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Vila Velha, 21 de novembrode 2018. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 664/2018 

 

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 Sagrada Família, vem mui 

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

EMFORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando 

que seja providenciada a manutenção da escadaria e substituição das 

manilhas localizada na Rua Padre Humberto, no bairro Sagrada 

Família, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

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

escadaria localizada na Rua Padre Humberto, no bairro Sagrada 

Família, está em péssimo estado de conservação. 
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Os degraus estão gastos, quebrados e totalmente desnivelados, o que 

pode causar acidentes, principalmente para àqueles que possuem 

dificuldade de locomoção/ mobilidade reduzida.  

Diante da referida situação há risco à segurança dos moradores que 

por ali transitam. Por tal razão solicita a manutenção e reforma da 

escadaria, bem como, a instalação de estrutura lateral de segurança, já 

que a manutenção é mais fácil e menos onerosa ao Poder Público, além 

de representar mais segurança para os moradores que utilizam a 

escadaria. 

Além disso, faz-se necessário a substituição das redes de manilhas que 

descem para a referida rua, pois não estão suportando a quantidade de 

esgoto.  

 

Atenciosamente, 

 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


