ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

MOÇÃO LEGISLATIVA Nº 0180/2019
EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE LAGES.

O(s) Vereador(es) abaixo nominado(s), com assento nesta Casa Legislativa, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência requerer, após
manifestação do Egrégio Plenário, envio de Moção Legislativa ao Exmo. Sr. Prefeito
Antônio Ceron, Prefeito desta cidade de Lages/SC.
A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
acatando proposição, envia a seguinte:
MOÇÃO LEGISLATIVA:
Considerando, que o município vem enfrentando constantes entupimentos de bueiros,
principalmente na época de chuvas intensas. Procuramos informações para melhorias do
sistema de drenagem das águas pluviais, e consideramos que poderá ser eficiente para o
município à implantação do projeto “Boca de Lobo Inteligente”.
Considerando, o equipamento de fácil manuseio pode ser operado pelos mesmos
responsáveis pela limpeza pública municipal, que hoje já realizam esta função, entretanto
utilizando-se de recursos primários, como enxadas e trabalho excessivo braçal,
acarretando perda de tempo, desperdício de energia e homens que poderiam
desempenhar outras tarefas.
Considerando, que as “Bocas de Lobo inteligentes” podem diminuir enchentes e acúmulo
de lixo nos bueiros e galerias pluviais. A caixa coletora é instalada dentro dos bueiros com
capacidade mensurada de acordo com os parâmetros técnicos dos bueiros da cidade de
Lages. Ela age como uma peneira, retendo os resíduos e deixando a água passar. Isso
impede que os bueiros fiquem obstruídos na hora das chuvas, e reduz a poluição de rios e
córregos, evitando as enchentes.
Ante ao exposto, sugere ao Executivo a implantação do referido dispositivo em nosso
município.
Sala das Sessões, 10 de maio de 2019.

Ivanildo Pereira (PR)
Vereador
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Implantação de dispositivo chamado de “Boca De Lobo Inteligente” nos logradouros
do Município de Lages

