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INDICAÇÃO N° 064/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade, 
com máxima urgência, a limpeza da "boca de lobo" 
localizada no encontro das Ruas Antônio de Oliveira 
Portes com a Fernando José Dinamarco, em frente a 
Bicicletarìa da Acek Bike, no Bairro Vila São Pedro. 

AUTOR: Vereador Roberto Rivelino Felix de Abreu 

A chuva contínua dos últimos dias vem preocupando os moradores do nosso 
município, sobretudo naqueles pontos que vem sofrendo com os alagamentos por 
conta dos desníveis na massa asfáltica, provocando a formação de poças d'águas e, 
no caso em específico, pela falta de limpeza nas "Bocas de Lobo" existentes em nossa 
Cidade, que contribuem com o acúmulo de água e aumentam a probabilidade dos 
alagamentos. 

A Boca de Lobo que se encontra localizada no encontro da Rua Antõnio de 
Oliveira Portes com a Fernando José Dinamarco, atualmente está parcialmente 
obstruída, com a capacidade de captação pluviométrica reduzida, situação que vem 
causando transtornos aos moradores do local, que presenciam constantes 
alagamentos e receiam que a água adentre as suas residências e possam vir a sofrer 
perdas maiores. Na oportunidade, pude registrar as imagens anexas a presente 
propositura, ilustrando a urgência da realização do serviço. 

Ante o exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, atendidas as 
formalidades regimentais, que determine ao setor competente a adoção de 
providências visando à limpeza da Boca de Lobo localizada na Rua Antônio de Oliveira 
Portes com a Fernando José Dinamarco, em frente à Bicicletaria Acek Bike, a fim de 
evitar a continuidade do problema descrito. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potìm, 03 de Março de 2020. 

ROBERTO RIVELINO FELIX DE A~ 
Vereador — PR 1 
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