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Vila Velha, 12 de novembro de 2018 

 

INDICAÇÃO – GVRC - 069/2018 

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

Exmo. Sr. Vereador Ivan Carlini 

 

RICARDO LUIZ CHIABAI, Vereador que a este subscreve, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, em atendimento às solicitações que lhe foram dirigidas, por moradores de Vila 

Velha, vem mui respeitosamente a V. Exa., requerer o encaminhamento de expediente, EM 

FORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando que sejam tomadas 

providências cabíveis em relação à dos “bueiros inteligentes”, a fim de reduzir o acúmulo de 

lixo nas bocas de lobo e os alagamentos causados por esse problema, conforme fotos em 

anexo. 

JUSTIFICATIVA 

Esta solicitação se faz necessária, tendo em vista que principalmente em períodos de 

chuvas, nossos bueiros ficam praticamente todos entupidos devido o grande acúmulo de lixo.  

As questões ambientais e o destino do lixo têm sido temas recorrentes em fóruns de 

debate, palestras e de grande preocupação dos gestores públicos. Algumas Prefeituras estão 

testando um novo sistema de coleta de resíduos em bueiros, que promete reduzir o acúmulo 

de lixo nas bocas de lobo e os alagamentos causados por esse problema.  

O novo sistema chamado de “bueiros inteligentes”, que contêm um filtro em forma de 

cesta de supermercado para recolher o lixo acumulado nos locais feitos para permitir o 

escoamento de água, permite dar uma destinação adequada para os diversos tipos de lixo e 
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evitar que os resíduos se acumulem em bueiros, a fim de reduzir o acúmulo de lixo nas bocas 

de lobo e os alagamentos causados por esse problema. 

Diante o exposto, esperamos o atendimento desta solicitação que será de grande valia 

para a sociedade canela-verde e de muito reconhecimento para a Administração Municipal.  

 

Atenciosamente, 

 

Ricardo Chiabai 
Vereador – PPS 
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