
 

 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 0439/2018.                                                        Em, 17 de dezembro de 2018. 
 

SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO COM URGÊNCIA 
A REVISÃO DA REDE DE ESGOTOS  E DA MANILHA 
LOCALIZADA A RUA MARLIM, 240 NA OGIVA ONDE 
O ESGOTO SANITÁRIO ESTÁ SENDO DESPEJADO NA 
LAGUNA  .  

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 
A Vereadora 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 COM URGÊNCIA A REVISÃO DA REDE DE ESGOTOS  E DA MANILHA 
LOCALIZADA A RUA MARLIM, 240 NA OGIVA ONDE O ESGOTO SANITÁRIO ESTÁ 
SENDO DESPEJADO NA LAGUNA  .  

 
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2018. 

 
 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO 
Vereadora - Autora 

 
 
JUSTIFICATIVA: 

Várias vêm sendo as reclamações feitas por cidadãos daquela localidade que estão tendo 
dificuldades  com o mau cheiro devido o vazamento desta rede de esgoto diretamente na Lagoa, 
ou Canal das Lulas, como é conhecido pelos moradores. 

 É de suma importância que seja feita a revisão e limpeza de todas as redes de esgoto 
naquela comunidade, e verificação da manilha localizada na Rua Marlim, 240 na Ogiva uma 
vez que, os dejetos estão sendo  lançados diretamente na lagoa , prejudicando a saúde dos 
moradores e dificultando a respiração das pessoas, devido a fedentina causada com o odor 
provocado. 

Além da questão ambiental, pois, os principais poluentes do meio marinho são o esgoto 
doméstico e o lixo. O termo poluição é utilizado para designar a introdução de qualquer 
substância que normalmente não existe no ecossistema e à qual os organismos não estão 
adaptados. Essas substâncias, chamadas de poluentes, provocam a degradação física e química 
do ambiente. 

Este serviço significa mais qualidade de vida para a população e preservação da nossa 
laguna. 

Sendo assim, conto com a aprovação da matéria pelos nobres edis e a atenção do  
Executivo. 
 


