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Vila Velha, 31 de julho de 2018. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 464/2018 

 

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 Argolas, vem mui 

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

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

que seja providenciado, o reparo na pavimentação da Rua Barbosa 

Ramalho, (Rua da Igreja Ressurreição e Vida), no bairro Argolas, nesta 

Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

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

calçamento de concreto da Rua Barbosa Ramalho, (Rua da Igreja 

Ressurreição e Vida), no bairro Argolas, necessita de reparos, pois 

devido ao uso e ação do tempo, formaram-se vários buracos e deixou a 
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rua completamente desnivelada, o que pode causar acidentes e danos 

aos veículos e aos pedestres que por ali transitam 

Outrossim, esses buracos tem contribuído para a formação de poças 

d’água nos períodos de chuva ajudando a proliferação de mosquitos e 

preocupando os moradores da região, já que esses insetos são 

responsáveis pela transmissão de várias doenças cuja ocorrência 

aumenta no período do verão. 

Diante da referida situação requer urgência na solução dessa demanda. 

 

Atenciosamente, 

 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


