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Após o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de São Caetano do Sul cobrar insistentemente
o Governo do Estado de São Paulo, a limpeza do único piscinão da cidade será finalmente
iniciada em um mês. A informação foi confirmada por técnicos da DP Barros Pavimentação e
Construção Ltda., que estiveram (22.01) vistoriando o reservatório. A empresa foi contratada
para a execução do serviço pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), órgão do
governo estadual. De acordo com a empreiteira, para remover todo o mato e material
decantado serão necessários cerca de 15 dias. Neste momento, estão sendo priorizadas as
intervenções em piscinões da região com bombas e equipamentos eletromecânicos quebrados.
Segundo o diretor geral da autarquia, Welington Kalil, a iniciativa é de grande valia para
minimizar os impactos gerados pelas enchentes. “Devido ao cancelamento da licitação da
Parceria Público-Privada (PPP) do DAEE para gerir todos os reservatórios, solicitaremos uma
reunião para verificarmos o seu novo posicionamento referente à execução da manutenção do
piscinão São Caetano. Posteriormente, decidiremos as ações que serão tomadas. Porém,
estamos em plena época de fortes chuvas. Por isso, vínhamos cobrando durante o segundo
semestre do ano passado, pois é um serviço que nunca atrasamos e que deve ser realizado
com certa antecedência”, ressaltou.
O DAEE está investindo R$ 3,8 milhões na limpeza, manutenção e operação de 25 piscinões
localizados na Região Metropolitana de São Paulo. O contrato foi assinado em 6 de janeiro e
os trabalhos já começaram. Inclui recuperação e manutenção de bombas e equipamentos
eletromecânicos (o que possibilitará o esgotamento de água acumulada em alguns),
substituição de equipamentos roubados ou vandalizados, remoção de lixo nas grades de
entrada e saída dos piscinões, capina de mato na área dos reservatórios e ainda serviço de
vigilância e operação de bombas e comportas.
Com 1,9 quilômetros de extensão, o piscinão São Caetano está localizado ao lado da Avenida
Guido Aliberti e tem capacidade total para armazenar mais de 235 mil metros cúbicos de água.
O chefe da Divisão Técnica do DAE/SCS, Osmar Silva Filho, que esteve acompanhando a
inspeção, explicou que o reservatório da cidade é o único que funciona por gravidade, sem a
necessidade de sistema de bombeamento e que por isso não foi priorizado pelo órgão
estadual. “Por outro lado, as ações em curso nos piscinões de outros municípios já estão
ajudando a reter a água que vem das cabeceiras, o que colabora para conter o fluxo que chega
a São Caetano”, concluiu.
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Transferência
O prefeito de São Caetano, Paulo Pinheiro, assinou, em junho de 2013, o protocolo de
intenções que transferiu o controle da operação do piscinão ao DAEE. Assim, o município
economizou entre R$ 700 mil a R$ 1,2 milhão por ano com a manutenção. Quando de
responsabilidade do DAE/SCS, a limpeza do reservatório era executada uma vez por ano, sem
nunca ter sofrido qualquer atraso no cronograma de serviço.
Investimentos
A autarquia vem fazendo a sua parte. Já promoveu uma campanha de conscientização,
chamada “Boca de Lobo não come lixo!”, para que as pessoas não joguem lixo incorretamente
nas ruas, nos terrenos baldios, nas margens dos córregos e rios (90% dos alagamentos
pontuais dentro da cidade são causados por entupimentos de bocas de lobo). Também realiza
limpeza e manutenção permanente dos reservatórios subterrâneos, estações elevatórias,
galerias de águas pluviais, bocas de lobo e de leão e Poços de Visita (PVs), e trabalha para
ampliar o sistema de drenagem urbana.
Sobre o DAE/SCS - O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de São Caetano do Sul é uma
autarquia municipal que promove estudos e trabalhos técnicos relativos à construção,
ampliação e remodelação dos sistemas de abastecimento de água e coleta de esgotos
sanitários; manutenção, operação e exploração dos serviços de água e esgoto; lançamento,
fiscalização e arrecadação das taxas e tarifas referentes aos serviços prestados à população; e
ainda cadastro das propriedades beneficiadas pelos seus serviços.
A autarquia municipal foi criada em 19 de dezembro de 1969, pela Lei n.º 1.813, e tem
capacidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira. O trabalho do
DAE levou São Caetano, em 1988, a uma posição invejável no cenário brasileiro. O município
tem 100% de infraestrutura de saneamento básico. Em 2009, o primeiro da Grande São Paulo
a conseguir 100% de coleta e tratamento de esgoto.
A água que abastece os sulsancaetanenses vem do Sistema Cantareira e o esgoto é tratado
na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) ABC, ambos administrados pela Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Ao todo, são 73 mil imóveis atendidos,
entre residências, comércios e indústrias, ligados em 37 mil hidrômetros, num universo
consumidor de 149 mil munícipes. As redes de água e de esgoto possuem, respectivamente,
445 e 324 quilômetros de tubulação instalada.
É pioneiro na utilização da água de reúso no Brasil, uma iniciativa responsável, tanto do ponto
de vista econômico quanto ambiental. É líder nas ações educacionais e de sustentabilidade,
coordenando o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), o
tratamento e a destinação final do lixo e o Centro de Triagem da Coleta Seletiva, localizado no
Bairro Prosperidade, onde é feita a separação e o encaminhamento dos materiais recicláveis
recolhidos diariamente na cidade.
Técnicos da empresa contratada pelo DAEE fizeram vistoria no reservatório
(Legenda das foto / Crédito: Divulgação DAE/SCS)
Imprensa DAE SCS
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