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INDICAÇÃO Nº 1051/18 
 

 

INDICAÇÃO 
 

             
       Indico à Mesa Diretora na forma regimental, em vigor, que seja solicitado ao 

Prefeito Municipal de Macuco, Sr. Bruno Alves Boaretto, junto à Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos, que providencie toda a infraestrutura necessária, como a 
construção da rede de esgoto e bueiros, para o escoamento das águas pluviais, no 
alto da Glória; com estes procedimentos não afetará o restante do bairro. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
               

       
Vejo a necessidade da referida indicação, mostrando a imprescindibilidade à 

construção da rede de esgoto; bueiros, e um planejamento para o escoamento de águas 
pluviais no Alto da Glória, neste Município.  

A rua citada acima está com deficiência de infraestrutura; os moradores, reclamam, 
pois com as chuvas e por causa do grande acúmulo de lama; trazidos pelas águas que 
entopem os bueiros dificultando a passagem dos pedestres, além do esgoto que entope; 
esses locais ficam mais vulneráveis a contrair doenças. Por isso, requer a situação uma 
maior atenção do poder público, vez que, trata-se de ações preventivas para a 
amenização dos casos de dengue que é uma questão de saúde pública. 

 É necessário a realização da manutenção e revisão da rede de esgoto, seja ela 
preventiva ou corretiva, através de manilhamento, ou outro tipo de recurso usado para 
diminuir os problemas que estão sendo gerados e podem se agravar se nenhuma 
providência for tomada. 

 Através desses procedimentos, permitirá um processo permanente de melhorias, 
obtendo desempenhos operacionais e ambientais da infraestrutura instalada, garantindo a 
eficiência do trabalho executado. 

Solicito ainda que seja feita uma vistoria no local, para que as águas pluviais não 
venham a encher, inundar e transbordar os bueiros; que também sejam providenciadas 
saídas cabíveis para esses problemas; trazendo uma qualidade de vida melhor para os 
moradores. 
 

 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 21 de março de 2018. 
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