
ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS 
GABINETE DO VEREADOR MARCELO FERREIRA BARROS 

INDICAÇÃO N° 	/2021 

Vereador: Marcelo Ferreira Barros 

Prefeito Municipal! SEMOSP 

Indica: Que sejam solucionadas duas situações na Rua Belém, no setor 07: 

1. A água servida de algumas residências da Rua Rosivaldo Teotônio 

Cardoso escorre até a Rua Belém, causou uma erosão no asfalto 

dificultando o trânsito e danificando os veículos. 

II. Seguindo a rua Belém em frente à Rua Doutor Davi Capistrano existe uma 

galeria de captação de águas pluviais que precisa urgentemente de reparos. 

JUSTIFICATIVA 

As indicações acima, vem através de reclamações de moradores e comerciantes do 

setor. Na primeira situação foi reconhecida que a secretaria já havia reparado o buraco 

no asfalto mas, como não resolveu o problema das águas servidas que atravessam a rua 

todos os dias, e formou-se o buraco novamente. 

Na segunda situação, a galeria está recebendo e escoando a água normalmente, o 

problema é que a enxurrada levou todo o aterro e a água desce pelos lados causa e formou-

se assim um buraco profundo e em épocas de chuvas a galeria recebe um volume muito 

grande de água o que dobra o risco rompimento da rua e acidentes dos transeuntes, (Fotos 

dos locais anexo) 

RECEBI 	Com essas razões é que espero ser atendido nesse pedido. 
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