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CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

REQUERIMENTO Nº.  142/10 

Considerando que é dever do vereador zelar pelo bem estar do município e acompanhar os 

serviços de todas as companhias que prestam serviço em nossa municipalidade. 

Considerando que foi nos informado por alguns moradores dos bairros Jardim Primavera e 

Vila Roma que por algumas vezes está faltando água por alguns períodos durante a semana nesses 

bairros. 

Considerando que a água é considerada como algo essencial para a saúde, limpeza, para vida 

entre outras. 

Considerando que em nosso município a Sabesp por algumas vezes não nos deu atenção na 

forma como se prega a filosofia da empresa. 

SABESP 

Considerando que hoje o Gerente de Divisão da Sabesp em Pindamonhangaba é o Senhor 

José Fonseca Marcondes Júnior (Jota), que se trata de uma pessoa extremamente comprometida 

com os objetivos da companhia e o atendimento sempre que necessário aos cidadãos. 

   E, pelos considerandos requeiro à Mesa, após ouvido o Plenário, que o senhor Prefeito 

Municipal Marcos de Oliveira Galvão, possa estar solicitando um empenho e o compromisso da 

Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) através do novo Gerente de 

Divisão da Sabesp em Pindamonhangaba  Senhor José Fonseca Marcondes Júnior (Jota), que nos 

informe a possibilidade de tal fato poder não acontecer mais, para que assim a população de Roseira 

possa cada vez mais poder acreditar que a Sabesp pode e deve ser parceira de nosso município. 

 Que deste se de conhecimento ao Ilmo. José Fonseca Marcondes Júnior (Jota), Gerente de 

Divisão da Sabesp em Pindamonhangaba , ao Jornalista Artur Marques do Jornal “O Aparecida” e 

ao Jornal Atos. 

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de novembro de 2010. 
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