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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 Municipal, privativamente, exercer, 

com o auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a 

fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 
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Considerando que referida escola sempre foi referência, 

N°  tanto no plano pedagógico, como no plano físico da rede municipal de 

educação 

Considerando que está entre as cinco Escolas 

Municipais mais tradicionais de Sorocaba. 

Considerando que a escola se encontrou por vários dias 

parcialmente interditada, devido ao problema de esgoto, causando mau cheiro 

e problemas sanitários 

Considerando que este vereador, em objeto de 

requerimentos passados, Requerimento n 538/2013, 288312013, 0169/2014, já 

informavam a existência de diversas reclamações do estado de abandono que 

se encontra a unidade Escolar. 

Considerando que este Vereador recebeu denúncia 
pi 

sobre as condições das duas caixas d'água que se localizam no interior do 

prédio administrativo, água esta utilizada para fazer a merenda de centenas de 

crianças 

Considerando que este Vereador efetuou 

diversas visitas á Unidade, e verificou 

pessoalmente, após denuncias, a 

condições das caixas d'água e ficou 

perplexo com o estado deplorável que se 

encontra, conforme fotografias anexas. 

Considerando que a LEI N° 4.340, de 31 de 

agosto de 1993, que dispõe sobre limpeza e 

conservação de caixas d'água e reservatórios 

no Município de Sorocaba, em seu artigo 10 
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caput e inciso 1, e artigo 2 1 , determina que fica instituído o controle de limpeza, 

N ° desinfecção e da conservação das caixas d'água e reservatórios nos 

estabelecimentos de ensino em geral, a cada período de 360 dias. 

Considerando que a caixa d'água mencionada não é 

suficientemente vedado e protegido, (foto acima) podendo ocorrer a entrada de 

pequenos insetos sinantrópicos no interior da caixa. Além do mais, pela falta de 

iluminação, não há como inspecionar se existe a deposição e o acúmulo por 

substâncias presentes no entorno imediato do reservatório ou mesmo acúmulo 

de substâncias nas paredes e fundo dos reservatórios, oriundas da própria 

água fornecida 

Considerando que a falta de limpeza periódica e a 

não remoção periódica, das substâncias já mencionadas, podem alterar a 

qualidade da água do reservatório e provocar riscos à saúde dos alunos 

Considerando que local propícia à proliferação do 

mosquito Aedes aegyptí, vetor da dengue, doença infecciosa objeto de ações 

sistemáticas de saúde pública. 

Considerando que o protocolo de uso e 

conservação da caixa d'água esta fora do padrão, conforme estabelece o 

Comunicado CVS 006, de 12 de janeiro de 2011 da Diretora Técnica do Centro 

de Vigilância Sanitária, da Coordenadoria de Controle de Doenças da 

Secretaria de Estado da Saúde do estado de São Paulo (anexo). 

Considerando que o assunto já foi objeto de 

requerimento, n° 0169, obtendo uma resposta incompleta (GP-Rl-0169/14), 

conforme cópia anexa. 

Considerando que é Pacífico o entendimento de 

que o Código do Consumidor abrange a prestação de serviço das Pessoa 
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Jurídica de Direito Público, conforme dispõem o art. 301  da lei 8.078/90 - 

N° Código de Direitos do Consumidor (CDC). 

Considerado que a Lei 8.078/90, em seu Art. 39, 

caput e inciso VIII determina que é vedado ao fornecedor de produtos ou 

serviços, dentre outras práticas abusivas colocar, no mercado de consumo, 

qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos 

órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo 

Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(Con metro). 

Considerando que este Vereador É Presidente da 

Comissão de Educação, Juventude e Pessoa Idosa, desta Câmara Municipal 

de Sorocaba 

Considerando que este Vereador faz parte da 

Comissão de Saúde desta Câmara Municipal de Sorocaba 

7 
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REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que 

segue: 

1 Art. 30  Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

§ 20 Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista. 
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1) Qual o resultado da análise microbiológica 

N° que deveria ser realizada no dia 28/02/2014? Qual 

empresa efetuou a limpeza? (Favor anexar cópia 

completa do laudo da análise) 

2) A municipalidade tem conhecimento que a 

falta de iluminação artificial impede que os 

funcionários da escola inspecionem o fundo e as 

paredes da caixa d'água sobre a existência de insetos 

sinantrópicos ou substâncias estranhas, podendo 

haver risco grave a saúde dos alunos. Este problema 

foi solucionado? 	
-11~  

IS 

3) A municipalidade tem conhecimento que a 

caixa d'água não está totalmente vedada contra 	
IP 

entrada de insetos ou partículas de sujeira? Este 	
r J  

problema já foi solucionado? Se negativo, quando a 

vedação será feita? 

