
LS

Estado de Sao Paulo

MOCAO DE APELO N° 02 / 2021

GABINETE DO VEREADOR EDIVILSON (PRETINHO)

A Camara Municipal de Cajamar, por intermedio do Sr. Vereador Edivilson 
Leme Mendes, manifesta votes de apelo ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Danilo 
Barbosa Machado e aos demais orgaos competentes, para que intercedam com 
providencias em carater de urgencia relacionadas as enchentes e inundagoes nos 
diversos pontos do nosso municipio.

JUSTIFICATIVA

Justificamos a presente mogao de apelo considerando que ha muitos anos 
Cajamar passa por diversos problemas referente a enchentes e inundagoes, ficando 
ainda pior em periodos chuvosos. Reconhecemos que o Executive nao tern medido 
esforgos afins de solucionar o mesmo, principalmente no bairro do DER- Gato Preto, 
onde ja foram realizadas inumeras obras.

Porem com a chuva dos ultimos dias com cerca de 165 milimetros, o que 
significa muito, mesmo para o periodo chuvoso, nos deparamos com diversos 
pontos de alagamentos, dentre eles a Av. Joaqulm Pereira B^cbosa, onde muitos 
lojistas e comerciantes tiveram seu local de trabalho invadidos pela agua, trazendo 
prejuizos como perda de mercadorias e os veiculos que tambem se encontravam 
nesse local ficaram ilhados. Na Av. Jordano Mendes, tambem em Jordanesia, os 
municipes nao conseguiram passar com seus veiculos, precisando fazer desvios em 
outras vias. Este fato ocorreu em inumeros locals de nossa cidade, por isso e de 
extrema importancia que seja tornado medidas a fim de sanar esse problema que 
atormenta os municipes de Cajamar ha anos.

E necessario realizar operagoes preventivas para a contengao de enchentes, 
como a limpeza de rios e corregos, instalagoes de caixas de drenagens e troca de 
tubulagoes.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 15 de fevereiro de 2021.
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ANEXO

FOTOS DOS VIERSOS PONTOS DE ALAGAMENTOS DO NOSSO MUNICIPIO
R. Manoel Antonio Gomes - Jordanesia
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Av. Jordano Mendes, Jordanesia
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Bairro Santa Terezinha
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