ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 0003/2019
EXCELENTÍSSIMO SENHOR VONE SCHEUERMANN PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
Os Vereadores, OSNI FREITAS BUGRE, JAIR JUNIOR, AMARILDO FARIAS, IVANILDO
PEREIRA, VONE SCHEUERMANN, THIAGO OLIVEIRA e BRUNO HARTMANN, com amparo nos
artigos 33, XII e 94, XIX da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 28, XXV do Regimento
Interno da Câmara de Vereadores, requerem, após a deliberação do Egrégio Plenário, o envio
de PEDIDO DE INFORMAÇÃO:
AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - EXMO. SR. ANTONIO CERON.

1. Qual valor arrecadado em média mensalmente da secretaria municipal de águas e saneamento? E qual
a destinação mais frequente dos recursos arrecadados?
2. Qual valor total arrecadado durante o ano de 2018 e qual foi a sua destinação? Enviar planilha de
arrecadação mensal bem como a destinação final dos recursos arrecadados.
3. Serviços diversos, como gás de cozinha, podem ser cobrados do consumidor final juntamente com a
fatura mensal de água? Se sim quem concede autorização para as cobranças? Enviar lista das empresas
cadastradas.
4. Do valor total arrecadado quanto é destinado para obras de implementação de saneamento básico
(tratamento de esgoto)?
5. Existe a possibilidade de criação de um programa por parte desta secretaria para doação de fossa e
filtro para as casas das famílias carentes que comprovadamente não possuem possibilidade de arcar com
os custos da instalação da mesma? Se não for possível a doação existiria a possibilidade da Semasa
fazer a instalação e cobrar juntamente com a fatura de água de forma parcelada os custos?
Sala das sessões, 31 de janeiro de 2019.
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A respeito da arrecadação da Secretaria Municipal de Águas e Saneamento - SEMASA, pergunta-se:

