
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Gabinete do Deputado Capitão Assumção  

 

Av. Américo Buaiz, nº 205, 4. º andar, gabinete 406 Enseada do Suá 

 CEP. 29050-950 – Vitória ES 

Excelentíssimo Senhor DEPUTADO ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

 

O deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO, signatário, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a Vossa Excelência, com base nos artigos 141, Inciso VIII e 

174 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo, a presente: 

 

 

INDICAÇÃO 

 

Para que seja feito convênio com a Prefeitura Cariacica, a fim de serem 

realizadas obras de reparo na Rua Padre Gabriel, em Jardim Botânico, no 

Município de Cariacica – ES. 

 

 

 JUSTIFICATIVA 

 

Segundo informações repassadas pela imprensa, os moradores da Rua Padre 

Gabriel, em Jardim Botânico relatam que a rua tem vários buracos, o pavimento 

está todo desalinhado e necessita de reparos o quanto antes. 

 

A falta de reparos na Rua Padre Gabriel está ocasionando transtornos aos 

motoristas e pedestres, dificultando a rotina diária da população, deixando-os  

expostos a riscos devido aos buracos na via.   
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Sendo assim, se torna necessária a realização de obras de reparo na Rua Padre 

Gabriel, em Cariacica no intuito de proporcionar à população o conforto, 

evitando transtornos, zelando pela segurança dos moradores e assim 

garantindo melhor qualidade de vida. 

 

Ante todo o exposto, esperamos contar com apoio a esta Indicação para que, 

por meio deste, venhamos a cumprir, com eficiência e eficácia, a nossa missão 

de bem servir ao povo do Espírito Santo.  

 

 

Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 2019. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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