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TRATAMENTO AS VAZÕES MÉDIAS MENSAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE JACAREÍ JÁ ESTÃO PRÓXIMAS DO LIMITE MÁXIMO

Izaias vai emprestar R$ 1 milhão
para ampliação de ETA em Jacareí
Construção de mais um módulo de
tratamento deve possibilitar futuras
reformas em estações antigas
JACAREÍ
Da Redação
@jornalovale

O governo Izaias Santana
(PSDB) deve contratar uma
operação de crédito de cerca
de R$ 1 milhão para a elaboração do projeto executivo
para ampliar a ETA (Estação
de Tratamento de Água) de
Jacareí. O procedimento foi
autorizado pela Câmara na
quarta-feira.
De acordo com a Prefeitura de Jacareí, o projeto de
ampliação parte da necessidade da construção de um
novo módulo de tratamento

de água.
Atualmente, as vazões médias mensais produzidas pela
ETA Jacareí giram em torno
de 700 litros por segundo, o
que coloca a estação muito
próxima da capacidade máxima de tratamento. No entanto, a administração defende
que reformar a ETA 1 e 2 implicaria em uma sobrecarga
hidráulica ou até mesmo na
necessidade de redução da
vazão - o que poderia ser prejudicial à população.
Desta forma, a ampliação da
ETA consistiria na construção
da ETA 3, módulo com capacidade nominal igual a 500
litros por segundo, de forma
que, tanto a ETA 1 quanto a

Divulgação

Tratamento. Estação de Tratamento de Água de módulo 1 foi implantada no ano de 1963 em Jacareí

ETA 2, possam ser paralisadas futuramente para aumento da capacidade hidráulica.
CRÉDITO.

Para o projeto, a prefeitura
foi autorizada pelos vereado-

res a contratar um empréstimo de até R$ 1 milhão junto
à Caixa Econômica Federal.
Como garantia, caso a prefeitura não quite a dívida, o banco poderá efetuar o bloqueio
do repasse dos recursos da

arrecadação de receitas provenientes do FPM (Fundo de
Participação dos Municípios).
O projeto executivo deve ser
elaborado por meio de uma
empresa de engenharia especializada.

.
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Edição. O chefe de diagramação do jornal OVALE, Paulo Donizetti, atento aos últimos ajustes
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