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INDICAÇÃO 

 
  

Indico à Mesa Diretora na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao Prefeito Municipal 
de Macuco Sr. Bruno Alves Boaretto, através da Secretaria responsável, que seja feita limpeza 
dos bueiros e canaletas do Município. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 

Com o objetivo de garantir segurança à população e melhorar o escoamento das águas 
pluviais, algumas intervenções são necessárias; portanto, faço a referida indicação solicitando a 
Prefeitura para que se inicie o trabalho de manutenção nos bueiros; que consiste na limpeza e 
desobstrução das redes de captação de águas de chuva, além da substituição das tampas 
danificadas, que oferecem riscos à população, como a manutenção dos bueiros, que é um serviço 
que deveria ser realizado todos os anos nesta época que é o período chuvoso.  

Executado de forma permanente durante todo o ano, o trabalho tem como um dos objetivos 
diminuir os riscos de alagamentos e inundações nas vias públicas, principalmente entre dezembro 
e março, período no qual as chuvas costumam ocorrer com mais intensidade; cuja realização é 
considerada essencial no sentido de garantir o escoamento do sistema de águas pluviais. 

A conservação permanente dos bueiros representa uma medida preventiva de extrema 
importância para reduzir as possibilidades de transtornos na época das chuvas. Se o bueiro estiver 
cheio de lixo ou entupido, a água não escoa e pode voltar ao nível das ruas, causando alagamentos 
e até mesmo inundações.  

Além da limpeza, trabalhando com muito planejamento e eficiência para melhorar cada vez 
mais a nossa cidade, também é necessário que a Vigilância Sanitária faça uma dedetização em 
todos os bueiros da cidade por meio da sistematização e otimização das ações de controle, pois 
nossa cidade ultimamente tem tido um número crescente de reclamações dos munícipes sobre a 
infestação de baratas, ratos, e outros tipos de bichos peçonhentos que saem dos bueiros da cidade. 
É importante salientar para que se tome todas as medidas necessárias pois são comuns o 
aparecimento de várias pragas urbanas mesmo em cidades pequenas como a nossa; aplicando 
métodos de combate às pragas urbanas para que não tragam prejuízo à saúde das pessoas. 

 

 

 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 25 de fevereiro de 2019. 
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