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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha/ES. 
 
 
Senhor Presidente, 
 
Valdir do Restaurante, que o presente assina, com assento nesta Casa de Leis, 
vem na forma regimental, à presença de Vossa Excelência, no uso de suas 
atribuições legais, requer o encaminhamento de oficio ao Excelentíssimo Senhor 
Max de Freitas Mauro Filho contendo os termos da seguinte INDICAÇĂO: 
 
Ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, 
de Vila Velha/ES solicita que seja providenciado à desobstrução e conserto das 
manilhas quebradas (chupão na rede) das ruas em anexo abaixo.  
 
JUSTIFICATIVA  
 
Reiteramos a presente solicitação que ora propomos, visa atender a reivindicação 
dos moradores dos bairros, segue endereços das ruas que requeremos os pedidos. 
Vale ressaltar que estes pedidos já foram protocolados, porém ainda não atendidos. 
 

 Rua Cravo Roxo – Novo México.  

 Rua Gil Bernardes da Silveira – Santos Dumont (em frente a padaria jardins) 

 Rua Jairo de Matos – Santos Dumont (nesta rua há vários chupões na rede a 
ser desobstruído) 

 
Visto que as ruas descritas acima necessitam de desobstrução e reparos na rede 
em caráter emergencial, pois estão dificultando o acesso para os carros e 
prejudicando os pedestres da rua. 
 
Assim formulado, espera o subscritor, acolhida a presente por parte do Exmo. Sr. 
Max de Freitas Mauro Filho - Prefeito Municipal de Vila Velha/ES, pelo Ilmo Sr. 
Luiz Otávio Machado de Carvalho - Secretário Municipal de Obras de Vila 
Velha/ES, fazendo-se jus a atenção que merecem os moradores daquele bairro. 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                
 
 Sala das Sessões, em 18 de Outubro de 2017.  

 
 
 

Vereador Valdir do Restaurante 
Valdir Neitzel 

 


