
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 0398/2018.                                                        Em, 05 de novembro de 2018. 
 

SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO A INSTALAÇÃO 
DE BUEIROS INTELIGENTES, QUE CONSISTEM NA 
INSTALAÇÃO DE UMA CESTA NOS BUEIROS, QUE 
SERVE COMO FILTRO, IMPEDINDO QUE A SUJEIRA 
CHEGUE ATÉ AS TUBULAÇÕES. 

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 
O Vereador que esta subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 

público, INDICA à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Exmº Sr. 
Prefeito solicitando a instalação de bueiros inteligentes, que consistem na instalação de uma 
cesta nos bueiros, que serve como filtro, impedindo que a sujeira chegue até as tubulações. 

 
Sala das Sessões, 05 de novembro de 2018. 

 
 

SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

É uma Indicação. Como envolve custo para o benefício estou propondo um estudo de 
viabilidade para a implantação desses bueiros inteligentes, que já existem em algumas outras 
cidades e que são de grande valia, principalmente quando das enchentes que acontecem. No 
caso, quando o lixo fica jogado na rua, vem uma enxurrada e vai tudo para a boca de lobo e 
acaba trancando, muitas vezes. Com esse bueiro inteligente a cesta acaba segurando esse lixo. 
Depois, uma equipe da prefeitura passaria limpar frequentemente, então não trancaria os 
bueiros.  

   O sistema de Bueiros Inteligentes vem sendo testado em diversas cidades brasileiras, 
Consiste na instalação de um cesto coletor com alças laterais de metal, produzida em diversas 
medidas, de acordo com cada bueiro, especificamente para cada modelo já existente na 
cidade, com o objetivo de facilitar o trabalho de limpeza, remoção e manutenção das bocas de 
lobo.  

    Os possíveis locais para a execução desse projeto devem ser estudados pela 
prefeitura, através da Secretaria de Obras, para que esses bueiros fiquem localizados nos 
pontos mais críticos da cidade. 

    O cesto funcionaria como um filtro, impedindo que a sujeira chegue até as tubulações. 
Assim, os bueiros inteligentes poderão evitar o entupimento das tubulações e, 
consequentemente, alagamentos em dias de chuva. Solicito que o Executivo remeta cópia da 
presente indicação à secretaria competente. 


