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INDICAÇÃO –GVDA- 366/2018 

 

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 Alecrim, vem mui 

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

EM FORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando 

que seja realizada a pavimentação e instalação de rede de esgoto na 

Rua Beira Mar, no bairro Alecrim, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

moradores, há necessidade de pavimentação da Rua Beira Mar, no 

bairro Alecrim, pois em épocas de chuva a via se torna intransitável 

devido á lama e aos buracos, causando acidentes com veículos e 

pedestres. 
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Outrossim, em épocas de estiagem a poeira advinda da via, adentra ás 

residências causando transtorno aos moradores e aumentando os 

casos de doenças alérgicas e respiratórias na região, principalmente 

em idosos e crianças. 

Além disso, a referida rua não possui rede de esgoto, por essa razão o 

esgoto é jogado na rua, o que causa mau cheiro insuportável, e ainda 

ocorre proliferação de animais transmissores de doenças como ratos e 

baratas. 

Tal fato prejudica demasiadamente os moradores e profissionais que 

circulam pela região, razão pela qual necessitamos de urgência na 

solução dessa demanda.  

 

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 


