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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha. 

 

IND252/2018 

 

PATRICIA CRIZANTO, Vereadora que a este subscreve, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, em atendimento à solicitação que lhe foi dirigida por 

moradores do bairro SÃO TORQUATO, vem mui respeitosamente a V. Exa. 

requerer o encaminhamento de expediente, EM FORMA DE INDICAÇÃO, ao 

Exmo. Prefeito Municipal, solicitando que seja realizada a construção de uma 

nova rede de drenagem ligando a caixa localizada no antigo terreno da 

PDNER/REFER, a rede de galerias localizada na Rua Cesar Alcure no bairro 

São Torquato em Vila Velha. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O terreno da antiga PIDNER/REFER fica localizado na Rua César Alcure com 

cruzamento na Leopoldina, no bairro São Torquato. A alguns anos a área foi 

desapropriada pela Prefeitura Municipal de Vila Velha para construção de duas 

unidades de ensino, porem a caixa receptora de rede que esta localizada 

dentro a da área tem sua rede obstruída e danificada, não dando a vazão 

necessária causa transbordamento. Estivemos no local coma a técnica e 

engenheiro da Regional 04, Tereza e Fagner, que constataram a necessidade 

da ligação da rede na galeria central da Rua César Alcure.  Nisto 

encaminhamos o pedido a secretaria para que possa realizar o serviço. 

 

Certa de que conto com o valioso apoio e empenho de Vossa Excelência para 

tão relevante questão, registro o meu agradecimento e a expressão de meu 

mais elevado apreço. 

 

 Vila Velha, 02 de Agosto de 2018 
 
 
 
 

PATRICIA CRIZANTO 

  (Vereadora PMB) 
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