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Exmo. Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA. 

 

REGINALDO ALMEIDA, vereador com assento nesta Casa de Leis, no uso de 

suas prerrogativas regimentais e atribuições legais, vem, mui 

respeitosamente a V. Exa. Requerer o encaminhamento de expediente, EM 

FORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito Municipal, venho por meio deste 

solicitar a REMOÇÃO DO “QUEBRA-MOLAS” que se encontra na Rua dois no 

Bairro Cocal, atendendo o pedido dos moradores através de um abaixo 

assinado. 

 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 30 de julho de 2018. 

 

 

 
REGINALDO ALMEIDA 

Vereador - Líder do PSC 
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JUSTIFICATIVA 

A presente indicação oferecido, objetiva chamar atenção do Poder Executivo 

Municipal para a importância desta solicitação, o motivo da Remoção do 

“Quebra-molas” (lombada) que esta localizado na Rua Dois, Bairro Cocal, é 

pelo fato dele estar instalado antes da Boca de lobo atrapalhando o 

escoamento das águas da chuva e retendo-a , fazendo com o que alague as 

casas dos moradores,dando assim prejuízos aos mesmos. Solicitamos o 

apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para a presente propositura, 

tendo em vista a grande relevância da indicação, bem como os benefícios 

resultantes desta iniciativa. 

Por esta razão, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação desta 

importante indicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 30 de julho  de 2018. 

 

 

 
REGINALDO ALMEIDA 

Vereador - Líder do PSC 


