Comunicado

O SAAE Mariana informa aos moradores dos bairros Rosário, Fonte da Saudade, Marília de Dirceu e
Samitri que é de conhecimento da autarquia a situação física do reservatório de alvenaria, localizado
no final da Rua Cerejeira. É uma estrutura de 1984 e que há quase uma década apresenta problemas
estruturais. Desde o início de 2018 a gestão do SAAE Mariana tem buscado recursos para substituir
este reservatório. Hoje o custo médio de um reservatório novo, com capacidade de 500 mil litros é
de cerca de 500 mil reais. Mas entendendo a urgência na resolução dessa demanda, o SAAE
Mariana, em comum acordo com a Defesa Civil municipal e como medida de precaução e respeito
aos moradores que circundam esta estrutura, fará o isolamento dessa caixa d’água. Sendo assim, a
partir desta terça-feira (27), o fornecimento de água para os locais citados anteriormente será
realizado sem passar pelo reservatório, o que pode alterar os horários de abastecimento em alguns
locais. Mas pedimos a compreensão dos moradores, pois estaremos acompanhando de perto para
que todos sofram o menor impacto possível. Informamos ainda que estaremos trabalhando para
realizar os ajustes necessários para minimizar os efeitos dessa mudança. O SAAE informa ainda após
cumpridos os prazos de publicação de edital, o município iniciou no dia 22/08 a análise de
documentação para a licitação de alguns reservatórios que serão instalados em pontos estratégicos
na sede do município. Um deles será para substituir este reservatório que, por hora, será desligado
do sistema de distribuição. Tão quanto sejam vencidas as etapas necessárias para conclusão desse
processo e tenhamos conhecimento da empresa vencedora da licitação, o SAAE Mariana, junto com
o poder executivo municipal, se compromete a divulgar o cronograma de obras para instalação do
novo reservatório. O SAAE Mariana está à disposição da comunidade.
http://www.saaemariana.mg.gov.br/noticia/38/comunicado-2 em 17/10/2019 20:28

