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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

O Deputado Estadual Dr. Emílio Mameri, no uso de suas prerrogativas 

regimentais e com fulcro nos art. 141, VIII e 174 da Resolução n. 

2.700, de 15 de julho de 2009, requer seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, José 

Renato Casagrande, a presente 

 

INDICAÇÃO, 

 

para que o Poder Executivo, através da Companhia Espírito Santense 

de Saneamento, CESAN, adote as providências necessárias no 

sentido de evitar novos vazamentos de esgoto na Praça dos 

Namorados, Praia do Canto. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Um vazamento de esgoto registrado no último sábado (11/09), na 

Praça dos Namorados, em Vitória, atingiu a praia entre o Iate Clube e 

a Ponte da Ilha do Frade, tornando-a imprópria para banho. 

Segundo a Prefeitura de Vitória, o problema teve origem em uma 

rede de esgoto da CESAN.  

A CESAN informou que o problema já foi corrigido, tendo sido 

ocasionado por roubo de cabos dos eletrodos que fazem o aferimento 

do nível do poço de manutenção no local, comprometendo a medição 

do nível, já que a bomba não é capaz de, automaticamente, ligar e 

drenar o poço. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320031003200320032003A005000, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

Gabinete do Deputado Dr. Emílio Mameri 
 

Av. Américo Buaiz, 205, Gab. 701, Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP 29.050-950 
Tel: 27 3382-3543 / 27 3382-3699 – e-mail: doutoremiliomameri@al.es.gov.br 

 

Nossa solicitação é no sentido de que seja adotado dispositivo de 

segurança no local da instalação de modo a evitar novos vazamentos. 

Diante do exposto e considerando a relevância da proposição, 

solicitamos a costumeira atenção do Poder Executivo para o 

atendimento. 

 

Sala das sessões, em 13 de setembro de 2021. 

 

Dr. Emílio Mameri 

Deputado Estadual (PSDB) 
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