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Requerente: VEREADOR RODARTE DOS ANJOS
Requerido: Prefeito Municipal
Assunto: Situação do Contrato em v¡gência com a empresa Agua de Andradina
JUSTIFICATIVA
Senhor prefeito, este vereador está sendo procurado por munícipes

de nossa cidade, solicitando informação quanto ao contrato em vigência com

a

empresa Aguas de Andradina, uma vez que, em perÍodo de campanha foi
colocado por vossa senhoria que, estaria sendo feito uma revisão

no mesmo

e

que, se caso fosse identificado alguma irregularidade, o mesmo seria até mesmo
reincidido.

Este questionamento é feito devido que na sua grande maioria das

vezes, as reclamaçöes säo com relação aos valores cobrados em tarifas de
água. O que se gera mais estranheza e insatisfaçäo é que estes valores tiveram

um aumento significativo principalmente após a instalação dos aparelhos de
mediçäo (hidrometros) determinados pela empresa e que, mesmo sendo

a verificação sobre possíveis pontos de vazamentos e näo sendo
encontrados os valores cobrados são mantidos pela empresa, e exigidos do
realizada

usuário ao qual é oferecida apenas a opçäo do parcelamento do debito.

O VEREADOR RODARTE SILVA DOS ANJOS, no uso de suas
atribuiçÕes legais, vem REQUERER, na forma do Regimento lnterno,
informaçÕes quanto a Atual situação do contrato com a Empresa Águas de
Andradina.
Sala das Sessöes
Ver. Manoel Teixeira de Freitas
Andradina, SP, 08

bro de 2021
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