CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE VEREADOR NETINHO (DC)

INDICAÇÃO Nº_______/2022
Ao
Excelentíssimo
Presidente da Câmara Municipal de Cariacica/ES
SR. KARLO AURÉLIO VIEIRA DO COUTO
O Vereador signatário, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, nos
termos do artigo 94 inciso III e artigo 106, inciso IX do Regimento Interno, que seja encaminhado
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cariacica, para que determine ao órgão competente a
providência que segue:
PROCEDER COM A COLOCAÇÃO DE TUBO
(CANO) DE 200MM (APROXIMADAMENTE 40
METROS), PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO EMPOSSADOS, NA AVENIDA ANTÔNIO
TEIXEIRA DE ALMEIDA, ESQUINA COM A
TRAVESSA SÃO LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO
MOXUARA, NESTE MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação objetiva a possibilidade de realizar a colocação de tubo (cano) de 200mm
(aproximadamente 40 metros), para escoamento de água e esgoto empossados, na avenida Antônio
Teixeira de Almeida, esquina com a Travessa São Luiz, localizada no Bairro Moxuara, neste
Município.
Tal solicitação se faz necessária uma vez que o referido local, se encontra com obstruções em
alguns pontos (necessidade da colocação dos tubos imediato), tornando-se um pedido antigo dos
moradores da localidade, a água e esgoto empossados, se dão por conta de aterros inadequados,
que prejudicam o escoamento dos mesmos, a situação vem causando indignação dos moradores
por existência de diversos problemas, dentre eles: mau cheiro, proliferação de insetos e animais
peçonhentos.
Vale destacar, que esta medida trata-se de extrema urgência, visto que a situação atual tem gerado
insegurança e transtorno aos moradores, pois quando há um grande volume de chuva, a água
invade algumas residências próximas ao local, além de deixar o trecho intransitável, propiciando
também, um risco iminente a integridade física e saúde, devido a doenças e contaminações
transmitidas através do esgoto.
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Desta forma, salientamos que o atendimento desta solicitação certamente trará melhor qualidade
de vida para estes contribuintes, que são pagadores de impostos e necessitam da intervenção do
poder público a fim de solucionar o problema que consta na localidade, deixando-a mais
harmoniosa para todos.
Portanto, eis que trago aos Nobres Pares esta medida de extrema relevância social para o Município
de Cariacica.
Plenário Vicente Santório Fantini, em 07 de julho de 2022.
SEBASTIÃO CAETANO NETO
Vereador (DC)

