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

 

IND436/2018 

 

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 realizado o serviço de 

recapeamento asfáltico da Rua Manoel Fernandes e Rua Pastor João Moreira 

Neto em São Torquato em Vila Velha. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os moradores da Rua Manuel Fernandes e da Rua Pastor João Moreira Neto 

estão sendo contemplados com uma das obras mais importantes e esperados, 

que solicitamos a PMVV, que é a limpeza e desassoreamento das galerias 

localizadas nestas ruas. Durante a execução deste serviço constatamos sérios 

riscos devido a situação atual do calçamento que tem muitos buracos e 

grandes desníveis o que pode vir a causar acidentes com idosos, cadeirantes e 

pessoas com outras deficiências físicas, crianças, motociclistas e outros 

munícipes que transitando pela via não percebam os estado deste calçamento 

que se deteriora devido ser uma via de grande fluxo de veículos que acessam 

ao Porto e a Fabrica do Grupo Buaiz Alimentos. Nisto solicitamos o 

recapeamento. 

 

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, 09 de outubro de 2018 

 

 

 

 

PATRICIA CRIZANTO 

(Vereadora PMB) 
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