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INDICAÇÃO –GVDA- 152/2018 

 

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

Exmo. Sr.Vereador Ivan Carlini 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO, Vereadora que a este subscreve, no uso 

de suas prerrogativas regimentais, em atendimento às solicitações que 

lhe foram dirigidas, por moradores do bairro Ilha da Conceição, vem 

mui respeitosamente a V. Exa., requerer o encaminhamento de 

expediente, EMFORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito Municipal, 

solicitando que seja realizada a reforma na quadra de esportes da 

UMEF Mario Casanova, no Bairro Ilha da Conceição, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

moradores, estudantes, bem como as fotos em anexo, a quadra de 

esportes da UMEF Mario Casanova, no bairro Ilha da Conceição 

encontra-se danificada, necessitando de reforma urgente para que 
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possa ser utilizada com segurança pelas crianças e adolescentes que 

estudam no local. 

A quadra está com o alambrado danificado e enferrujado, os refletores 

estão queimados, a pintura está gasta e a cesta de basquete quebrada. 

Outrossim, a obra para colocação de uma cobertura na quadra não foi 

finalizada, estando, atualmente, as bases da cobertura expostas às 

intempéries do tempo, continuando a quadra sem qualquer cobertura. 

Desta feita, da forma que se encontra a quadra não tem sido útil ao fim 

que se destina, ou seja, à prática de esportes, podendo, até mesmo, 

causar acidentes com o seu uso pelos estudantes e profissionais da 

educação. 

 

Atenciosamente, 

 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


