
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

GABINETE DO VEREADOR ARNALDINHO BORGO 
“Deus seja louvado” 

 
 

Praça Frei Pedro Palácio, s/nº - Prainha – Vila Velha - ES – CEP 29.100-500 
Contato: (27) 3349-3232 – 3219-6964 – 3349-3259 www.cmvv.es.gov.br 
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Excelentíssimo Senhor 

IVAN CARLINI 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha. 

 

 

 Eu, ARNALDINHO BORGO, Vereador, dentro de minhas atribuições legais, nos 

termos do disposto no art. 200, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vila Velha, 

solicito que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Vila 

Velha, com cópia para o Secretário de Infraestrutura, Projetos e Obras esta  

 

 

INDICAÇÃO 

 

 

para que seja realizada recuperação asfáltica/operação tapa-buracos nas ruas e avenidas do 

bairro Praia de Gaivotas, principalmente nas principais ruas e avenidas o que inclui a Av. 

Coronel Pedro Maia de Carvalho.  

 

Tal demanda é necessária, considerando as mais diversas reclamações de munícipes 

sobre os inúmeros buracos no bairro Praia de Gaivotas, vez que as vias são bastante 

movimentadas e necessitam urgentemente de reparos a fim de melhorar a trafegabilidade, uma 

vez que, existem enormes buracos em quase todas as ruas e avenidas, o que vem danificando 

veículos e dificultando o trânsito, levando até mesmo a ocorrências de acidentes. 

 

 Considerando que às ruas dessa localidade tem um alto fluxo de veículos e requer um 

cuidado especial por parte do poder público, facilitando o tráfego e melhorando as condições 

de uso. 

 

Considerando que existe um buraco na principal avenida do bairro, Av. Coronel Pedro 

Maia de Carvalho, em frente à Farmácia Milli, que há mais de 30 dias está aberto sem reparo, 

o que vem causando indignação e diversas reclamações dos moradores e comerciantes da 

região. 

  

 Esclarecemos que tal medida é de extrema urgência, necessária e atende ao interesse 

público, posto se tratar de uma demanda apresentada em nosso gabinete por moradores e 

comerciantes da região, o que nos faz reafirmar a necessidade de se haver urgência no 

atendimento deste pleito da nossa população. 

 

  Palácio Legislativo, 23 de Abril de 2018. 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 


