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Vila Velha, 06 de agosto de 2018. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 479/2018 

 

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 Alecrim, vem mui 

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

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

construção de um quebra molas na Rua Maria do Amor Divino, (em 

frente ao Eliomar Placas), no bairro Alecrim, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

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

construção de um quebra molas, na Rua Maria do Amor Divino, (em 

frente ao Eliomar Placas), no bairro Alecrim, em muito contribuirá na 
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redução de velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança 

aos moradores desta região. 

Insta mencionar que no referido local há grande fluxo de crianças em 

razão da existência de um campinho de areia.  

Outrossim, há idosos que atravessam diariamente nesta localidade 

correndo risco de atropelamento, devido ao fluxo intenso de veículos 

com velocidade acima do permitido. 

Portanto, solicitamos que seja construída uma lombada com urgência, 

proporcionando uma maior segurança para o tráfego naquele local. 

 

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


