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Assunto: informar sobre a possibilidade de redução na tarifa de agua, esgoto cobrada pela
empresa Aguas de Andradina, estivemos recebendo relatos de muitos munícipes que hoje
estão com dificuldade de pagar suas contas de aguas, com alto valor da taxa de esgoto
cobrado pela aguas de Andradina, esse vereador atendendo esses moradores gostaria de
solicitar do executivo da possibilidade de entrar em acorda com a Agua de Andradina para
diminuir a tarifa cobrado de agua e esgoto pela empresa responsável.

J

ustificativa:

Considerando que esse problema tem que ser solucionada, o poder
executivo precisa notifica a empresa responsável pelo abastecimento de agua, considerando
que os moradores além de ficarem sem agua em suas torneiras ainda pagam um preço
exorbitante, esse vereador vem solicitar que o executivo municipal entre em acordo com a
aguas de Andradina para a diminuição do valor da tarifa de esgoto, esgoto sendo que hoje
muito estão com dificuldade de pagar suas contas por causa da crise do covidL9, muitcls
perderam seus empregos ou teve redução salarial.

Ante o exposto, o vereador HERNANI DA BAHIA, no uso de suas
atribuições e prerrogativas legais, vem REQUERER, na forma do Regimento lnterno, após
ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja oficiado ao Exmo. Sre. Prefeito municipal,
solicitando do ilustre Chefe do Poder Executivo de Andradina que se notifica a empresa
responsável pelo abastecimento de agua. conforme segue:

Al A

possibilidade de diminuir a tarifa de esgoto que hoje os
moradores pagam o valor maior que o consumo de agua.
B) A) possibilidade de diminuir a tarifa do consumo de Agua.
C) O executivo municipal poderia proceder notificação solicitando
junto há empresa Aguas de Andradina o congelamento de
aumento de preços em suas tarifa cobrada de agua e esgoto ate o
final da crise do covid19.
Sala das Sessões

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas"
Andradina, SP, 15 de Fevereiro de 2O2I
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