
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

o 
À Exma. Srª. 

Em 

(PRESIDENTE) 

2 2 · OUT. 2019 9 
REQUERIMENTO N.º: 2238 

ASSUNTO: SOLICITA QUE A EXCELENTÍSSIMA 

SENHORA PREFEITA PRESTE INFORMAÇÕES SOBRE AS 

CONSTANTES INTERRUPÇÕES NO ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA NA CIDADE DE SOROCABA. 

CONSIDERANDO que este vereador está preocupado 

com a falta de água generalizada nesta cidade de Sorocaba. 

CONSIDERANDO que muitos munícipes procuraram 

este vereador reclamando de falta de água em seus respectivos bairros. 

CONSIDERANDO que constantemente a autarquia 

pública alerta "PODE FALTAR ÁGUA NA SUA REGIÃO" 

CONSIDERANDO que com a expectativa de maior 

consumo de água com a aproximação da estação mais quente do ano, o verão, aumenta 

também a preocupação da população com o risco de falta d'água. 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiada 

a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que informe fundamentadamente, o 

que segue: 

1 º) Informar a real situação do abastecimento de água em 

nossa cidade. Há risco de estado de calamidade pública por causa da falta de água na 

cidade? 
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2º) Com a chegada do verão aumenta problema 

de falta d'água. Pergunta-se o SAAE de Sorocaba está preparado para atender a 

população? Caso positivo, informar detalhadamente. Caso negativo, por quê? 

3°) O que o SAAE está fazendo para melhorar o 

abastecimento e combater o desperdício de água nesta cidade de Sorocaba? 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 

plenamente respondido, com a indicação de todos os detalhes possíveis, bem como que 
,-"\ 

a resposta seja encaminhada no prazo legal (Art. 3 , § 1 º da LOM e Art. 104, § 2° e §3º 

do RI). 

tubro de 2019. 

FERNANDO DINI - VEREADOR- MDB 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
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PODE FALTAR ÁGUA 
. NA SUA REGIÃO! 



Prefeitura de 
SOROCABA 

GP-RIM-2 172/19 

Gabinete da Prefeita 

Sorocaba, 5 de novembro de 2019 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao requerimento n° 2238/19, de autoria dessa Presidência e 
aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre as constantes interrupções no 
abastecimento de água na cidade de Sorocaba , encaminhamos a Vossa Excelência resposta 
exarada pelo SAAE - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

c 
FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES 

Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 




