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INDICAÇÃO –GVDA- 501/2018 

 

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

Exmo. Sr.Vereador Ivan Carlini 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO, Vereadora que a este subscreve, nouso de 

suas prerrogativas regimentais, em atendimento às solicitações que lhe 

foram dirigidas por moradores do Município de Vila Velha, vem mui 

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

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

implantação de Ciclovias na Região III (Grande Santa Rita) e na Região IV 

(Grande Cobilândia), nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

A Região 03 engloba 17 bairros do Município de Vila Velha, sendo a 

terceira região mais populosa da Cidade. Segundo o último censo do 

IBGE, realizado em 2010, a população da Região 03 era de 68.635 

habitantes, aproximadamente 16,5% da população canela verde. 
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Vale ressaltar que tanto a Região 03, quanto a Região 04, possuem altos 

índices de vulnerabilidade social do Município, razão pela qual a 

população desses locais necessitam de equipamentos de esporte e 

lazer como instrumento de inclusão. 

Após o lançamento do programa Bike Vila Velha, restou constatado o quanto 

a população necessita e adere à utilização de bicicletas como meio de 

locomoção, a fim de se livrar dos ônibus lotados. Além disso, trata-se de um 

exercício físico, que possibilita bem-estar, alegria e união entre as famílias, 

além de saúde, que é um dos principais objetivos.  

Recentemente, recebi Ofício da Prefeitura, (Of. SEMDU nº 004/2018), 

respondendo a um pedido meu de implantação do Bike VV na Grande Santa 

Rita e Adjacências, porém foi informado, conforme anexo, que para atender 

minha solicitação, faz-se necessário implantação de ciclovias nessa região, 

motivo pelo qual, venho solicitar a implantação de tais ciclovias, a fim de 

proporcionar o uso das bicicletas também nessas áreas de periferia.   

Diante do exposto, tendo em vista a necessidade dos moradores da Região III 

e IV, requer urgência na solução dessa demanda, a fim de implantar ciclovias 

nessas áreas e posteriormente implantar o Bike VV, para que os moradores 

tenham acesso a esse programa que atualmente funciona somente em 

algumas regiões do Município. 
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Atenciosamente, 

 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


