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INDICA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A NECESSIDADE
DO ATENDIMENTO DAS INDICAÇÕES N° 35/2019 E Nº 10/2021,
ONDE  A  PRIMEIRA  INDICA  A  NECESSIDADE  DE  COLOCAR
GRADES DE PROTEÇÃO NAS CAIXAS DE BUEIROS (BOCAS DE
LOBO) DA CIDADE, JÁ A SEGUNDA FOI COBRADO A COLOCAÇÃO
DE TAMPAS DE PROTEÇÃO NAS CAIXAS DE BUEIROS (BOCAS DE
LOBO) EM ALGUNS LOCAIS QUE AINDA ESTÃO DESTAMPADOS.

Com fundamento no que preceitua o Artigo 85 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após
ouvir o soberano Plenário, seja encaminhado este expediente indicatório ao Exmo. Senhor Jakson de Oliveira
Rios Júnior, Prefeito Municipal, visto a necessidade de atendimento da presente proposição.

“JUSTIFICATIVA”

Após presenciar várias bocas de lobo sem grades de proteção nas ruas e avenidas da cidade, também tive
cobranças de várias pessoas sobre bocas de lobo ainda sem tampas. Foi um dos motivos que busquei nas
matérias aprovadas nesta Casa e constatei, que já existem duas indicações de minha autoria, uma ainda em
2019 e outra em 2021, onde ambas indicações demonstram a preocupação com as bocas de lobo, mostrando a
necessidade  de  colocar  grades  de  proteção  e  também  colocar  tampas  nas  que  ainda  se  encontram
destampadas. O objetivo desta matéria é buscar junto ao Executivo solução desse problema, uma vez que
deparei com crianças brincando dentro de bueiros, podendo ocasionar acidentes com elas ou até mesmo com
animais, sem contar que uma vez aberta estará propícia a entrar muitos entulhos e entupir a mesma.

No entanto, peço ao Executivo Municipal que analise com carinho essa necessidade, que vem preocupando as
pessoas, principalmente aquelas que tem crianças, para que possa solucionar esse problema que ainda precisa
ser finalizado.

Por se tratar  de uma obra em benefício à segurança das pessoas,  solicitamos aos responsáveis  o pronto
atendimento e também aos Nobres Pares a aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em  de 19 novembro de 2021.
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