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INDICAÇÃO –GVDA- 076/2019 

 

 

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 Ilha das Flores, vem mui 

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

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

instalação de rede de esgoto, (manilhas), na Rua São Paulo, (Rua da 

Igreja Católica), no bairro Ilha das Flores, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

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

Rua São Paulo, (Rua da Igreja Católica), no bairro Ilha das Flores, 

encontra-se sem rede de esgoto, impedindo o escoamento de todo 
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esgoto do local. Faz-se necessário a instalação de rede de manilhas, 

para drenagem e caixas ralo, tendo em vista que o local não possui 

nenhuma fonte de escoamento.  

Por todas essas razões, o esgoto é jogado em outra rua, o que causa 

entupimentos constantes, mau cheiro, além de proliferação de animais 

transmissores de doenças. Além disso, nos dias de chuvas, ocorrem 

alagamentos que “cobrem” a rua por completo, deixando os moradores 

“presos” em suas residências.  

Tal situação tem causado repulsa e indignação dos moradores, tendo 

em vista às péssimas condições de saneamento existentes no referido 

local.  

 

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


