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Proposição Eletrônica nº 3812

REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO QUANTO A
POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CESTOS NAS BOCAS
DE LOBOS PARA EVITAR ENTUPIMENTOS. 

Considerando  a  melhoria  em  nosso  meio  ambiente,  com  a
proteção  dos  nossos  bueiros,  com a possiblidade  de implantar  os  bueiros  inteligentes  em
nossas vias publicas.

 
Considerando  que  por  bueiros  inteligentes,  entende  que  são

cestos que, quando colocados nos bueiros, impedem que o lixo caia nas galerias pluviais. As
caixas  coletoras,  também  chamadas  de  bocas  de  lobo  inteligentes,  funcionam  como uma
peneira, retendo os resíduos sólidos e deixando a água passar. As caixas impedem que os
bueiros fiquem obstruídos, diminuindo as enchentes e o acúmulo de lixo nas galerias pluviais.
“Os benefícios compensam os custos iniciais para a implantação desse sistema”.

Considerando que o objetivo é diminuir as enchentes em época de
chuva e facilitar a limpeza e manutenção dos bueiros na cidade. “Na época das chuvas, Assis
sempre sofre com alagamentos das ruas, causando congestionamentos, danos materiais e até
perda de vidas. Um dos principais motivos dessa situação é a falta de escoamento adequado
das águas pluviais, causada principalmente pelo entupimento dos bueiros.

Considerando  que além de facilitar  a limpeza,  a instalação  das
caixas  coletoras  vai  diminuir  a  insalubridade  do  trabalho  de  limpeza,  na  medida  em  que
minimiza o contato com os resíduos sólidos. Sendo o equipamento de fácil manuseio e pode
ser operado pelos mesmos responsáveis pela limpeza pública municipal.

Ante o exposto,  Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas
as formalidades regimentais,  seja oficiado ao  Exmo. Sr.  José Aparecido Fernandes,  DD.
Prefeito Municipal, solicitando que Vossa Excelência preste a esta Casa de Leis, as seguintes
informações:

a)  É  possivel  a  instalação  de  bueiros  inteligentes  (cestos  que
impedem que o lixo caia nas galerias pluviais) em nossa cidade,
iniciando pela  area central  e  nos bairros onde ocorrem maiores
indices de alagamento.
b) Qual o prazo?
c) Se negativo, justificar?
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SALA DAS SESSÕES, em 25 de outubro de 2018.

VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD
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Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 3812.
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