SIS., 03 de abril de\2014. 

Ffrrnando Dini 

Vereador 

PMDB 
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Comunicado CVS 006, de 12 de janeiro de 2011 

Limpeza e Desinfecção de Caixas-d'água 

A Diretora Técnica do Centro de Vigilância Sanitária, da Coordenadoria de Controle de 

Doenças da Secretaria de Estado da Saúde, no exercício de sua atribuição de 

estabelecer referências para prevenir riscos à saúde da população e orientar as instâncias 

regionais e municipais do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (Sivisa), torna público 

o seguinte comunicado sobre limpeza e desinfecção de caixas d'água: 

1. Porque e quando limpar as caixas d'água. 

- As caixas d'água consideradas neste Comunicado são reservatórios de pequeno porte 

que armazenam água potável para consumo humano ou usos que direta ou indiretamente 

exponham os consumidores ao produto; 

- Para efeito deste Comunicado, "caixas d'água pequenas" são aquelas com capacidade 

para armazenar até 2 mil litros. Geralmente pré-fabricadas, são mais comumente usadas 

em residências unifamiliares ou edificações que abrigam atividades comerciais e 

institucionais de pequeno porte; 

- As caixas d'água podem ser abastecidas por Sistemas de Abastecimento Público 

(SAAs) ou Soluções Alternativas Coletivas/Individuais (SACs ou SAIs) com água cuja 

qualidade deve atender aos padrões de potabilidade expressos nas normas sanitárias; 

- As caixas d'água têm por função armazenar o produto de modo a garantir suprimento 

constante de água em todos os pontos de consumo, evitando as variações de suprimento 

da rede pública ou de outras formas alternativas de abastecimento; 



- Seja qual for o tipo de abastecimento, há, ao longo do tempo, tendência de deposição e 

acúmulo de substâncias nas paredes e fundo dos reservatórios, oriundas da própria água 

fornecida, cuja qualidade varia em função do tipo de manancial, das formas de 

tratamento, da sazonalidade e das intercorrências do processo de distribuição do líquido; 

- A deposição e o acúmulo podem ocorrer também por substâncias presentes no entorno 

imediato do reservatório, quando ele não é suficientemente vedado e protegido; 

- Quando provenientes da própria água que abastece o reservatório, geralmente as 

sujidades são constituídas por siltes, argilas, areias e matéria orgânica - que conferem 

cor e turbidez à água -, incorporadas ao produto durante as diversas fases de operação 

do sistema ou das soluções alternativas; 

- Se não removidas periodicamente, essas substâncias, podem alterar a qualidade da 

água do reservatório e provocar riscos à saúde dos consumidores; 

- Quando originárias do entorno imediato, podem adentrar ao reservatório poeiras e 
- 

	

	
materiais particulados, animais (ratos, baratas, pombos, dentre outros) e objetos dos mais 

variados tipos. Nesses casos, as substâncias ou objetos devem ser de pronto removidos; 

- Quando não devidamente vedada e protegida, a caixa d'água pode também se tornar 

local propício à proliferação do mosquito Aedes aegypt4 vetor da dengue, doença 

infecciosa objeto de ações sistemáticas de saúde pública. A vedação da caixa d'água 

deve ser observada não só no encaixe da tampa com o corpo principal do reservatório, 

mas também no extravasor (ladrão) que também deve ser protegido para evitar o acesso 

de insetos; 

- Desta forma, para que a água armazenada nas caixas d'água tenha sua potabilidade 

preservada, é importante que os reservatórios permaneçam devidamente vedados e 

protegidos, bem como sejam limpos e desinfetados, no mínimo, semestralmente; 

- Mesmo que não completados seis meses da última limpeza e desinfecção, a caixa 

d'água deve passar por estes processos quando observado a presença de corpos 

estranhos ou qualquer alteração no aspecto da água, que podem ocorrer pela falta de 



vedação da caixa ou por problemas de qualidade da água fornecida, especialmente 

quando proveniente de fontes alternativas de abastecimento (poços rasos e outros); 

- Enchentes e outros eventos podem, no caso do abastecimento por fontes alternativas, 

comprometer o manancial e trazer riscos à saúde dos consumidores. Nestes casos, a 

desinfecção do poço ou a opção por outras fontes deve preceder a limpeza e desinfecção 

da caixa d'água. Para fazer a desinfecção do poço, consulte o Comunicado CVS/EXP 

37/1991, disponível no site www.cvs.saude.sp.gov.br ; 

- A limpeza da caixa d'água consiste na remoção mecânica das substâncias e outros 

objetos indevidamente presentes no reservatório. A desinfecção, na eliminação de 

microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos. 

