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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

Estado do Espírito Santo 
 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA-ES 

 

Exmo. Sr. Josemar Machado Fernandes 

 

INDICAÇÃO Nº. 81/2017.                                

 

INDICA REALIZAÇÃO DE SISTEMA DE 

CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA NAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 

A vereadora Graceli Estevão Silva, PR, com assento nesta Casa de Leis, vem à elevada presença do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Atílio Vivácqua - ES, indicar a medida de relevante interesse 

público, que a seguir passa a expor.  

 

Considerando que Segundo relatório da ONU feito em 2015, a escassez de água afetará dois terços 

da população mundial em 2050. Ou seja, trabalho e dedicação serão necessários para garantir água 

potável e segurança alimentar para todos. 

Considerando os benefícios do sistema de captação da água da chuva realizado em telhados e 

similares de casas, prédios, galpões, quadras, entre outros.  

 

Pelas razões expostas, Indico: 

 

 Que seja realizado, nas escolas Municipais, sistema de captação da água da chuva 

para utilização da mesma na limpeza das escolas e outras utilidades pertinentes.  

Que o projeto seja realizado com os alunos e que sirva de molde para sistema de 

ensino baseado na sustentabilidade e conscientização dos mesmos. 

Peço ainda que, no futuro, o projeto seja estendido aos demais prédios do Poder 

Público para melhores resultados e economia da Prefeitura Municipal;  

 

Por fim, indico que a Secretaria de Meio Ambiente possa estar realizando avaliação 

de risco de uma árvore que se encontra em frente à AMA, pois a mesma, devido a 

exposição severa da raiz e sua inclinação, podem apresentar riscos a pedestres e 

motoristas. 

 
Atenciosamente, 

Atílio Vivácqua, 12 de dezembro de 2017. 

 

 

Graceli Estevão Silva 

Vereadora PR 

https://www.ecycle.com.br/component/content/article/38-no-mundo/3264-escassez-de-agua-afetara-dois-tercos-da-populacao-mundial-em-2050-diz-fao.html

