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GP-RI-01 79/15 

J.AO E 
Senhor Presidente, 	EM 

Gabinete 
do Prefeito 

09 de março de 2015 

Em reft%a ao requerimento n° 0309/2015, de autoria do 

nqbre Vereador FERNT30 ALVES LISBOA DINI e aprovado por esse 

Legislativo, no qual solicita informações sobre a implantação de tratamento de 

esgoto no Jardim Bom Jesus, informamos a Vossa Excelência, que encaminhamos 

anexo, resposta do SAAE. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 

protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenci 

J 
Secretário 

ho 
omunitária 

.1 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 
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de Água e Esgoto 

Sorocaba, 04 de Março de 2015 

Prefeitura Municipal de Sorocaba 
Secretaria de Governo e Segurança Comunitária - SGSC 
A/C: Excelentíssimo Senhor João Leandro da Costa Filho 
DD. Secretário 

REF.: Requerimento n° 30912015 

ASSUNTO: Informações complementares do 
Prefeito sobre a implantação de tratamento de esgoto no Jardim Bom Jesus. 

Em atenção ao requerimento em pauta, seguem as 
informações: 

1 - O sistema de coleta e afastamento dos esgotos 
sanitários gerados no Bairro Bom Jesus, foi alvo de alteração de projeto, visando 
melhorias, prevendo redes duplas de esgoto sob os passeios e destino final para uma 
EEE - Estação Elevatória de Esgotos implantada no novo loteamento Jardim 
Reserva Ipanema 1. O projeto foi redimensionado por equipe técnica do próprio 
SAAE, porém, houve necessidade de contratação de levantamento topográfico, fato 
que causou atraso no cronograma previsto, além da necessidade de aguardar a 
liberação para a municipalidade dos sistemas de esgotos no Jardim Reserva Ipanema 
1 e, consequentemente, a EEE que receberá os esgotos do Bairro Bom Jesus, 
ocorrido em 05/02/2015. 

2 - O SAAE contratará a obra, através de processo 
licitatório, aberto como Tomada de Preço n° 01/2015 em 21/10/2014, com 
encerramento e abertura das propostas para o dia 13/03/2015. O Processo 
Administrativo SAAE que está tratando do assunto é no 8352/20 14 e o prazo de 
execução é de 120 dias. 
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