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INDICAÇÃO Nº _________/2019. 
  
 
O Deputado ao final assinado, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, 

requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 141, VIII e 174 do Regimento 

Interno – constante da Resolução 2.700 de 29 de junho de 2009 - ouvindo o 

Plenário, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor RENATO 

CASAGRANDE, governador do Estado do Espírito Santo, à indicação da 

seguinte matéria: 

 

Solicita ao Governo do Estado que seja  implantado uma rede de Saneamento e 

Tratamento de Esgoto no município de Brejetuba, em atendimento aos 

anseios da população brejetubense.  

 

Palácio Domingos Martins, em 11 de Dezembro de 2019. 
 

 
 
   
 
 

 
HUDSON LEAL 

DEPUTADO ESTADUAL - REPLUBICANOS 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado  
ERICK MUSSO  
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo - ALES 
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JUSTIFICATIVA 

 
 

 

Trata-se de uma reivindicação dos moradores do município de Brejetuba. A água 

constitui um elemento essencial à vida humana. Seu papel no desenvolvimento da 

civilização é reconhecido desde a mais alta antiguidade. 

 

 A implantação ou melhoria dos serviços de abastecimento de água traz como 

resultado uma rápida e sensível melhoria na saúde e nas condições de vida de 

uma comunidade, principalmente através do controle e prevenção de doenças, da 

promoção de hábitos higiênicos e, também da melhoria da limpeza pública.  

Hoje todo o esgoto do município é despejado no Rio São Domingos e é deste rio 

que advém toda a agua utilizada no município, desde a limpeza até o consumo 

advém deste rio colocando toda a população de Brejetuba em risco.  

 

Diante o exposto solicito o apoio dos senhores deputados e do Governo do Estado 

para o atendimento dessa indicação. 
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