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Vila Velha, 08 de março de 2019. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 101/2019 

 

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

Exmo. Sr.Vereador Ivan Carlini 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO, Vereadora que a este subscreve, no 

usode suas prerrogativas regimentais, em atendimento às solicitações 

que lhe foram dirigidas, por moradores do bairro Santa Rita, vem mui 

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

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

troca de local da caixa ralo, atualmente localizada na Rua Santa Maria, 

esquina com a Rua São Lucas, (em frente ao Frango Visks), no bairro 

Santa Rita, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

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

caixa ralo localizada na Rua Santa Maria, esquina com a Rua São Lucas, 

(em frente ao Frango Visks), no bairro Santa Rita, encontra-se 
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avariada. Vale ressaltar que constantemente tal caixa tem apresentado 

problemas, em virtude de estar localizada em local indevido. 

O local de localização da caixa, faz com que ela perca a eficácia, mas 

está no meio da rua, porém o local de empoçamento é na lateral da 

calçada, conforme consta nas fotos. 

Diante do exposto, faz-se necessário a alteração da local da caixa ralo, a 

fim de conceder eficácia e bem estar para os moradores da região que 

são extremamente prejudicados em dias de chuvas.  

Com isso, solicitamos a urgência na solução desta demanda. 

 

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