2. Características sanitárias das caixas d'água 

- Atualmente há no mercado grande variedade de tipos de caixa d'água, não só em 

termos de dimensão e formato, mas também no que diz respeito ao tipo de material que a 

constitui. 

- No que concerne à dimensão e volume, as caixas d'água pré-fabricadas geralmente tem 

capacidades de armazenamento que variam de 250 a 20 mil litros. Para abastecer 

edificações unifamiliares e comerciais de pequeno porte, as mais comuns são as de 500 

ou mil litros. Para edificações de maior porte e intenso consumo de água (geralmente 

edifícios multifamiliares, comerciais de grande porte e industriais), é comum o uso de 

reservatórios construídos in-loco, cujas dimensões são também bastante variadas. 

- Não há na legislação sanitária restrições quanto às dimensões para os reservatórios. É 

necessário, no entanto, que toda edificação tenha sistema hidráulico compatível com sua 

demanda, que garanta o fornecimento contínuo de água para fins de consumo humano. 

Desta forma, a capacidade de reservação deve ser equivalente ao consumo do prédio 

num período mínimo de 24 horas. 

- No que diz respeito ao formato das caixas d'água, o mercado também oferece múltiplas 

opções. Embora também não haja restrições sanitárias estritas quanto ao formato, é 

importante que as caixas d'água permitam livre acesso ao seu interior para inspeção e 



limpeza; vedação contra a entrada de poeiras, animais e objetos estranhos; estrutura 

compatível com sua capacidade de armazenagem; assim como eficiente drenagem de 

fundo que permita escoamento total da água; 

- No tocante ao tipo de material, há também disponível no comércio uma ampla gama de 

opções. Os materiais mais comumente usados para confecção dos reservatórios são o 

aço inoxidável, alumínio, fibra de vidro, polietileno e fibrocimento. Para preservar a 

potabilidade da água, os materiais devem ser atóxicos, resistentes à abrasão, às 

substâncias químicas empregadas no tratamento da água e a choques mecânicos, 

duráveis, impermeáveis, lisos o suficiente para não permitir agregação de sujidades e 

facilitar a limpeza, e opacos para não permitir o contato da água com a luz solar, que 

favorece a proliferação de microorganismos. O material deve também garantir perfeito 

encaixe da tampa com a estrutura do reservatório; 

- Até há pouco tempo, o amianto era largamente utilizado na confecção de caixas d'água, 

especialmente as de pequeno volume. Por conter fibras tóxicas, prejudiciais a saúde, não 

é mais permitido o uso do amianto na fabricação de caixas d'água ou quaisquer outros 

produtos, nos termos da Lei Estadual n 12.684/2007. Aconselha-se que as caixas d'água 

em amianto, ainda em uso, sejam substituídas por outras de material atóxico e 

descartadas com os devidos cuidados, conforme dispõe a Lei Estadual acima 

mencionada; 

- A caixa d'água deve também estar instalada em local de fácil acesso e protegida contra 

infiltrações e outros eventos que possam alterar a qualidade da água reservada. 

3. Procedimentos para limpeza e higienização de caixas d'água 

3.1 Limpeza 

Ao limpar a caixa d'água, adote os seguintes procedimentos de limpeza: 

a) Feche o registro de entrada da água na edificação ou gire (ou amarre) a bóia, 

instalada no interior do reservatório, para interromper o fluxo de entrada de água; 



b) Faça uso rotineiro da água contida no reservatório, até que reste na caixa 

aproximadamente 10 centímetros de nível d'água, que será utilizada no processo de 

limpeza; 

- Se entender mais prático, deixe esvaziar completamente a caixa, abrindo em seguida o 

registro, ou girando a bóia, até que a caixa acumule novamente cerca de 10 centímetros 

de água; 

