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cÂruena MUNlctpAr DE AtAGoTNHAs

M O ç Ã O No 022t2021 .

A câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpretándo o
sentimento do povo que representa por outorga, faz inserir nos seus
anais, MoçÃo DE LOUVOR E APLAUSOS ao SERVTÇo
AUTÔNOMO DE Ácua E ESGoro (SAAE) peta passagem dos seus
56 anos.

o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE Alagoinhas, naquela
época ainda estava submetido à Fundação de Servidores de Saúde
Pública (FSESP) e Fundação Nacional de Saúde.

De lâ para cá, muita coisa mudou. A autarquia criada para suprir
demandas básicas da população que precisava do acesso à água
potável, por assim dizer, há cinquenta e seis anos leva mais do que
água, leva vida para as pessoas, e não só com a coleta, o tratamento
e a distribuição de água, e não apenas com a coleta, o tratamento e o
direcionamento adequado dos esgotos, mas com uma visão
abrangente sobre o seu papel social, a importância da preservação do
meio ambiente e do uso racional da água.

Com suas tubulações subterrâneas, debaixo dos pisos, atrás das
paredes, sob o paralelepípedo ou asfalto, com as estaçÕes de
tratamento - de água e de esgoto - é assim que o SAAE garante a
prestação do serviço aos mais de 150 mil habitantes de Alagoinhas.

Hoje, dia 03 de agosto, a autarquia completa 56 anos atuando em
Alagoinhas. A dedicação dos nossos colaboradores e o amor pelo
trabalho é que faz o SAAE continuar crescendo e cuidando do bem
mais precioso de Alagoinhas: A AGUA!
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cÂrrrena MUNtctPAL DE ALAGoINHAS

Dê-se ciência desta Moção aos

autoridades constituídas da nossa
TODOS OS SEUS FUNCIONÁROS.

03 de agosto de 2021.

diretores da
cidade E, EM

Autarquia, as

ESPECIAL, A

Vereadora autora.
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