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Vila Velha, 06 de agosto de 2018. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 481/2018 

 

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 Paul, vem mui 

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

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

ligação de esgoto das residências de nº 63 e residência ao lado, 

localizadas na Rua Bernardino Monteiro, para a galeria, (próximo a 

Barbearia do Zequinha), no bairro Paul, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

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

constantemente o esgoto transborda em via pública, na Rua 

Bernardino Monteiro, para a galeria, (próximo a Barbearia do 
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Zequinha), no bairro Paul, causando prejuízos e aborrecimentos aos 

moradores.  

Entende-se que após a ligação do esgoto para a galeria, o entupimento 

cessará, resolvendo definitivamente o problema.  

A situação é grave, tendo em vista que os moradores estão expostos a 

condições insalubres, pois são obrigados a transitarem em meio ao 

esgoto. 

Além disso, na residência de número 63, mora um cadeirante, que tem 

sofrido com tal situação.  

Com isso, solicitamos a urgência na solução desta demanda, tendo em 

vista todo prejuízo que tal demanda tem causado aos moradores.  

 

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


