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REQUERIMENTO Nº 019/2014 

Considerando que se tratando de saneamento básico, devemos considerar que o caso 

se torna questão de saúde pública. 

Considerando que ainda continua sem solução definitiva por parte da Sabesp, o 

problema relacionado ao vazamento da tubulação de esgoto localizado na rua João 

Damasceno de Paula Santos, no bairro do Pedro Leme. 

Considerando que por alguns anos, os moradores das imediações vem tendo que 

suportar o odor provocado pelo vazamento de dejetos e sujeira da água fétida a escorrer nos 

lados da rua citada. 

Considerando que recentemente, após mais uma solicitação dos munícipes, pequenos 

serviços de sucção vem sendo feitos na tubulação. 

Considerando que mesmo com os serviços prestados, logo em seguida o problema 

retorna, mais uma prova de que há um defeito, possivelmente de gravidade, na tubulação, que 

não poderá ser resolvido com pequenos serviços esporádicos. 

Este constrangimento já vem ocorrendo a mais de 10 anos, se repetindo sem solução. 

Considerando que os moradores desta rua merecem um atendimento sério, pois todos 

os consumidores pagam rigorosamente taxas de esgotos das mais elevadas, e infelizmente 

tem que conviver com este mal estar e situação desagradável, que por sinal, vem constituindo 

como um problema de saúde pública, vez que coloca em risco a saúde dos moradores do 

referido local. 

Considerando que cumpre destacar que a tubulação entupida e o seu consequente 

vazamento, escoa pelos dois lados da rua toda, por onde trafegam pedestres o dia todo. 

Considerando que a Sabesp precisa com urgência resolver tal situação em respeito a 

saúde pública da população, e aos seus consumidores, que mesmo pagando suas contas em 

dia, estão tendo que conviver com este problema constrangedor. 

Considerando que os moradores das imediações não aguentam mais esta situação e 

pedem uma solução de providência com caráter de urgência. 

Pelos considerandos, requeiro ao Ilustríssimo Senhor José Fonseca Marcondes Junior, 

Gerente de Divisão da Sabesp de Pindamonhangaba que juntamente com sua equipe, 

realizem estudos no referido local, e assim solucione de vez o problema que vem causando 

transtornos a população local. 
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Que deste se dê conhecimento ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro e 

a Vigilância Sanitária do município. 

Desde já, sabendo do compromisso que a Sabesp tem com os nossos munícipes, meus 

agradecimentos. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de março de 2014. 
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