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INDICAÇÃO N° 107/2021 

KATIA CRISTINA SIEBRA, Vereadora da Câmara Municipal de Urânia, no 
uso de suas atribuições legais, apresenta a esta Augusta Casa de Leis, a seguinte 
Indicação: 

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto ao setor 
competente, para que seja realizada uma manutenção por toda galeria que se inicia 
próximo ã Avenida Presidente Kenedy, próximo ã rua Rio Grande do Sul e estende-
se circulando o Bairro Jardim Bela Vista, sentido Córrego Comprido. Em anexo, a 
justificativa e fotos da presente Indicação. 

Na certeza das providências urgentes do Excelentíssimo Senhor Prefeito, 
antecipadamente agradecemos. 

Câmara Municipal de Urânia (SP), 13 de agosto de 2021. 
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JUSTIFICATIVA REFERENTE A INDICAÇÃO N° 107/2021  

A referida galeria, encontra-se em péssimo estado de conservação. Por toda 
sua extensão, árvores cresceram contribuindo para infiltrações e o deslocamento das 
placas laterais da galeria. Esse material tem desmoronado e desprendido da lateral, 
fazendo com que, a estrutura se concentre dentro da galeria impedindo o curso das 
águas pluviais e pior que isso, há o acúmulo e formação de poças de água que 
acabam se transformando em criadouros do mosquito da dengue bem como 
contribuem para a proliferação de outras pragas. 

É possível verificar no local que a erosão tem se avançado para além da 
galeria, ou seja, está se estendendo e ocupando o espaço próximo ao caminho por 
onde pedestres circulam para acessar a Avenida Barão do Rio Branco. 

A quantidade de árvores adultas por toda extensão da galeria, além de 
danificar sua estrutura, deixam um aspecto de abandono e contribui para o 
esconderijo de animais peçonhentos, colocando em risco a segurança da população 
local e usuários da via. 

A galeria paralela á Avenida Barão do Rio Branco também necessita de 
manutenção, haja visto a quantidade de plantas já existentes. Seguem em anexo, 
algumas fotos referentes aos locais mencionados. 
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