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1730/2022Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Indicagao n° 432/2022, de autoria do Nobre Vereador Saulo Anderson 

Rodrigues, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Servigos Publicos, por meio de seu Memorando n° 1.540/2022 - 

SMISP, copia anexa.

Sendo o que tinhamos para o momento, aproveitamos o ensejo 
para externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

h

AGHADODANILO B.
Preftmp Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Cajamar, 15 de junho de 2022.

Memorando n° 1540/2022-SMISP

AO DEPARTAMENTO T£CNICO LEGISLATIVO 
A/C: Caroline Macieri Parma

Assunto: Abastecimento de &gua do Bairro Sao Benedito 
Referente: Indicate n° 432/2022 - 8a Sessao

Em atenpao ao memorando 1136/2022 - DTL/SMG, com a 
indica5ao 432/2022, segue em anexo, resposta da Companhia de 
Saneamento B£sico do Estado de S3o Paulo (SABESP).

Sem mais para o momento, aproveitamos para extemar nossos votos 
de elevada estima e distinta consideragQo.

Atenciosamente,

Eng. ATeXsarnffolftorikiri
Diretor de Administradao RegkJnal

Raj rdoso
Secret&rio Municipal delhfraestrutura e Servigos Publicos

—^^CN,co 
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(11) 4446-0000 - PRACAJOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 077S2-060. 110°
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NT/MNL 015/2022
Franco da Rocha, 13 junho de 2022.

Nota Tecnica

Ofi'cio: n° 1425/2022-SMISP - Secretaria Municipal de Justi^a 

Referente: Memorando 1136/2022 — Indicacao 432/2022

Assunto: Abastecimento de agua - Sao Benedito

Em 07/06/2022 a Companhia acusou o recebimento do Ofi'cio em referenda solicitando 
informagoes contidas na Indicagao 432/2022:

"buscar solugoes e esclarecimento quanto a falta agua no Bairro Sao Benedito km43 
da Anhanguera, bem como obter informagoes da previsao de funcionamento do reservatdrlo 
construido no local, com capacidade de 100 mil litres",

"justifico a presente indicagao tendo em vista as diversas reclamagoes que estamos 
recebendo dos moradores do bairro, os que residem na area mais alta ,como por exemplo

existe ainda a dificuldade quanto ao horarioRua da Torres, Alto da Serra e Projetadas 
realizado pelo caminhao utilizado para abastecer as casas, ja que em alguns casos, os 
moradores estao em horario de trabalho e continuam sem agua nas residencias"

Considerando o exposto temos a informar:

Quanto ao esclarecimento de falta d’agua, a Companhia tem a esclarecer que o 
sistema de abastecimento de agua do bairro Sao Benedito foi otimizado recentemente, 
atrav^s de reforgos das redes de abastecimento e melhorias nas infraestruturas que 
atendem o local, como instalagao de novo reservatorio de 100.000 litros, otimizagao dos 
pogos e bombeamentos.

Atualmente todas as ruas do bairro sao abastecidas atraves do novo reservatdrio 
instalado e as reclamagoes mencionadas nas Ruas Torres, Alto da Serra e Projetada 
ocorreram devido aos testes necessarios para que as novas infraestruturas do bairro 
operassem, porem, nesse momento o abastecimento encontra-se normalizado.

Companhia de Saneamento B^sico do Estado de S§o Paulo 
Unidade de Gerenciamento Regional Extreme Norte - MNL 
Av. Liberdade, 500 - Centro - Franco da Rocha - CEP 07850-325 
Tel. (11) 2363.1602 
www.sabesp.com.br

http://www.sabesp.com.br


Ressaltamos ainda, que ha necessidade da Prefeitura Municipal de Cajamar executar 
a abertura de arruamento no local, que viabilizara a interligagao do abastecimento do Sao 
Benedito ao sistema de abastecimento do Jordanesia, gerando maior seguranga hidrica para 
abastecimento.

Salientamos que, conforme NBR 5626, os moradores deverao munir- se de caixa de 
agua para consumo de 24 horas.

Sendo essas as informagoes que tinhamos a prestar fica esta Companhia a disposigao 
para prestar novos esciarecimentos.

Atenciosamente,

Claudio Ferreira dos Santos

Gerente do Polo de Manutengao Franco da Rocha - MNLF

Ricardo Sacristan Ferrari

Gerente de Departamento Unidade de Gerenciamento Regional Extreme Norte - MNL

Companhia de Saneamento B3sico do Estado de Sao Paulo 
Unidade de Gerenciamento Regional Extreme Norte-MNL 
Av. Liberdade, 500 - Centro - Franco da Rocha - CEP 07850-325 
Tel. (11) 2363.1602
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Asuinado
CLAUDIO
SANTOS
Papal. Rida 
(CPF 1S5620.066-751 
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Cajamar, 17 de junho de 2022Memo. SMMA 255/2022

A Secretaria Municipal de Govemo 

Ao Departamento de Apoio T6cnico e Legislative

Assunto: Indicate CMC n° 170/2022 

Ref.: Memorando n° 1.342/2022 - DTL/SMG

Prezados,

Considerando a indica5ao n° 170/2022, realizada por Vossa Senhoria Cleber 
Candido Silva, esta Secretaria informa que realizar& estudo de viabilidade tecnica- 
orgamenteria referente a implantag§o de crematbrio para animais de pequeno porte, 
tendo em vista que o referido projeto demandaria a estruturagao de espago adequado, 
de acordo com as normas sanitarias e ambfentais, bem como a contratagao e 

alocagSo de funcionarios.

Colocamo-nos a disposig^o para quaisquer duvidas e esdarecimentos.

Atenciosamente,

Leandrq Morette Arantes

Secretario'Murficipal de Meio Ambiente

MEM

(11) 4446 66SO - AVf NIOA OFOVAIR I'RU? OF OLIVHRA 466 (80I0DR0M0)
JORDAN! SIA CAIAMAK / SR - CFP i'77S0-000



Estado de Sao Paulo
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GABINETE DO VEREADOR VTi

INDiCACAQ N° 432/2022 ,...........
5Mgypi __Saulo Am

Senhores Vereadores

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que por meio da Secretaria Municipal Infraestrutura e servigos Publicos a 
Companhia SABESP seja oficiada, afim de buscar solugoes e esclarecimento 
quanto a falta 6gua no Bairro Sao Benedito KM43 da Anhanguera, bem como 
obter informag6es da previsao de funcionamento do reservatorio construido r~ 

local, com capacidade de 100 mil litres.
no

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente lndicag§o tendo em vista as diversas reclamagoes 
que estamos recebendo dos moradores do bairro, os que residem na area mais 
alta, como por exemplo: Rua das Torres, Alto da Serra e Projetada, entre
outras estao ficando ate cinco dias sem agua.

As famllias relatam que ha tempos foi construido um reservatorio de
6gua para ajudar no abastecimento de toda a area, porem ate o momento o
equipamento nao funciona. _

Existe ainda a dificuldade quanto ao horario realizado pelo cammhao 
utilizado para abastecer as casas, jd que em alguns casos, os moradores estao 

horario de trabalho e continuam sem agua nas residencias.em

26 de abril de 2.022.Plen6rio Ver. Waldomiro dos SanJ

DRIGUESSAULO ANDRRSphPF 
Vereaqor.
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Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo


