RETROSPECTIVA SAAE 2015
Em 2015 o SAAE conseguiu grandes realizações
com muito trabalho e parceria. Vencemos mais uma
etapa. Os obstáculos foram superados, os problemas
enfrentados e terminamos com a sentimento de dever
cumprido. Veja um pouco dos acontecimentos de 2015
nessa retrospectiva:
· Pagamento de R$ 184.687,77 em Processos Judiciais;
· Fixação do índice tarifário para o reajuste anual;
· Disponibilização de uniforme para os colaboradores;
· Realização de 125 trocas de hidrômetros;
· Realização de 153 novas ligações de água;
· 2.161 interrupção no fornecimento por falta de
pagamento;
· Realização do Processo Seletivo;
· Realização da 20ª Sipat que contou com uma ação
solidária em prol a Santa Casa de Misericórdia a
Campanha de arrecadação de contribuições com valor
médio de R$ 3.800,00 mensal cobrado nas contas de
água;
· Início do Jornal Informativo;
· Mutirão de limpeza nos Reservatórios;
·Nova modalidade de Licitação – Modalidade Pregão;
- Início da cobrança de tarifa no Bairro Rural Quenta Sol
que se estenderá por todos os demais Bairros Rurais
acabando com o problema de renúncia de Receita.
Esclarecemos que para que esta cobrança fosse feita o
SAAE efetuou melhorias estruturais como: rede de água e
esgoto, perfuração de um novo poço artesiano e o
tratamento da água à ser distribuída.
- Trabalho em equipe.

ÁGUA BOA QUE CLAREZA!
Nossa cidade possui uma Mina
abençoada, a Mina da Loca e onde

tudo

começou . Como a cidade desenvolveu foi
preciso perfurar poços e coletar água dos
córregos dos Pintos. Devemos agradecer
sempre pela qualidade e quantidade de água
que temos, nossa dependência da água vai
além das necessidades biológicas, precisamos
dela também para o uso pessoal e cotidiano.
Infelizmente não reconhecemos a eficiência dá
água que temos e veremos sempre que é usada
abusivamente sem controle do desperdiço.
Nosso tratamento de água é feito com
poucos produtos químicos devido a qualidade
da água que é muito limpa, com pouca
turbidez, que vem tendo um resultado muito
eficaz. As analises são feitas no laboratório
diariamente, realizados também em outros
laboratórios

terceirizados, obedecendo a

Portaria nº 2.914 com o acompanhamento da
vigilância Estadual do Ministério da Saúde .
O desenvolvimento e a vida na
sociedade humana sempre estiveram ligados
ao uso da água.
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