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INDICAÇÃO 084/2022 

De 27/06/2022 

AUTORES VEREADORES: MARIO SILVA, ISRAEL AUGUSTO DE 

OLIVEIRA E MATEUS APARECIDO LIMA.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

se fazer com a maior brevidade possível uma limpeza geral 

na lagoa de estabilização de esgoto, localizada na 

Fazenda Cruzeiro, no município de Santa Lúcia.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

Regularmente era realizada uma pulverização nas 

redes de esgoto da cidade com a finalidade de se eliminar 

baratas, pernilongos e outros tipos insetos que lá vivem; 

Já faz um tempo que este serviço não vem sendo 

realizado e alguns munícipes vem reclamando da proli-

feração dos referidos insetos. 

MARIO SILVA e ISRAEL  AUGUSTO DE OLIVEIRA, verea-

dores, investidos em suas atribuições conferidas por Lei, 

INDICÃO Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNI-

CIPAL, fazendo-o sentir a necessidade de se fazer com a 

maior brevidade possível, uma limpeza geral na lagoa de 

estabilização de esgoto, localizada na Fazenda Cruzeiro, 

no município de Santa Lúcia, haja visto ser grande e 

justas as reclamações de invasão de pernilongos e animais 

peçonhentos, principalmente pelos moradores do Bairro 

Nova Santa Lúcia.  

 

Destacamos ainda que na presente legislatura e também 

em outras legislaturas, nossos nobres vereadores tem 

apresentado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
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proposituras no sentido de se fazer constantes limpeza 

no local com aplicação de Metale e outros produtos, para 

amenizar os adores e a proliferação de animais 

peçonhentos, como também esses vereadores que subscrevem 

apresentaram a INDICAÇÃO 061/2022, em 09/05/20222, 

Indicando a Administração Pública Municipal, a fazer um 

reflorestamento com plantação de Eucaliptos Cheiroso, em 

torno da lagoa de estabilização de esgoto, para amenizar 

o problema, mas até a presente data não fomos atendidos 

em nossa Propositura.    

 

Tal medida se faz necessária para oferecer a nossa 

população, principalmente dos moradores próximo ao 

local, uma melhor qualidade de vida, evitando assim 

transtornos e incômodos pelo mau cheiro exalado e pela 

proliferação de animais peçonhentos 

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 27 de 

Junho de 2022. 
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