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INDICAÇÃO N° 008/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
providencie a construção de uma "boca de lobo" no 
cruzamento da Rua Cruzeiro com a Rua Roseira, em 
frente à Creche Municipal recém inaugurada no bairro 
Morada dos Marques. 

AUTOR: Vereador Eduardo Elias Andrini 

Nas cidades o sistema de coleta de águas pluviais deve ser eficiente e 
estrategicamente posicionado em locais mais baixos de forma a conduzir o excesso da 
água da chuva, evitando que atinja níveis elevados e adentre nas residências, de forma a 
evitar que os moradores tenham qualquer tipo de prejuízo ou perdas. 

Com o crescimento das cidades, o solo foi se tornando impermeável por causa 
do asfalto e outras formas de pavimentação, sendo necessária a instalação de sistemas de 
saneamento que cumpram com o papel de drenar o excesso de água, conduzindo-a para 
as galerias de águas pluviais. 

Em dias chuvosos, a via onde está localizada a Creche Municipal do Bairro 
Morada dos Marques fica inundada e, dependendo da intensidade e duração das chuvas a 
Rua Roseira também fica intransitável em alguns trechos e os moradores correm sérios 
riscos de terem grandes perdas se a chuva durar por muitos dias, sem contar que a 
referida via pública fica em uma área escolar, onde dezenas de crianças são atendidas. 

Uma solução viável que o poder público poderia adotar seria a construção de 
uma "boca de lobo" bem no cruzamento da Rua Cruzeiro com a Rua Roseira, em frente a 
Creche do bairro, de forma a drenar toda a água que ali fica acumulada em dias de chuva, 
passando maior segurança para os moradores, bem como para os demais munícipes que 
passam pelo local. 

Diante do exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, que providencie com 
máxima urgência, a construção de uma "boca de lobo" no cruzamento das Ruas Cruzeiro e 
Roseira, no Bairro Morada dos Marques. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 09 de Janeiro de 2020. 
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