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Vila Velha, 17 de abril de 2018. 

INDICAÇÃO Nº: 013/2018 

 

AO EXMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, 

VEREADOR IVAN CARLINI 

 

BRUNO LORENZUTTI, Vereador que a este subscreve, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, em atendimento às solicitações que lhe foram dirigidas 

por síndicos e condôminos, vem mui respeitosamente a V. Exa. requerer o 

encaminhamento de expediente, EM FORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito 

Municipal, solicitando o desentupimento de bueiros existentes e a construção de 

novos bueiros na Rua Goiás, em Itapoã.  

 

Registramos que na manhã deste dia 17/04/18 estivemos presentes no local acima 

citado, juntamente com o Engenheiro Valadão, da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Obras, onde ficou notória a necessidade urgente de novos bueiros 

na Rua Goiás, no bairro Itapoã, pois quando chove as bocas de lobo existentes não 

suportam o volume de água, e nos espaços onde não há a instalação destas caixas 

coletoras, formam imensas poças d’água. Não obstante, a situação fica ainda mais 

crítica quando os veículos precisam transitar pelo local, pois a água acumulada vira 

“ondas” que adentram calçadas e portões dos prédios existentes na referida rua, 

causando muito transtorno e prejuízo aos moradores. 

 

Em tempo, se faz necessária uma manutenção de limpeza e desassoreamento nos 

bueiros existentes, pois encontram-se entupidos, dificultando a drenagem das 

águas pluviais. 
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Para ilustrar melhor, segue em anexo, fotos do local. 

 

Diante do exposto, solicitamos apoio do Exmo. Senhor Prefeito para que seja 

avaliada e atendida a solicitação acima citada. 

 

 

 

BRUNO LORENZUTTI 

Vereador 

 

 

 Fotos do local 

 

 

 


