
 
 

 

 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 0060/2019.                                                        Em, 19 de fevereiro de 2019. 
 

SOLICITA AO EXMO. SENHOR PREFEITO QUE 
DETERMINE A SECRETARIA COMPETENTE COM A 
MAIOR URGÊNCIA PARA QUE SEJA FEITA A 
INSTALAÇÃO DE MANILHAS PARA CONDUÇÃO DE 
ESGOTO E AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DE ESGOTO 
NA RUA MAURÍCIO SOARES, CONHECIDO COMO 
ISMAEL SIQUEIRA, BAIRRO PORTO DO CARRO 
CABO FRIO.  

 
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 que seja feita a instalação de manilhas para a condução de esgoto e as 
devidas manutenções de esgoto na Rua Maurício Soares, conhecida como Rua Ismael 
Siqueira ( atrás da InterTv), Bairro Porto do Carro, Cabo Frio.  

 
Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2019. 

 
 

SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

Esta Indicação surge através dos pedidos do Sr. Bibiano, Sra. Cilea, Sr. Ângelo Barreto 
e a Sra. Gabriely Cardoso, moradores há mais de 20 anos na Rua Maurício Soares, conhecida 
como Ismael Siqueira, esquina da Rua Francisco José da Silva (atrás da InterTv), do Bairro 
Porto do Carro. 

Os moradores da referida Rua, vêm sofrendo ao longo dos anos com o período chuvoso, 
pois as águas percorrem os declínios da rua, represam em determinados pontos  que são 
nivelados, danificando a rua consideravelmente e, consequentemente, dificulta a 
trafegabilidade de veículos e pedestres. 
Outro fato relevante é que parte da rua não tem manilhamento, e o esgoto não é tratado, 

quando chove, ele transborda, e percorre por toda a rua, necessitando com urgência dos 

nossos serviços Públicos. É de suma importância a implantação de rede de esgoto nesta 

comunidade, uma vez que, a sua ausência, vem prejudicando a saúde dos moradores e 

dificultando a respiração das pessoas, devido à fedentina causada com o odor provocado. 

 Portanto, pedimos encarecidamente que seja sanado o problema, a fim de minimizar os 

transtornos enfrentados pelos Munícipes. 


