
Requerimento nº 13/2021 

Senhor Presidente 
Senhores Vereadores 

  

                                        Considerando que no mês de maio o Poder Legislativo de Bálsamo 
formou uma comissão para estudos do sistema de água e esgoto.  

                                        Considerando que a primeira etapa do plano de trabalho definido por 
essa comissão foi o levantamento de dados atualizados junto à Prefeitura e outros órgãos, 
públicos e privados.  

                                        Razões pela qual REQUEIRO em termos regimentais e com a 
aprovação do Plenário, e conforme dispõe o artigo 33, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município, 
que o Executivo, através do Serviço de Água e Esgoto de Bálsamo (SAEB), informe à Câmara 
Municipal:  
  
                                        1 - A quantidade de ligações de águas com hidrômetros no município 
de Bálsamo; 
  
                                        2 - A quantidade de água capitada (mês a mês) em todos os poços, 
nos últimos 12 meses; 
  
                                        3 - O consumo médio diário por morador de Bálsamo (litros por 
habitante); 
  
                                        4 - O número de funcionários (concursados e terceirizados) que 
trabalham no setor, e suas respectivas funções; 
  
                                        5 - O custo médio mensal (contas de energia dos poços, salários, 
pagamentos de terceirizados, equipamentos, etc) do Serviço de Água e Esgoto de Bálsamo 
(SAEB); 
  
                                        6 - A arrecadação média mensal do Serviço de Água e Esgoto de 
Bálsamo (SAEB); 
  
                                        7 - A quantidade de imóveis inadimplentes com o serviço de água e 
esgoto, e o valor total da dívida; 
  
                                        8 - A estimativa de perda com vazamentos na rede de distribuição, a 
cada mês; 
  
                                        9 - A estimativa de imóveis habitados, que não tenham hidrômetro; 
  
                                        10 - Se há algum estudo a respeito do futuro do abastecimento de 
água em Bálsamo, a médio e longo prazo. 
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                                        Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 11 de Junho de 2021. 

VEREADORES: 
  
  
Bruno César Xavier de Carvalho - DEM                Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB     
  
  
Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE 


