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Vila Velha, 13 de novembro de 2018. 
 

 
INDICAÇÃO–GVDA-644/2018 
 
 
AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
Exmo. Sr.Vereador Ivan Carlini 
 
 
ARLETE DA SILVA SANTIAGO, Vereadora que a este subscreve, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, em atendimento às solicitações que lhe foram dirigidas por 
moradores do bairro Santa Inês, vem mui respeitosamente a V. Exa., requerer o 
encaminhamento de expediente, EM FORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito 
Municipal, solicitando a implantação de “bueiros inteligentes” na cidade de Vila Velha. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Essa solicitação se justifica pois todo ano, na época das chuvas, Vila Velha sofre com 
alagamentos. 
 
Tais alagamentos geram muitos transtornos á população canela-verde, como 
fechamento de comércio, de escolas, paralisação do transporte público, invasão das 
residências pelas águas, perda de bens materiais, impossibilidade de locomoção, 
sujeição á doenças, entre muitos outros. 
 
É sabido que um dos fatores causadores dos alagamentos é o entupimento de 
galerias de drenagem, caixas ralo e bueiros, bem como o assoreamento de rios, 
valões e canais pelo acúmulo de lixo doméstico e entulhos que são jogados nas ruas 
e em épocas de chuvas deslocam-se pelas caixas ralos  bueiros para dentro das 
galerias. 
 
Vila Velha precisa de formas alternativas de coleta desse lixo (além da convencional 
feita pelos garis e caminhões de lixo) para minimizar tal situação. 
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Chegou ao meu conhecimento que algumas cidades do Brasil já instalaram o 
chamado “bueiro inteligente”, o que tem trazido grandes resultados na coleta de lixo 
que iria para dentro das galerias de drenagem, minimizando ou impedindo os 
alagamentos. 
 
Trata-se de um filtro inteligente para bueiros no formato um cesto, com pequenos 
buracos para a passagem da água. A sujeira fica retida ali. O sistema é 
complementado por um sensor que monitora a quantidade de detritos retida no local e 
envia, por meio da rede de telefonia móvel, boletins periódicos à companhia de 
limpeza urbana.  
 

 
 
Outra vantagem do bueiro inteligente é que ele reduz o tempo e o custo gasto numa 
operação normal de limpeza. 
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Por todo o exposto solicita esta vereadora a instalação de “bueiros inteligentes” nas 
caixas-ralo e bueiros de nossa cidade, iniciando as instalações nas regiões mais 
afetadas com os alagamentos, a saber, Região 03 e 04. 
 
 
Atenciosamente, 

 
 

 
ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 

Vereadora - PSL 


