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REQUERIMENTO Nº 359/17  

 

 

CONSIDERANDO que, a Lei Municipal nº 202, de 29 de dezembro de 1971, criou o Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto, em Votorantim, o extinto SAAE, que tinha entre suas atribuições, 

a responsabilidade de operar, manter, conservar e explorar os serviços de água, esgoto e 

drenagem pluvial, além de manter atendimento administrativo que, em seus últimos anos de 

funcionamento, tinha sua sede, no Bairro Rio Acima; 

 

CONSIDERANDO que, no período que o SAAE era o responsável pelos serviços acima 

mencionados, o prédio que abriga a Prefeitura Municipal, bem como, as demais dependências do 

Poder Público, por exemplo: Secretarias Municipais, escolas e creches municipais; centros 

comunitários, campos de futebol, Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal e outros 

imóveis que eram locados pelo Poder Executivo, eram isentos das taxas pelo consumo de água e 

esgoto que, atualmente, após a concessão dos serviços de Água e Esgoto para a Empresa Águas 

de Votorantim, a Administração Municipal passou a ter esses gastos em seu orçamento; 

 

CONSIDERANDO ainda, que havia uma receita própria para o SAAE, e este mesmo arcava 

com o pagamento de possíveis processos movidos contra a autarquia. Agora, todos os encargos e 

despesas advindos de processos judiciais movidos contra o antigo SAAE, é de responsabilidade 

da Administração Municipal! 

 

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

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) A Administração Municipal poderia nos informar qual é o gasto mensal de água e esgoto 

com os próprios municipais e com os imóveis locados referentes ao período de janeiro de 

2016 até dezembro de 2016 e de janeiro de 2017 até agosto p.p.? 

 

b) A Administração Municipal poderia nos informar quais foram os investimentos e obras 

realizadas, até o momento, pela Empresa Águas de Votorantim, desde que a mesma assumiu 

a gestão dos serviços de Água e Esgoto no Município? 

 

c) A Administração poderia informar ainda, qual foi o montante que a Administração 

Municipal teve que arcar em razão de processos judiciais movidos contra o extinto SAAE? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 19 de setembro de 2017. 

 

 

 
MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 


