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Estado de Sao Paulo

REQUERIMENTON0 304/ 2021

GABINETE VEREADOR PRETINHO

Requeiro dentro das normas regimentais da Casa, apos deliberagao 
do plenario, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cajamar, Danilo 
Barbosa Machado e aos departamentos competentes, informagoes se existe 
projeto para obras de rede de esgoto e abastecimento em toda cidade. Solicite-se 
que preste a Casa as seguintes informagoes:

1 - Ha algum projeto em andamento para sanar a questao da falta de rede 
de agua e esgoto em alguns pontos da cidade?

2 - Em que estagio ou fase se encontra essa execugao?
3 - Quais seriam os bairros contemplados com o projeto?
4 - A SABESP possui alguma previsao de termino e de alcance do 

percentual de 100% sobre a rede de abastecimento da cidade?

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento tendo em vista que nossa cidade tern 
deixado a desejar no sistema de abastecimento de agua e na rede de esgoto, 
justamente pela falta de planejamento e respaldo da empresa SABESP em 
cumprir com suas obrigagoes com o nosso municipio.

Nosso municipio ainda conta com parte de bairros, que nao possuem tal 
estrutura e, por isso, necessitam de melhores condigoes de saneamento basico.

Recebemos muitos pedidos sobre tais demandas e temos acompanhado 
alguns casos, como os bairros do Panorama, Pq. Sao Roberto II, Vila das 
Americas, Agua Fria, Roseira, entre outros. Centre esses, muitos estao 
dependendo de caminhao pipa para abastecer as residencias, que ficam muitas 
vezes mais de 3 dias sem agua.

Considero que tais servigos de saneamento sao essenciais para 
continuidade de bons indices de desenvolvimento e qualidade de vida que 
Cajamar vem obtendo com a nossa atual gestao.

antes, 09 de setembro de 2021.Plenario Ver. Waldomi
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Cajamar, 09 de setembro de 2021.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requenmentos de n° 257/2021; 261/2021; 277/2021; 290/2021' 291/2021' 
292/2021; 294/2021; 295/2021; 296/2021; 297/2021; 298/2021'’ 299/2021 •’ 
300/2021; 301/2021; 303/2021; 304/2021; 305/2021; 307/2021; 308/2021' 
309/2021; 310/2021; 311/2021 e 312/2021, de autoria dos nobres Vereadores 
Adilson Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber Candido Silva; Diogo de 
Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva Domingues; Edivilson Leme Mendes' Flavio 
Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; 
Jose Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de 
Carvalho, apresentados e aprovados na 13a Sessao Ordinaria, realizada no dia 08 
de setembro de 2021.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
art. 248 incisos XXVII, do regimento interne desta Casa de Leis e Resolugao n° 
213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

SAULO AN, N RODRIGUES
:e

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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