- Se considerar necessário, reserve alguns vasilhames ou baldes de água próximo aos 

locais de uso, para eventuais necessidades mais urgentes, enquanto se efetua a limpeza 

e higienização, tomando sempre o cuidado de esvaziá-los ao final dos procedimentos, de 

modo a não permitir ambientes propícios à criadouros do mosquito Aedes aegypti; 

c) Tampe a saída de fundo da caixa com pano limpo ou outro material adequado, de 

modo a evitar a descida de sujidades, durante a lavagem, para a rede de distribuição 

predial; 

d) Esfregue as paredes da caixa apenas com escova de fibra vegetal ou bucha de fio de 

plástico macio para remover mecanicamente as sujidades, evitando o uso de sabão, 

detergentes ou quaisquer outros produtos químicos; 

e) Remova a água suja da pré-limpeza com balde, caneco e pano, retirando todo líquido 

e sujidades da caixa água. Não esgote esta água suja pelo fundo da caixa, pois poderá 

contaminar as tubulações prediais; 

f) Mantenha a saída de fundo do reservatório tampado e deixe entrar novamente água 

até um nível de 10 centímetros. 

3.2 Higienização 

Nesta etapa é necessário o uso de produto químico desinfetante, geralmente cloro 

(hipoclorito de sódio). O produto mais indicado e seguro, por ser facilmente encontrado no 

comércio e largamente usado na limpeza domiciliar, é a água sanitária, que contém cloro 

numa concentração de 2,5%. 



Atente que produtos à base de cloro requerem cuidado no manuseio, pois o cloro é 

substância corrosiva e irritante, podendo causar queimaduras e outros problemas à saúde 

se ingerido, inalado ou em contato direto com a pele. Portanto, tenha cuidado com o 

produto, mantenha afastadas crianças e animais domésticos, seja criterioso na dosagem 

das misturas e se proteja, ao menos, com luvas e botas ao manuseá-lo. 

Ao limpar a caixa d'água adote os seguintes procedimentos de higienização: 

a) Adicione à água limpa acumulada na caixa (no nível de 10 centímetros) água sanitária 

na proporção de um litro para cada mil litros de água retida no reservatório. Atente que o 

volume retido de água na caixa é variável, depende de suas dimensões e formato 

geométrico. A estimativa do volume de água retido no nível de 10 centímetros pode feita 

com base na cálculo abaixo: 

- Se a caixa d'água tiver, por exemplo, dimensões retangulares, com fundo de 80 

centímetros de largura e 150 centímetros de comprimento, o cálculo será: 0,80 (largura) x 

1,50 (comprimento) x 0,10 (nível da água) = 0,12 metros cúbicos, ou 120 litros. Para 

atingir concentração de 1 para 1000, deve-se, neste caso, adicionar 0,12 litros de água 

sanitária, ou cerca de meio copo. No caso de caixas d'água com formato de base circular 

o cálculo é diferente. Para um reservatório com fundo circular de, por exemplo, diâmetro 

de um metro o cálculo é: 0,50 (raio) x 3,14 x 0,10 (nível da água) = 0,088 metros cúbico, 

ou 88 litros. Neste caso, a desinfecção requer a adição de pouco mais de 1/3 de copo de 

água sanitária. 

b) Após adicionar água sanitária na proporção adequada, agite bem a água para 

homogeneizar a mistura. Com  as mãos devidamente protegidas por luva, assim como os 

pés por bota de borracha, umedeça as paredes da caixa d'água com a solução de água 

sanitária e água, utilizando brocha ou pano. Repita a operação mais três vezes, em 

intervalos de meia hora; 

c) Desobstrua a saída de fundo da caixa d'água, esvaziando totalmente o reservatório, e 

abra torneiras da edificação para eliminar essa água e também desinfetar a rede interna; 

d) Destrave a bóia ou abra o registro do cavalete; 



e) Enxágue as paredes laterais da caixa com a água que está entrando no reservatório; 

f) Após escoar pela rede interna a concentração com água sanitária, feche as torneiras, 

tampe a caixa, e faça uso normal da água; 

g) lembre-se de limpar também a parte interna da tampa antes de fechar a caixa d'água; 

h) Registre a data da limpeza em sua agenda ou na parede externa de própria caixa 

d'água, de modo a repetir o procedimento em intervalos semestrais. 
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ASSUNTO: INFORMAÇÕES AO PREFEITO 

SOBRE A SITUAÇÃO  DA CAIXA D'AGUA DA 

ESCOLA ACHILLES DE ALMEIDA. 

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 em seu material de campanha o 

atual Prefeito afirmou que a educação é um dos pilares para a construção de 

uma cidade moderna, sustentável e desenvolvida. 
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Considerando que também afirmava que a manutenção 

das escolas, na parte imóvel e de materiais de uso dos alunos, seria feita de 

forma ágil, a critério das necessidades das unidades. - 

n 
Considerando que o Plano de Governo previa a criação 

de uma unidade de manutenção predial, dentro da Secretaria de Educação. 

