA SOLICITA RECURSOS AO GOVERNADOR DORIA PARA OBRAS EMERGENCIAIS E DE RECONSTRUÇÃO DE COMBATE ÀS ENCHENTES

   

  

   Essa é a terceira tempestade que atinge a cidade em 2020

  

    

  

   Após a chuva que atingiu a cidade de São Carlos nesta quinta-feira (26/11), 138 mm em
pouco mais de 1 hora, inundando o centro da cidade, como baixada do mercado, Rotária do
Cristo, Praça Itália, Lagoa Serena, além das marginais, imediatamente o prefeito Airton Garcia
marcou uma audiência com o governador João Doria no Palácio dos Bandeirantes para
dimensionar os estragos ocasionados na cidade.

  

    

  

   Acompanhado do presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes, pelo chefe de
gabinete da Prefeitura, José Pires (Carneirinho) e pelo deputado federal Júnior Bozella (PSL),
Airton Garcia foi recebido na tarde desta sexta-feira (27/11) pelo governador João Doria, pelo
secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi e por representantes da Casa Militar e
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Defesa Civil do Estado.

  

    

  

   O prefeito de São Carlos explicou a situação do município, informando ao governador que
mais de 130 comerciantes locais perderam todas as suas mercadorias, muitos perderam todo o
estoque que já tinham adquirido para as vendas do Natal, 37 veículos foram arrastados pela
chuva, a maioria com perda total e que 39 famílias tiveram as casas invadidas pela água,
sendo que 3 com perda do imóvel e de todos os mobiliários e eletrodomésticos. “Algumas
pessoas foram carregadas pelas enxurradas, graças a deus não tivemos vítimas fatais, mas a
chuva foi avassaladora, além de bens materiais, destruiu os sonhos de famílias inteiras,
pessoas que já vinham lutando e tentando recuperar os prejuízos da chuva de janeiro, quando
caiu 162 mm de água, causando também enormes perdas, depois veio a pandemia,
recentemente enfrentamos outra chuva forte de 70 mm e agora essa tempestade, precisamos
de ajuda”, solicitou o prefeito Airton Garcia.

  

    

  

   De acordo com o chefe de gabinete da Prefeitura o deputado federal José Pires (Carneirinho)
logo que as imagens da enchente foram divulgadas tanto pela internet como por todas as
emissoras de televisão do país, o deputado já entrou em contato com o prefeito e e ajudou a
marcar a audiência de urgência no Palácio dos Bandeirantes. “O deputado prontamente nos
ajudou e agora está intermediando uma audiência no governo federal para que o possamos
também solicitar recursos à Presidência da República.  Em 15 de janeiro desse ano o prefeito
esteve em Brasília pedindo recursos ao ministro do Desenvolvimento Regional, porém os
recursos não foram liberados. Agora vamos retornar e levar novamente os projetos”, garante
Carneirinho.

  

    

  

   O governador determinou que sejam liberados recursos para três obras que devem ser
realizadas de imediato. João Doria prometeu ao prefeito a liberação de mais de R$ 10 milhões
para 3 obras com projetos já apresentados ao estado: ampliação da seção do Córrego
Mineirinho na Rotatória Cristo (custo estimado de R$ 856.350,24), obras para ampliação da
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seção da FEPASA à jusante da Rotatória do Cristo (custo estimado R$ 9.773.980,82) e muro
de arrimo na avenida Comendador Alfredo Maffei (custo estimado em R$ 600 mil). “A gente
sabe que esses eventos climáticos trazem muito desconforto e muito perigo. Por isso
precisamos, além dessas ações junto ao Governo do Estado, pensar no futuro, em maneiras
de mitigar isso e para isso precisamos da ajuda do Governo Federal. O Governador prometeu
R$ 10,9 milhões, podendo ultrapassar R$ 11 milhões. Mas também vamos novamente passar o
chapéu em Brasília e pedir uma ajuda maior ainda”, garantiu Airton Garcia.

  

    

  

   O governador João Doria também determinou que o secretário de Desenvolvimento
Regional, Marco Vinholi, visite São Carlos nos próximos dias e agilize a liberação dos recursos.

  

    

  

   “Os serviços de recuperação de limpeza das áreas atingidas nós já estamos fazendo, porém
vamos verificar as obras emergências que o próprio município vai assumir. Nosso técnicos e
engenheiros já estão nas ruas analisando o que é possível fazer neste momento e quanto isso
vai custar aos cofres públicos. Durante esse ano, mesmo sem ajuda de recursos externos,
realizamos o desassoreamento de todos os córregos, com contenção dos taludes para segurar
a erosão, um investimento de R$ 800 mil;  fizemos a drenagem e recuperação das galerias
pluviais, um investimento de R$ 200 mil; construímos novos muros e colocamos grades
metálicas na beira dos córregos o que custou R$ 400 mil e investimos outros R$ 650 mil na
recuperação das galerias e do leito do córrego da rua São Paulo”, ressaltou Mariel Olmo,
secretário de Serviços Públicos.

  

    

  

   Finalizando a audiência na capital paulista, o prefeito Airton Garcia também informou ao
governador Doria, os projetos de três grandes obras que a Concessionária RUMO prometeu
fazer em São Carlos e que também vão ajudar a diminuir o problema com as enchentes:
passagem inferior da Praça Itália, com 4 pistas;  duplicação do viaduto da Estação Ferroviária e
da passagem sobre a linha na Vila Morumbi, na região da CDHU, com a construção de
passarela para pedestres com três rotatórias e vedação de todas as faixas de domínios com a
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construção de muros mistos para evitar que as pessoas transitem nessas áreas. O
investimento ultrapassa R$ 50 milhões.

  

    

  

   (27/11/2020)

  

    

  

   {gallery}novembro_2020/SP{/gallery}

  

 4 / 4


