Câmara Municipal de Carmo da Mata

REQUERIMENTO Nº 018/2021
Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Carmo da Mata
Sr. Reverton Jean de Oliveira
Carmo da Mata – MG

O Vereador que este subscreve, vem requer de Vossa Excelência que seja
oficiado o Diretor do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Carmo da
Mata, conforme preceitua o §4º do art. 68 da Lei Orgânica do Município e inciso VI
do § 3º do art. 127 do Regimento Interno desta Casa Legislativa para informar, no
prazo legal de 30 dias e sob as penas do inciso III do art. 4º do Decreto Lei
201/1967, o que segue:
Considerando que a autarquia - SAAE possui recursos próprios e que é
pertencente ao Município, solicito as informações abaixo, enviando documentos
comprobatórios.
1 – Enviar demonstrativo da receita da autarquia - SAAE durante este
exercício financeiro;
2 – cópia do mapa de estorno e inclusão de janeiro a abril;
3 – relação das contas dos usuários que possuem conta comercial e
industrial;
4 – número de ligações existentes na zona urbana e rural;
5 – medida compensatória de investimentos quando negociado o reajuste de
tarifa;
6 – andamento da execução das obras de construção da ETE – Estação de
Tratamento de Esgoto;
7 – Se há plano de recuperação do ponto de captação de água;
8 – se a autarquia realizou acordos com inadimplentes pessoas físicas ou
jurídicas e cópia dos possíveis acordos;
9 – Situação do posso artesiano da várzea, adquirido a mais de 04 anos, se
encontra em funcionamento, e em caso negativo citar os motivos;
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10 – informar como é feito o reajuste das tarifas cobradas aos usuários;
11 – informar qual é a participação da autarquia no consórcio ARISB e os
benefícios advindos desta inclusão e o valor que é destinado ao consórcio
mensalmente;
12 – Se a autarquia possui veículos alugados e em caso positivo para qual
setor está destinado e o custo mensal de cada um;
13 – Qual é a atual situação da barragem, se há plano de recuperação;
14 – como encontra-se o funcionamento das bombas.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Carmo da Mata – MG, 12 de abril de 2021.
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