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O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de São Caetano do Sul completa (19/12), 44 anos
de história. São muitos os avanços a comemorar no aniversário da autarquia. Se por um lado a
cidade já alcançou 300% de saneamento, 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado e
100% de esgoto tratado, por outro há ainda muito o que fazer. Diminuir as perdas de água,
reestruturar a rede de esgoto, minimizar os impactos gerados pelas enchentes com a
ampliação do sistema de drenagem urbana e colocar em prática os projetos da área de
resíduos sólidos.
O diretor geral do Departamento, Welington Kalil, destacou que, em 2014, será o momento de
executar o planejamento realizado neste ano. “Por conta da verticalização, serão promovidas
diversas obras e iniciativas. De acordo com recente pesquisa, no segundo semestre, o DAE
continuou sendo o setor mais bem avaliado da Prefeitura, com totais condições de se
transformar numa grande referência nacional. Agradeço aos colaboradores e aos que nos
apoiaram e se dedicaram. Fica registrado também o nosso muito obrigado àqueles que
ajudaram a construir esta trajetória.”
Kalil ressaltou que a eficiência dos serviços do DAE é essencial para manter e aprimorar o
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), no qual São Caetano segue com o
melhor do País, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, divulgado pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). “O compromisso é com a
qualidade de vida dos munícipes. Investir em saneamento é investir em saúde. Isso é refletido
positivamente nos indicadores, que mostram queda da mortalidade infantil e aumento da
expectativa de vida”, concluiu.
História
Um marco na história da cidade. Em nove páginas, a Lei nº 1.813, de 19 de novembro de 1969,
“cria o Departamento de Água e Esgoto como entidade autárquica”. Dois dias antes, a Câmara
Municipal havia aprovado a lei, que veio a ser assinada pelo prefeito da época Oswaldo
Massei, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1970.
Foi o passo mais importante para o abastecimento de São Caetano do Sul. O DAE já nascia
como autarquia, ou seja, com “capacidade jurídica de direito público e autonomia administrativa
e financeira”. Com isso, as possibilidades de evolução para os serviços de água e esgoto foram
ampliadas e a população passaria a receber mais atenção do setor público. O capítulo que
trata da organização do Departamento, descreve sua composição em Diretoria Geral, Divisões,
Seções e Serviços.
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A autarquia promove estudos e trabalhos técnicos relativos à construção, ampliação e
remodelação dos sistemas de abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários;
manutenção, operação e exploração dos serviços de água e esgoto; lançamento, fiscalização e
arrecadação das taxas e tarifas referentes aos serviços prestados à população; e ainda
cadastro das propriedades beneficiadas pelos seus serviços.
O trabalho do DAE levou São Caetano, em 1988, a uma posição invejável no cenário brasileiro.
O município tem 100% de infraestrutura de saneamento básico. Em 2009, o primeiro da
Grande São Paulo a conseguir 100% de coleta e tratamento de esgoto.
A água que abastece os sulsancaetanenses vem do Sistema Cantareira e o esgoto é tratado
na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) ABC, ambos administrados pela Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Ao todo, são 73 mil imóveis atendidos,
entre residências, comércios e indústrias, ligados em 37 mil hidrômetros, num universo
consumidor de 149 mil munícipes. As redes de água e de esgoto possuem, respectivamente,
445 e 324 quilômetros de tubulação instalada.
É pioneiro na utilização da água de reúso no Brasil, uma iniciativa responsável, tanto do ponto
de vista econômico quanto ambiental. É líder nas ações educacionais e de sustentabilidade,
coordenando o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), o
tratamento e a destinação final do lixo e o Centro de Triagem da Coleta Seletiva, localizado no
Bairro Prosperidade, onde é feita a separação e o encaminhamento dos materiais recicláveis
recolhidos diariamente na cidade.
(Legenda da foto / Crédito: Divulgação DAE/SCS)
PALÁCIO DAS ÁGUAS - Um marco na história da cidade. Em nove páginas, a Lei nº 1.813, de
19 de novembro de 1969, “cria o Departamento de Água e Esgoto como entidade autárquica”
Sobre o DAE/SCS - O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de São Caetano do Sul é uma
autarquia municipal que promove estudos e trabalhos técnicos relativos à construção,
ampliação e remodelação dos sistemas de abastecimento de água e coleta de esgotos
sanitários; manutenção, operação e exploração dos serviços de água e esgoto; lançamento,
fiscalização e arrecadação das taxas e tarifas referentes aos serviços prestados à população; e
ainda cadastro das propriedades beneficiadas pelos seus serviços.
A autarquia municipal foi criada em 19 de dezembro de 1969, pela Lei n.º 1.813, e tem
capacidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira. O trabalho do
DAE levou São Caetano, em 1988, a uma posição invejável no cenário brasileiro. O município
tem 100% de infraestrutura de saneamento básico. Em 2009, o primeiro da Grande São Paulo
a conseguir 100% de coleta e tratamento de esgoto.
A água que abastece os sulsancaetanenses vem do Sistema Cantareira e o esgoto é tratado
na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) ABC, ambos administrados pela Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Ao todo, são 73 mil imóveis atendidos,
entre residências, comércios e indústrias, ligados em 37 mil hidrômetros, num universo
consumidor de 149 mil munícipes. As redes de água e de esgoto possuem, respectivamente,
445 e 324 quilômetros de tubulação instalada.
É pioneiro na utilização da água de reúso no Brasil, uma iniciativa responsável, tanto do ponto
de vista econômico quanto ambiental. É líder nas ações educacionais e de sustentabilidade,
coordenando o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), o
tratamento e a destinação final do lixo e o Centro de Triagem da Coleta Seletiva, localizado no
Bairro Prosperidade, onde é feita a separação e o encaminhamento dos materiais recicláveis
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recolhidos diariamente na cidade.
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