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INDICAÇÃO N° 013/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade,com 
máxima urgência, a limpeza no interior do leito e das 
margens do Ribeirão que passa pelo Bairro Morada 
dos Marques, atrás da residência de n° 140 da Rua 
Caçapava. 

AUTOR: Vereador Eduardo Elias Andrini 

No Bairro Morada dos Marques, atrás da Rua Caçapava, passa um Ribeirão 
que em dias chuvosos tem o seu nível aumentando, fato que tem assustado muitos os 
moradores das áreas próximas, que reclamam que a proximidade do ribeirão com as 
residências tem tirado a tranqüilidade das pessoas que residem no local, que tem 
receio que o ribeìrão transborde e inunde os imóveis, causando prejuízos para todos. 

Além do volume das águas das chuvas que vem sendo o principal 
responsável pelo aumento do nível do ribeirão, o que contribui em muito com a chance 
de enchentes é o assoreamento do rio que diminuí a profundidade do mesmo, 
reduzindo o espaço para contenção da água da chuva. Às margens do ribeirão, bem 
como em seu leito existem muitos galhos de árvores e materiais orgânicos, o que 
também contribui com uma eventual enchente. 

Os restos de materiais orgânicos e lixos diversos depositados sobre as 
margens dos rios são perigos em potenciais, que quando o rio inunda vão parar nas 
bocas de lobos, que entupidas não conseguem cumprir com o seu papel de escoar o 
excesso de água da chuva, causando as enchentes que fazem com que dezenas de 
pessoas percam seus bens, que foram conquistados com muita luta. 

Diante do exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, que determine ao 
setor competente, com a máxima urgência, a limpeza das margens e do interior do 
Ribeirão no Bairro Morada dos Marques, com a utilização do maquinário adequado, no 
ponto do rio localizado atrás da residência de n° 140, na Rua Caçapava, de forma a 
desassorear o rìo e dar maior profundidade para contenção do nível da água. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 
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