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INDICAÇÃO –GVDA- 371/2018 

 

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 Guaranhuns, vem mui 

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

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

que seja realizado estudo técnico e implantação de medida para sanar 

alagamentos nas caixas ralo e na rede de drenagem, no cruzamento das 

Ruas Manoel de Abreu com a Rua Dr. Ceciliano Abel de Almeida, no 

bairro Guaranhuns, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

moradores, bem como demonstram as fotos que integram a presente, 

há necessidade de realizar estudo técnico e implantação de medida 
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para sanar alagamentos nas caixas ralo e na rede de drenagem, no 

cruzamento das Ruas Manoel de Abreu com a Rua Dr. Ceciliano Abel de 

Almeida, no bairro Guaranhuns, tendo em vista que a situação está 

preocupante, principalmente na Rua Dr. Ceciliano Abel de Almeida, 

onde constantemente há água parada, que contribuí para formação de 

lodo. A presente situação ocorre em razão da ausência de escoamento 

da água, pois há um declive nas vias mencionadas em direção ao centro 

do cruzamento.  

Insta mencionar que tal situação causa transtorno aos moradores em 

dias de chuva, pois a água sobe, prejudicando o deslocamento das 

pessoas. 

Diante do exposto, solicitamos estudo técnico e implementação de 

medida, tal como, elevação do nível da rua para nivelamento entre as 

redes de drenagem, dentre outras, objetivando sanar o problema de 

alagamento constante nas referidas ruas. 

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


