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Para: siteavoador@gmail.com

  
 Assunto: Esgotamento do condomínio Cidade das Flores
 

Prezada senhora,

 

Em atenção à vossa correspondência, solicitando esclarecimentos acerca o esgotamento sanitário do Condomínio
Cidade das Flores, temos a informar:

Todos os projetos relativos a um empreendimento que venha a ser lançado, não somente pela PEL
CONSTRUTORA, mas por quaisquer construtoras que se habilitem a executá-lo, precisam, necessariamente, passar
pelo crivo das concessionárias locais de Energia, Água e Esgoto, para que os mesmos sejam aprovados. Nesse
caso em particular, tratando-se de uma rede de esgoto, a EMBASA foi a responsável por indicar o direcionamento,
bem como o PV onde essa rede deveria ser lançada. Ainda é da sua responsabilidade, fazer a fiscalização e o
acompanhamento dos serviços, pois a própria concessionária é quem atestará se a obra foi realizada conforme
projeto e de acordo com a VIABILIDADE expedida por ela. Somente se tudo estiver da forma como foi autorizado,
através de documentos, é que a empresa executora da obra podará pleitear o HABITE-SE do empreendimento, e, a
partir daí, entregar as chaves para os seus respectivos adiquirentes.

Vale ressaltar que, mesmo sendo realizado pela construtora, a obra da rede de esgoto não pertence a ela, pois, em
todos os casos, são doadas à EMBASA que passa a ser a dona e única responsável pela sua manutenção.

Atenciosamente,

 

PEL – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 
 
 
 
GILBERTO QUADROS 
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