Considerando que a Escola Municipal Achilles de 

Almeida é arte importante da história educacional e cívica dos bairros do Além 

Ponte, 

Considerando que essa unidade escolar sempre teve 

papel destacado no sistema educacional da cidade. 

Considerando que referida escola sempre foi referência, 

tanto no plano pedagógico, como no plano físico da rede municipal de 

educação 

Considerando que está entre as cinco Escolas 

Municipais mais tradicionais de Sorocaba. 

Considerando que a escola se encontrou por vários dias 

parcialmente interditada, devido ao problema de esgoto, causando mau cheiro 

e problemas sanitários 

Considerando que este vereador, em objeto de 

requerimentos passados, Requerimento n 53812013, 2883120'13, já informavam 

a existência de diversas reclamações do estado de abandono que se encontra 

— 
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a unidade Escolar, assim como a existência de tráfico de drogas dentro da 

Escola 

Considerando que este Vereador recebeu denúncia 

sobre as condições das duas caixas d'água que se localizam no interior do 

prédio administrativo, agua esta utilizada para fazer a merenda de centenas de 

crianças 

Considerando que este Vereador efetuou diversas visitas 

á Unidade, e verificou pessoalmente, após denuncias, a condições das caixas 

d'água e ficou perplexo com o estado deplorável que se encontra, conforme 

fotografias anexas. 
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Considerando que a LEI N° 4.340, de 31 de agosto de 

1993, que dispõe sobre limpeza e conservação de caixas d'água e 

reservatórios no Município de Sorocaba, em seu artigo 1 0  caput e inciso 1, e 

artigo 20 , determina que fica instituído o controle de limpeza, desinfecção e da 

conservação das caixas d'água e reservatórios nos esta be'ecimentos de ensino 

em geral, a cada período de 360 dias. 

Considerando que a caixa d'água mencionada não é 

suficientemente vedado e protegido, (foto acima) podendo ocorrer a entrada de 

pequenos insetos sinantrápicos no interior da caixa. Além do mais, pela falta de 

iluminação, não há corno inspecionar se existe a deposição e o acúmulo por 

substâncias presentes no,entorno imediato do reservatório ou mesmo acúmulo 

de substâncias nas paredes e fundo dos reservatórios, oriundas da própria 

água fornecida 

Considerando que a falta de limpeza periódica e a 

não remoção periódica, das substâncias já mencionadas, podem alterar a 

qualidade da água do reservatório e provocar riscos à saúde dos alunos 

Considerando que local propícia à proliferação do 

mosquito Aedes aegypti vetor da dengue, doença infecciosa objeto de ações 

sistemáticas de saúde pública. 

: 
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Considerando que o protocolo de uso e conservação da 

caixa d'água esta fora do padrão, conforme estabelece o Comunicado CVS 

006, de 12 de janeiro de 2011 da Diretora Técnica do Centro de Vigilância 

Sanitária, da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado 

da Saúde do estado de São Paulo. 

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que 

segue: 

1) Quando foi realizada a ultima limpeza nas 

caixas d'água mencionadas? Qual empresa efetuou a 

limpeza? 

2) Existe algum projeto para desativar as caixas 

d'água ou reformá-las? 	 - 

3) A que tudo indica, as caixas d'água são de 

concreto armado. Qual a impermeabilização utilizada 

para revestir a caixa d'água? Quando foi feita? Caso 

não exista, a Municipalidade tem o conhecimento que 

a ineficiência ou inexistência da impermiabilização, 

faz com que a água da chuva se misture com a água 

potável. 
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4) A municipalidade tem conhecimento que a 

falta de iluminação artificial impede que os 

funcionários da escola inspecionem o fundo e as 

paredes da caixa d'água sobre a existência de insetos 

sinantrópicos ou substâncias estranhas, podendo 

haver risco grave a saúde dos alunos, 

5) Alguma vez a água do reservatória passou 

par algum exame de qualidade? Se positivo, quando 

e favor anexar uma cópia do laudo técnico. Se 

negativo, seria possível a Municipalidade checar a 

qualidade da água, tendo em vista • que esta é 

utilizada para a confecção da merenda escolar. 

S/S., 07 	jàeiro de 2014. 

