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/ 	Estado de São Paulo 

Despacho 
N° 	 APROVADO 

E .  

REQUERIMENTO .°: 0309 
ti 

-J 	 - 

- 	 ASSUNTO: INFORMAÇOES COMPLEMENTARES 
DO PREFEITO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO NO JARDIM BOM 
JESUS. 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei 
Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, ao Prefeito 
exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre os 

	

• 	requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos. 

Considerando que 	art.- 34 3  inciso IV, da Lei Orgânica 
de Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 

	

• 	auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

• 	- Considerando que o art. 21, inciso XX, da Constituição 
Federal determina quê compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento do 

	

• 	saneamento básico. 	- 	• 

Considerando que o art. 23, inciso IX, da Constituição 
Federal determina que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico; 

Considerando que o art. 200, inciso IV, da Constituição 
Federal determina que ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 
nos termos da. lei participar da formulação da política e da execução das ações de s 
saneamento básico; 	 • 	- 	 • 

• 	 Este impresso foi confeccionado 
• 	

• 	 com papei 100% reciciado 
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programas de educação sanitária e melhorar o nível de pafticipação das comunidades na 
No    solução de seus problemas de saneamento. 

Considerando que o bairro Jardim Bom Jesus não tem 
esgotamento sanitário e incompleta drênagem e manejo das águas pluviais. 

Considerando que em resposta (GP-RI-00673/1 3) ao 
requerimento N2 0783/13 a municipalidade informou que a obra de esgotamento 
sanitário foi inscrito na ação "Sistema de Coleta de Esgoto do Município de Sorocaba 
01" 

Considerando que em resposta (GP-RI-1538114) ao 
requerimento N2 1896/2014 a municipalidade informou que o SAAE se inscreveu para 
participar com o projeto do Bairro Bom Jesus e foi selecionado. informou também que o 
cronograma aprovado pelo REAGUA, incluindo a fase de licitação, contratação das 
obras, execução e desempenho, tinha término das obras previsto para abril de 2015. 

a obra de esgotamento sanitário foi inscrito na ação "Sistema de Coleta 
de Esgoto do Município de Sorocaba 01" 

Considerando que este Vereador faz parte da Comissão de 
Saúde desta Câmara Municipal de Sorocaba. 

REQUEIRO, à Meia, ouvido o Pinário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

1)considerando que a Municipalidade informou que 
o cronograma aprovado pelo REAGUA, incluindo a fase de licitação, contratação das 
obras, execução e desempenho, tinha término das obras previsto para abril de 2015, 
pergunta: por que até o momento, final de fevereiro, não se deu início das obras? - 
Atualmente em que fase está o projeto? 

2) 	Poderia a Municipalidade informar atualmente, 
qual a previsão do término da obra mencionado no Bairro Jardim Bom Jesus? Se 
positivo, favor informar mês e ano? Se negativo, qual a razão? 

S/S,25defev reiro e 2015. 

1 

Fer ando Dini 
ereador 
PMDB 	 14 

Este impresso foi confeccionado 
com papel 100% reciciado 



da a opor eot,  

ca 	Auie 
\ecr8tflZ Jrdc 



Estado de São Paulo 

Des.p/cho 

N° 	 Á4a ()VADO  

(PRESIDENTE)/ 

Em 	 23 

1 

REQUERIMENTO 	1 890 

ASSUNTO: INFORMAÇOES AO PREFEITO 
SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE 
ESGOTO NO JARDIM BOM JESUS. 

.i 
Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei 

Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, ao Prefeito 
exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre os 
requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos. 

Considerando que 	art. 34, inciso IV. da Lei Orgânica 
de Sorocaba dispõem que compete à Câmara Munftilpal, privativamente, exercer, com o 
auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira. 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

Considerando que o art. 21, inciso XX, da Constituição 
Federal determina que compete á União instituir diretrizes para o desenvolvimento do 
saneamento básico. 

Considerando que o art. 23, inciso IX, da Constituição 
Federal determina que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico; 

Considerando que o art. 200, inciso IV, da Constituição 
Federal determina que ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 
nos termos da lei participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico; 
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Considerando que o art. 2°, caput e inciso 1, da Lei n° 

No  
11.445/2007, determina que os serviços públicos de saneamento serão prestados com 
base no princípio fundamental universalização do acesso. 

Considerando que o art. 3°, caput e inciso 111, da Lei n° 
11.44512007, determina que os serviços públicos de saneamento serão prestados com 
base no princípio fundamental universalização do acesso determina a ampliação 
progressiva do acesso de todos os domicílios. 

Considerando que 	art. 33, inciso 1, alínea "h" da Lei 
Orgânica de Sorocaba dispõem que cabe à Câmara MutiicpaI, com a sanção do 
Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do Município, especialmente no que 
se refere a assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e a 
estadual, notadamente no que diz respeito á promoção de melhora das condições 
habitacionais e de saneamento básico; 

Considerando que 	art. 130, inciso 1, da Lei Orgânica 
de Sorocaba dispõem que o Município promoverá por todos os meios ao seu alcance 
condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e 
lazer. 

Considerando que 	art. 132, inciso V, da Lei Orgânica 
de Sorocaba dispõem que são atribuições do Município, no âmbito do Sistema único de 
Saúde. planejar e executar a política de saneamento básico em articulação com o Estado 
e a União, 

Considerando que 	art. 176; parágrafo único e inciso 1, 
da Lei Orgânica de Sorocaba dispõem que o Município, em consonância com a sua 
política urbana e segundo o disposto no Plano Diretor, deverá promover programas de 
saneamento básico destinados a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas 
urbanas e os níveis de saúde da população, devendo a ação do Município orientar-se 
para ampliar progressivamente a responsabilidade local pela prestação de serviços de 
saneamento básico. 

