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INDICAÇÃO 116/2022 

De 24/10/2022 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.  

 

Ementa: Solicita a 

Administração Pública 

Municipal, realizar uma 

revisão urgente na Avenida 

Felício Benevenuto, entre as 

Ruas Benedito Martins e Tereza 

Marques de Freitas, no Jardim 

Esperança, que reclamam da 

agua pluvial que invade o 

calçamento em vários trechos 

no citado local, carecendo de 

se fazer o nivelamento da via 

pública para escoamento 

daquela agua, para que ela siga 

o fluxo, evitando assim o 

acúmulo de agua parada.       

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Fomos procurados por moradores da Avenida Felício 

Benevenuto, entre as Ruas Benedito Martins e Tereza 

Marques de Freitas, no Jardim Esperança, que reclamam da 

agua pluvial que invade o calçamento em vários trechos 

da citada avenida toda as vezes que ocorre chuva intensa, 

provocando inúmeros transtornos aos moradores do local, 

tendo os mesmos que conviver com o fato de sempre haver 

agua empoçado em frente as residências;       

 

 

 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 

Estado de São Paulo 

 
 
 

Rua Bento de Abreu, 460 – Centro - Fone-Fax: (16) 3396-1266 

 Santa Lúcia – SP – CEP 14825-000 
E-mail: secretaria@camarasantalucia.sp.gov.br  

 Visite Nosso Site: www.camarasantalucia.sp.gov.br  

  

Em visita ao local pudemos constatar aquela situação, 

sendo que observamos, a água acumula em frente aos imóveis, 

exalando forte odor, podendo ainda ocorrer a proliferação 

de animais peçonhentos;  

 

 Segundo os munícipes que residem no local, entendem 

ser necessário de uma revisão urgente por parte da 

Administração Municipal, no citado trecho, carecendo de 

se fazer o nivelamento da via pública para escoamento 

daquela agua, para que ela siga o fluxo, evitando assim 

o acúmulo de agua parada.         

 

GUILHERME, vereador investido em suas atribuições 

conferidas por Lei, INDICA a mesa, satisfeitas as 

formalidades regimentais, Oficializar ao CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO, fazendo-o sentir a necessidade de realizar uma 

revisão urgente na Avenida Felício Benevenuto, entre as 

Ruas Benedito Martins e Tereza Marques de Freitas, no 

Jardim Esperança, que reclamam da agua pluvial que invade 

o calçamento em vários trechos, carecendo de se fazer o 

nivelamento da via pública para escoamento daquela agua, 

para que ela siga o fluxo, evitando assim o acúmulo de 

agua parada. 

 

Tais medidas se fazem necessárias para melhor 

escoamento das aguas pluviais, bem como a circulação 

adequada e segura dos cidadãos locais.   

       

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 24 de 

Outubro de 2022. 
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