
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 

E ESGOTO DE TAQUARITINGA 

Ofício n° 255/2.019 

Taquaritinga, 23 de dezembro de 2.019. 

Prezado Senhor 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, através de 

seu Superintendente infra-assinado, vem por meio deste encaminhar o Protocolo n° 

1.427/2019 desta Câmara Municipal, que trata sobre encaminhamento do requerimento 

proposto pelo vereador Gilberto Junqueira, solicitando informações sobre as trocas de 

hidrômetros, efetuadas por esta Autarquia, em nosso município e seus distritos, vem 

através deste encaminhar a manifestação da Autarquia sobre tal assunto, conforme 

parecer do Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro desta Autarquia, em 

anexo. Conforme solicitado, segue em anexo a listagem, em mídia digital (cd), das 

substituições de hidrômetros realizadas entre 02/01/2019 a 18/12/2019. 

Dispondo-nos para eventuais esclarecimentos que se fizerem 

necessários, prevalecemo-nos da oportunidade para renovar protestos de elevada estima 

e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

Dr. Seilgio SchIobch Salvagni 

Superintendente 

Ilmo. Sr. 
José Roberto Girotto 
Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga 
Praça Dr. Horácio Ramalho, n° 156 - Centro 

Fone: (16) 3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga- SP 

atendimento@saaet.COm.br  



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE TAQUARITINGA 

À Superintendência 

Referente: Prot. 1427/2019 
Interassado: Câmara Municipal de Taquaritinga 
Assunto : Informações a respeito da troca de hidrômetros 

Em resposta ao solicitado, no qual se refere às informações referentes à troca 

de hidrômetros realizados por esta Autarquia, vimos informar que a vida útil de um 

hidrômetro é em média entre 04 (quatro) a 05(cinco) anos, devendo após este 

período ser substituído, sem custo ao contribuinte, uma vez que após este tempo o 

hidrômetro poderá deixar de aferir o real consumo de água do imóvel. 

Informamos ainda, que por desgastes ocorridos ou algum outro problema que 

venha a surgir, os hidrômetros poderão parar ou embaçar, podendo ser substituídos 

antes mesmo deste tempo, contudo depois de vistoriado por funcionários desta 

Autarquia. 

Quanto à comunicação de tal serviço aos contribuintes, já foi noticiado aos 

funcionários responsáveis pelas trocas de hidrômetros, a necessidade de deixar 

avisos nos imóveis em que forem realizados os serviços. 

Finalizando, segue em anexo a listagem, em mídia digital (cd), das 

substituições de hidrômetros realizadas entre 02/01/2019 a 18/12/2019. 

Taquaritinga, 19 de Dezembro de 2.019.. 

Antonio Carlos Ravazi 
Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro 

Fone: (16) 3252 2524 
Rua Clineu Braga de Magalhães. 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimentotsaaet.com  br 


