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Considerando o disposto nos artigos 1°, 2°, 3°, 4° e 5° da ~
Lei N° 12.527, de 18 de Novembro de 2011, legislação federal que garante o direito de ~
acesso à informação; bem como os incisos IV, XI e XIX do artigo 22 da Lei Orgânica ~
do Município de Araraquara, que estabelece ser competência privativa da Câmara
Municipal "solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração",
Requeiro à Mesa, observadas as normas legais, seja
oficiado à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com cópia para o Departamento
Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara (DAAE), fazendo-lhe sentir a necessidade de
enviar a esta Casa de Leis as informações sobre os procedimentos adotados pelo Governo
do Estado São Paulo para resolver as pendências financeiras para com o DAAE. Neste
sentido, tal requerimento solicita as seguintes informações:
1. O valor da dívida do Governo do Estado de São Paulo
(Secretaria Estadual de Assuntos Penitenciários) para
comoDAAE;
2. Ano em que essa dívida passou a existir;
3. Os valores nominais, com as devidas atualizações, de
tais pendências financeiras;
4. As alegações apresentadas pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo para justificar a suspensão do
pagamento das respectivas dívidas;
5. Há algum posicionamento do Governo do Estado de
São Paulo no sentido de quitar o montante de tal dívida;
6. A Fazenda Pública do Estado de São Paulo foi
comunicada acerca das medidas administrativas
tomadas pelo Departamento Autônomo de Água e
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Esgoto de Araraquara no sentido de resolver tais
pendências;
7. O Governo do Estado de São Paulo está ciente das
medidas judiciais tomadas pelo Departamento
Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara no sentido
de reaver o montante de tais dívidas;
8. Qual o posicionamento do Governo do Estado de São
Paulo em relação aos processos que estão correndo na
justiça, processos esses movidos pelo Departamento
Autônomo de água e Esgoto do Município de
Araraquara, com o intuito de recuperar esses recursos.
9. O Governo do Estado de São Paulo teria interesse de
entrar em entendimento com o Departamento
Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara no sentido
de quitar tais dívidas (ou parte delas) com a cessão de
bens imóveis daquela instituição que estão em desuso
na cidade?
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