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Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N°

/2017

Autor: Vereador Guilherme Tiosso

Assunto: Indica a realização de estudos e providências
quanto à ocorrência de enchentes no cruzamento entre
as Ruas São Sebastião e Rua São Simão, no bairro

Preside ríte

Chancela Mecânica
Ato da Mesa n° 92/2015

Jardim Nossa Senhora do Carmo.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras,

Este vereador tem recebido em seu g;
freqüência com que ocorrem enchenies n<
Jardim Nossa Senhora do Carmo, l'
,
grande poça de água com profuri*

c diversas reclamações de munícipes em relação à
ítrc as Ruas São Sebastião e São Simão, no bairro
: chuvas intensas o local citado torna-se uma
,cm tanto de pedestres quanto de automóveis,

representando perigo ao tráfego loca). I íá relatos de n

,

cimos do local acerca de casos em que

veículos acabaram sendo seriamente danificados por conta do acúmulo de água da chuva no cruzamento.
As enchentes que ocorrem no local possibilitam ainda a ocorrência de danos aos carros estacionados
nas proximidades, fato que foge do controle dos proprietários dos veículos e que pode vir a causa-los
grandes prejuízos. Considerando a presença de um condomínio residencial já instalado no local e outro em
fase de entrega dos apartamentos, a preocupação c .
íaior, haja vista que o fluxo de veículos e a

procura por vagas de estacionamento próximos ao cruzamento em questão deve aumentar gradativamente
num futuro próximo.

c

Há ainda grande preocuj
iov parte dos moradores próximos que se vêem obrigados a estacionar
seus veículos na rua por conta da impossibilidade de passar pelo cruzamento quando ocorrem enchentes.

Foram relatados ocasiões d€^a/d^i^^¥eis^nf§ítuavoes como^sta, fato que gera grande apreensão

nos munícipes quanto à falta seguraq<fe|J

É necessário que sejam realizados*

i suas garagens.

-Jf compStente da Prefeitura Municipal estudos acerca do

motivo pelo qual vêm ocorrendo tais enchentes e a definição da melhor maneira de sanar tal problema para
que possam ser tomadas as devidas providências por parte do Poder Público o mais rápido possível.

INDICAMOS, atendidas as formalidades de praxe, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para
que junto ao setor competente da Prefeitura, providencie a referida indicação.

É a indicação.
Plenári

tónio A. Lobo, em 08 de janeiro de 2018.

ERME TIOSSO
Vereador
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