Considerando que 	art. 176, parágrafo único e inciso II, 
da Lei Orgânica de Sorocàba dispõem que o Município,, em consonância com a sua 
política urbana e segundo o disposto no Plano Diretor, deverá promover programas de 
saneamento básico destinados a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas 
urbanas e os níveis de saúde da população, devendo a ação do Município executar 
programas de saneamento em áreas pobres, atendendo à população de baixa renda. com  
soluções adequadas e de baixo custo para o abastecimento de água e esgoto sanitário. 

considerando que 	art. 176, parágrafo único e inciso 
III. da Lei Orgânica de Sorocaba dispõem que o Município, em consonância com a sua 
política urbana e segundo o disposto no Plano Diretor, deverá promover programas de 
saneamento básico destinados a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas 
urbanas e os níveis de saúde da população, devendo a ação do Município executar 
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Estado de São Paulo 

programas de educação sanitária e melhorar o nível de participação das comunidades na 

N ° solução de seus problemas de saneamento. 

Considerando que o bairro Jardim Bom Jesus não tem 
esgotamento sanitário e incompleta drenagem e manejo das águas pluviais. 

Considerando que em resposta (GP-RI-00673/13) ao 
requerimento 0783113 a municipalidade informou que a obra de esgotamento 
sanitário foi inscrito na ação "Sistema de Coleta de Esgoto do Município de Sorocaba 
01" 

Con•siderando que este Vereador faz parte da Comissão de 
Saúde desta Câmara Municipal de Sorocaba. 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

1) 	A Municipalidade tem alguma previsão (favor 
especificar mês e ano) de quando será o início da obra do esgotamento sanitário e a 
drenagem e manejo das águas pluviais no bairro J?rdim  Bom Jesus? Se negativo, Por 
quê? 

S/S, 22 

d;ereador 

te ro de 014. 

Feando Dini 
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Prefeitura de 	 Gabinete 

	

SOROCABA 	 do Prefeito 

CP-R1-1538/14 

J AO EXP 	 de outubro de 2014. 

Senhor Presidente, 	EM 09 

NO C 0010 GONÇALVES 
RESID€NTE 

Em resp 	a requerimento n° 1896/20 14,  de autoria do 
- 

nobre Vereador FERNAN 	LVES LISBOA DINI e aprovado por esse 

Legislativo, no qual solic 	formações sobre implantação de rede de esgoto 

no Jardim Bom Jesus, informamos a Vossa Excelência, que: 

1. O Bairro Bom Jesus é um núcleo residencial localizado 

em área afastada da zona urbana, sendo aprovado para ser atendido com 

sistemas isolados de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

desconectado dos sistemas públicos, face à distância aos sistemas existentes. 

2. O SAAE, visando possibilitar saneamento aos núcleos, 

isolados, incrementou o sistema de abastecimento de água com reservatório e 

contratou projetos de redes coletoras e disposição final em ETE proposta para 

atender apenas o núcleo, porém, com a implantação de lotearnento residencial 

próximo ao bairro, o projeto foi alterado, propondo a condição dos esgotos, 

coletados no bairro para uma Estação Elevatória de Esgotos, projetada em 

área institucional dentro do loteamento em implantação e interligação na ETE 

ltanguá pública e existente. 

3. Com o REÁGUA, programa do governo do Estado de 

São Paulo, que seleciona projetos de sistemas de esgotamento sanitários, 

custeando a obra a partir de análise de desempenho, o SAAE inscreveu para 

participar com o projeto de esgotamento do Bairro Bom Jesus e foi 

selecionado. O cronograma aprovado pelo REÁGIJA, incluindo a fase de 

1ç) 
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IeÍ, SOROCABA 	 do Prefeito 

licitação, contratação das obras, execução e desempenho, tem término das 

obras previsto para abril de 2015. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando 

os protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

DFIEMAR JOJPINELL1 JUNJOR 
'Djora1 - SAAE 

Serviço Autonomo de Agua e Esgoto 
1 

JJ 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 
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GP-RI-0673/13 	 a; - 19'"--'de abril de 2013 
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•H EXTERNQ 

Senhor Presidente, 	 EM 02 4MÇ  

- 	 - JOSFRA 	MA 	EZ 

Em resposta ao 	erimen 	n° 0783/13, de 
do 

' 

autoria 	nobre VereadorFERNANDO ALV 	LISBOA DINI e aprovado S 
1 

por esse Legislativo, no qual solicita as informações sobre implantaçAo de rede 
) 	 de esgoto, informamos a Vossa Excelência que o Serviço de Autônomo de 

uscao financiamento publico para ,a realização e Esgoto-SA, esta b 	nd Agua 	AE 

- 	Essa obra foi incrita como a ação ' Sistema 
de Coleta de Esgotà do Municipio de Sorocaba 01 ' na 2° seleção do Programa t 

ecuos Hidricos do Estado REAGUA da Secretaria de Saneameito e Rrs 
Sendo só para o momento, subscrevemo-nos 

renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração 

Atenciosamente , 

1 

Excelentissimo Seríhor 
VEREADOR 	SE FRANCISCO MARTINEZ J 
Dignissimo Presidente 1aCâmara Municipal 

R SOOCABA 
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