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:
SOLICITA a instalação (colocação) de caixa/contêiner
coletora de lixo em determinado trecho da Rua Manoel
Sarmento, Bairro Cariacica Sede (região de
andorinhas), neste Município.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação objetiva a possibilidade de instalação (colocação) de caixa/contêiner coletora
de lixo em determinado trecho da Rua Manoel Sarmento, Bairro Cariacica Sede (região de
andorinhas), neste Município.
O pedido se faz necessário uma vez que o referido local, não possui um local apropriado para
colocação de lixo, ocasionando assim um grande acumulo de lixo e sujeira espalhados pelo chão.
Ademais, ressaltamos, que uma grande quantidade de lixo é produzida diariamente devido a rua
estar localizada dentro de um bairro totalmente residencial, evidenciando urgência na solicitação.
Neste sentido, essa proposta tem como intuito suprir as necessidades dos moradores da rua em
epígrafe, diminuindo os problemas com acumulo de lixo que gera a proliferação de insetos e
animais peçonhentos, além do cheiro desagradável.
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.
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Portanto, eis que trago aos Nobres Pares esta medida de extrema relevância social para o Município
de Cariacica.
Plenário Vicente Santório Fantini, em 11 de julho de 2022.

