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INDICAÇÃO –GVDA - 095/2019 

 

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 Primeiro de Maio, vem 

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

expediente, EM FORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito Municipal, 

solicitando o asfaltamento do Beco do Sabará, (em frente ao Bar do 

Modesto e próximo a ponte), no bairro Primeiro de Maio, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

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

Beco do Sabará, (em frente ao Bar do Modesto e próximo a ponte), no 

bairro Primeiro de Maio, precisa de asfaltamento.  
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O asfaltamento seria o ideal para o referido local, pois evitaria a 

formação de buracos constantes no concreto, que tanto incomodam os 

moradores.  

Além disso, sabemos que a pavimentação asfáltica nos nossos bairros é 

de suma importância para as comunidades, gerando qualidade de vida 

e oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. As 

ruas que não são pavimentadas trazem prejuízo aos moradores que 

sofrem com o período chuvoso, com acúmulo de água nas vias, 

dificultando o ir e vir dos cidadãos, danificando veículos e motocicletas 

e ainda, ocasionando acidentes graves e danificação do patrimônio. 

  

Diante do anseio comunitário em ver a rua asfaltada para minimizar os 

transtornos causados pela ação do tempo, tanto no período chuvoso 

quanto nos períodos de seca, requer urgência na solução dessa 

demanda.  

 

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 


