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Ofício Pres. Nº 131/2016 

Bauru , 30 de Maio de 2016 

.Ref.: Reg. 221116 

Excelentíssimo Senhor 

Câmara Mu ;c,oaÍ:je B:iuru 
Diretoria de J,po10 Leg1s1a.1vo 

Em atenção à solicitação formulada pelo vereador Faria Neto 
~ 

através do Requerimento supra, onde solicita estudos visando à construção de 

um novo reservatório de água na região da Estação de Tratamento de água 

ETA, Jardim Ouro Verde, em virtude de que diversos bairros da região sul da 

cidade tiveram seu abastecimento suspenso por vários dias após a inundação 

da ETA e danificação de maquinários em decorrência das chuvas intensas, 

vimos informar que com o Plano Diretor de Água prevê uma série de melhorias 

para a região em tela, tais como a setorização das redes de abastecimento, 

substituição do parque de hidrômetros, reforma da Estação de Tratamento de 

Água (ETA) além da captação complementar. 

Não há registro ou previsão para construção de novo 

reservatório elevado no local. 

Salientamos que o caso citado pelo nobre vereador tratou-se 

·---------de fato isolado, \mais visto em nossa região, batendo recordes pluviométricos 

históricos am(nte divulgados pela mídia. 
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Diante dos fortuitos fatos, o Departamento de Água e Esgoto 

de Bauru tem tomado medidas para contornar eventuais transtornos futuros de 

mesma natureza, ta is como a aquisição de mais um motor reserva para as 

bombas de sucção, além da retirada dos motores sobressalentes que estavam 

armazenados no mesmo local. 

A substituição dos conjuntos de sucção por equipamentos 

anfíbio está sendo estudada como alternativa de instalação futura, conforme 

informações do diretor da Divisão de Produção 

Aproveitamos a oportun idade para apresentarmos nossa 

expressão de elevado apreço e consideração. 

RESIDENTE 

Excelentíssimo Senhor Vereador 

ARILDO DE LIMA JUNIOR 

PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL 
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