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Vila Velha, 11 de maio de 2018 

INDICAÇÃO – GVRC - 042/2018 

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

Exmo. Sr. Vereador Ivan Carlini 

RICARDO LUIZ CHIABAI, Vereador que a este subscreve, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, em atendimento às solicitações que lhe foram dirigidas, por moradores do bairro 

Itapoã, vem mui respeitosamente a V. Exa. requerer o encaminhamento de expediente, EM 

FORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando providências cabíveis, em 

relação a duas obras aparentemente abandonadas, localizadas na Rua Milton Caldeira, 

conforme fotos em anexo.  

JUSTIFICATIVA 

Esta solicitação se justifica, tendo em vista que as referidas obras estão em 

desconformidade com a Lei 5.855/17 – “Calçada Legal”, colocando em risco a integridade 

física das pessoas que transitam pela localidade, principalmente das pessoas com deficiência e 

/ou mobilidade reduzida.  

Solicito ainda que sejam tomas as providências em relação à limpeza dos terrenos, 

tendo em vista que os imóveis estão em péssimo estado de conservação, com possível 

proliferação de roedores, insetos, larvas do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, 

do Zika Vírus e Chikungunya, devido à enorme quantidade de sujeiras encontradas nos 

interiores das edificações.  

Diante do exposto, esperamos o atendimento desta solicitação que será de grande valia 

para a sociedade canela-verde e de muito reconhecimento para a Administração Municipal. 

Atenciosamente, 

Ricardo Chiabai 
Vereador – PPS 
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