Fernando Dini 

Vereador 

PMDB 

f4 
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 por esse Legislali 

no qual solicita informações sobre a situação aa caixa d'água da Escola Achilies 

de Almeida, informamos a Vossa Excelência, com os esclarecimentos da SEDU - 

Secretaria da Educação, que encontra-se em andamento a CPL n° 871/2013 

referente a contratação de empresa para elaboração de planilha orçamentária e 

projeto arquitetônico, sendo a Secretaria de Serviços Públicos a fiscalizadora. 

Dentro do planejamento da Secretaria da Educação para 

reforma geral (2014 a 2017), esta escola está como prioridade número 1 (um). 

Esclarecendo as questões clencadas. no requerimento acima 

citado: 

1. A empresa responsável pela realização do serviço é a 

D.D.R. Dedetizadora e Descntupidora e dentro do cronograma e roteiro de 

limpeza de caixas d'água desta empresa. consta que a última limpeza e 

higienização dos reservatórios d'água da referida unidade escolar, foi realizada 

cm 27/11/2013, há 2 meses e 23 dias. 

2. Dentro do planejamento da Secretaria da Educação para 

reforma geral (2014 a 2017), esta escola está como número 1 (um). 

3. A impermeabilização utilizada na caixa d'água é do tipo 

rígida. 

Informamos que o sistema de captação de água de chuva é 

isolado do reservatório dc água potávcl. 

4. Vide relatório da empresa. D.D.RJedetizadora e 

Desentupidora cm anexo, sobre os serviços executados np'áix3Kágua. 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao requerime 

Vereador FERNANDO ALVES LISBOA D1I '1 



Prefeitura de 	 Gabinete 
SOROCABA 	 do Prefeito 

5. Com  respeito à análise microbiológica preventiva, 

informamos que está programada para ocorrer no dia 28/02/14, sendo que o laudo 

técnico será expedido em cerca de 7 a 10 dias, em meados do mês de 

Março/2014. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 

protestos de elevada estima e distinta consideração. r Atcnciosament 	 LC Ó MA I   

P 
cito 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 



1 DESENTUPIDORA 	 . 	rrL)IA 

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

CERTIFICAMOS AS ESCOLAS EM, ACH1LLES DE ALMEIDA, EM 1-IELIO ROSA BALDY, EM. 

IRINEU LEISTER, EM. LUIZ ALMEIDA MARINS, EM. MATHEUS MAYLASKI, EM. ROSA 

CURY, EM. BASILIO DA COSTA DAEMON, QUE NO MÊS DE NOVEMBRO FORAM 

REALIZADOS OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E F-IIGIENIZAÇÂO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA, 

ÁREAS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Reservatórios d'água de todas as unidades mencionada acima 

SERVIÇOS EXECUTADOS:. 

1 9  ETAPA: RETIRADA DOS RESÍDUOS FÍSICOS ATRAVÉS DE BOMBA 

2@ ETAPA: HIOROJATLAMENTO NAS PAREDES E FUNDO DOS RESERVATÓRIOS 

39  ETAPA: REI-RADA DOS RESÍDUOS AP()S,O HIDROJATEAMENTO 

4@ ETAPA: ENXÁGÜE DOS RESERVATÓRIOS 

Sé rTAPA: SECAGEM DOS RESERVATÓRIOS 

6 9  ETAPA: APLICAÇÃO DE HIPOCLORITO A 12% PARA DESINFECÇÃO DOS 

RESERVATÓRIOS E TUBULAÇÕES, E INTRODUÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO 

DOS RESERVATÓRIOS. 

GARANTIA DO SERVIÇO: 06 MESES 	 08 .38 UI0C0 L23 
JosRUBE °  

Sorocaba. 27 de Novembro de 2013. 	 MME1D SOROCBA ME 

José Ruo sMa /rtins 	
Tel.: (15) 2104.0000 1 2104.5013 

- 

Adnjistrativo 	. 	
Cel.: (15) 9713.2213 

7834.8955 1 ID 11972298 

contato@ddrsorocoha.com  
www.ddrsorocaba.com  



Local - EM "Achilies de Almeida" 

Fornecedor ODR Dedetizadora Desentupidora 

Ana C)Jie $iiveira 
AuxiIiánfstraflvo 

1 	\. 	 Limpeza e Higienizaço dos Reservatórios d'água r 
LCO.PIAJ. 

Conclusão: 	1 	SIM 	 NÃO 	 Data  

Carimbo e Assinatura Responsável Cliente: 

	

/ - 	£ua C. S. AIOU1 ,a 

Nome Completo ( legivel) 	 Asinatura 	 Carimbo 
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