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REQUERIMENTO Nº 457/17 

 

 

CONSIDERANDO que, a Empresa Águas de Votorantim, pelo benefício de ter sob sua 

Administração, um dos maiores bens, sendo considerada, talvez, a maior riqueza de nossa 

cidade, após vencer um processo licitatório, ganhou a concessão, por 30 anos, e se tornou 

responsável pelos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em nossa 

cidade; e, 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador, vem recebendo inúmeras reclamações de munícipes, 

relacionadas à cobrança (discriminada em fatura) sobre manutenção ou troca de registros de água 

com vazamentos ou até mesmo reparos feitos no cavalete do hidrômetro, sendo então, repassados 

os valores dos serviços aos clientes. Outra reclamação bem frequente é a cobrança de um item 

discriminado na fatura como “Recursos Hídricos” que, ao entender deste Vereador, precisa ser 

melhor esclarecida à população.  

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, bem como, aos Senhores: Alex Macedo, Superintendente da 

Empresa Águas de Votorantim e Antônio Carlos Domingues da Cruz, Presidente da 

AGERV - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de 

Votorantim, para que nos informem, no que lhes couber, o seguinte: 

 

a) Está previsto no contrato de concessão de serviços de abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgoto firmado com a Empresa Águas de Votorantim, que os valores gastos 

com reparos, ou trocas de registros ou cavaletes seriam repassados aos clientes (munícipes)? 

 

b) A Concessionária Águas de Votorantim pode explicar, de forma bem clara, a que se refere a 

cobrança do item discriminado nas faturas como: Recursos Hídricos, e onde são gastos os 

valores arrecadados? 

 

c) A Concessionária Águas de Votorantim poderia nos informar quantas residências receberam 

no último mês, reparos em cavaletes de hidrômetros, ou troca de registros e outros serviços, 

e receberam a cobrança dos serviços discriminados em fatura? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 5 de dezembro de 2017. 

 

 

 
ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO 

Pastor “Lilo” 

Vereador 


