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Senhores Vereadores

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade 
de interceder junto a Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao 
Paulo (SABESP) em providenciar em carater de urgencia a instalapao de rede 
de esgoto nas seguintes mas: Bebedouro, Ibiuna, Geferson Silva Sousa, 
lacanga, Cananeia, Candido Mota, Campos Novos Paulista, Campos do 
Jordao, Benedito de Campos Distrito do Polvilho.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao, tendo em vista que os moradores das ruas 
mencionadas vem sofrendo ao longo dos anos com o periodo chuvoso, pois, as 
aguas percorrem os declinios das vias e represam em determinados pontos 
das vias, consideravelmente e consequentemente, dificulta a trafegabilidade de 
veiculos e pedestre.

Outro fato relevante e que demonstra a real necessidade e com relagao 
a proliferagao da dengue, uma vez que, por ser a agua parada o hospedeiro e 
ponto de procria do mosquito “Aedes Aegypti”, as pessoas proximas a esses 
locais ficam mais vulneraveis a contrair a doenga, por isso, requer a situagao 
uma maior atengao do poder publico, vez que, trata-se de agoes preventivas 
para a amenizagao dos casos de dengue e uma questao de saude publica.

E de suma importancia a implementagao de rede de esgoto nesta 
comunidade, uma vez que, a sua ausencia, vem prejudicando a saude dos 
moradores e dificultando a respiragao das pessoas, devido a fedentina causada 
com o odor provocado.
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Cajamar, 01 de setembro de 2022.

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas das 
Indicagoes de n°s 786/2022 a 807/2022; 809/2022; 810/2022' 811/2022' 812/202/' 
815/2022; 817/2022 e de 818/2022 a 858/2022, de autoria dos nobres Vereadores: 
Adilson Apareado Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber Candido Siiva; Flavio Aives 
Ribeiro; Izelda Gongaives 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' 
apresentadas na 10° Sessao Ordinaria, realizada no dia 31 de agosto de 2022.

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

SAULO AM DRIGUES
Presidehie

Excelentissimo Senhor,
DAMILO BARBOSA MACHADO 
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