
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 915, de 2019 
 

Indica ao Sr. Governador solução quanto ao alagamento 
ocasionado por enchentes no município de Itaquaquecetuba, 
principalmente nas proximidades do Rio Tietê, salientando os 
Bairros remanescentes Vila Japão, Vila Maria Augusta, Vila Sônia e 
Jardim Fiorello, através de desobstrução do Rio Tietê. 

 

 

Autoria: Deputada Adriana Borgo 
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INDICAÇÃO Nº 915, DE 2019 

 

Indico, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno, ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado que em conjunto aos órgãos 
competentes a elaboração de estudos e providências, em caráter de urgência, 
para solução quanto ao alagamento ocasionado por enchentes no Município de 
Itaquaquecetuba/SP, principalmente nas proximidades do Rio Tietê, 
salientando os Bairros remanescentes Vila Japão, Vila Maria Augusta, Vila 
Sônia e Jardim Fiorello, através de desobstrução do Rio Tietê. 

JUSTIFICATIVA 

Em atendimento aos Vereadores do Município de 
Itaquaquecetuba, Exma. Srª Vereadora Adriana Aparecida Felix, Exmo. Sr. 
Vereador David Ribeiro da Silva, Exmo. Sr. Vereador Edson Rodrigues e 
Exmo. Sr. Vereador Valdir Silva, através do Ofício nº042/2019, onde conforme 
anexo, pedem medidas cabíveis na mais extrema urgência, a fim de sanarmos, 
e assim, trazermos mais segurança e qualidade de vida aos Munícipes desta 
Região. 

Na expectativa da atenção do Exmo. Sr. Governador, sua 
equipe e órgão correspondente, solicitamos a apreciação desta, e nos 
deixamos a disposição pata quaisquer esclarecimentos, e ainda aproveitamos 
a oportunidade para apresentar os protestos da minha estima e consideração. 

 

Sala das Sessões, em 03/04/2019. 

 

a) Adriana Borgo 



Camara Municipal de ltaquaquecetuba 
Estado de Sio Paulo 

Itaquaquecetuba. 14 de man;o de :wrn. 

Oficio n" 042/2019 

Assunto: Ad~ao de medidas imediatas para a solu~ao quanto ao ala 

ocasionado por enchentes no municipio de Itaquaquecetuba. 

Excelentissimo Senhor, 

FL~ rl.0 

Sirvo·me do prc:;;entc µara comumcar a \ 'ossf! 

Excel€•nr1a. que desde 11 de janeiro do corrente ano. a populac;iio de diversos 

hairrol'- do municipio de Itaquaquecetuba, em especial aqueles qu€' sc loca li:rnm 

nas proxim1dadrs do Rio Tiete, estao sofrendo com os alagamen tos advindos de 

t rnnsbor<lamento do Rio Tic te. conforme pode srr observado por fotografias r 

ma tt~rias veicula<las na imprensa da regiao. 

E certo quc a grave i-ituac;ao ocasionada pf'ias 

fortes chuva:-- que assolam o municipio. inegavelmente te rn colocado E> m nsco a 

sattdE' dos moradores das ,l.rPas afetadas. 

Nii.o se pode drspe rc€'bcr tambt'·m que os 

rcfcrido:-: a lagamentos cau,-.;1ram e continu:im a c;-iu,-ar sc> n:--iveis 1w rdas 

mate n a1:-: ~tqucles que ali res idPm. pois tivr rnm suns rcsi J c ncia,- tomada,

iw li-1 s n~tias . nc;-is10111-111<lo a 1w rda dc1 moVC' ts. Vl'indo!--. alimPnl o:-: , e tc. 

Cabe d0.-.; 1:1t·a r arncfo quP o:-; ponto:,; cl€' 

.tlagamen to ,11m~iram inclu:-:1ve as pr111c1pa 1:,; via:- de> trnfego tcrre::;tre do 

111 un 1r 1pJr,. 1mJH>:--;-;ibilita ndc , o dl' s locamPntn de ve ir. ulos por diver~os locais. 
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Camara Municipal de ltaquaqu8~JPrtE>J 

Estado de Sao Paulo 

0 lixo. o entulho e as doern;as que surgem ou 

po,-sam :--urgir por conta dos alagamentos tambem siio uma preocuprn;ao do 

grupo ahaixo-assinado, aumentando e prolongando o risen de contagio <le 

docrn;a:-- coma dengue e leptospirose. 

Diante do exposto, requeremos que Vossa 

Excelencia se digne tomar ciencia da ca6tica situac;ao aqui retratada, 

n'qucrcndo a adoc;iio de providencias, em carater de urgencia. no sentido da 

desobstruc;ao do Rio Tiete , uma vez que o mesmo esta remansando e atingindo 

os Bairros principalmente Vila Japiio, Vila Maria Augusta, Vila Sonia e 

Jardim Fiorello para soluciona r esse problema de forma definitiva. Para isso, 

pedimo:-- o apoio da Nobre Parlamentar para apresentar essa reivindicac;ao 

pe ra nte as Secretarias Estadual de Meio Ambiente e de Saneamento e 

Recursos Hidricos de Sao Paulo e o Departamento de Agua e Energia Eletrica 

(DAEE), com fito a atuar pa ra solucionar a questao. 

Limitado ao exposto, fique c 

e:-- tima e e lev da considerac;iio. 

i_ai;;ka-:::i~l:JiM·ecida Felix 'Q 

Vereadora 

EXCELENTISSHvL\ SENHORA 
ADRIANA SANCHES GALDEAKO BORGO 
DD. DEPUTADA ESTADUAL DA: 
ASSEMBLELt\ LEGISLATI\'A DO ESTADO DE SAO PAULO. 
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