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INDICAÇÃO –GVDA- 103/2019 

 

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 dos bairros Ilha das Flores e Paul, 

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

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

solicitando a instalação de corrimão ou guarda corpo na ponte 

localizada na Rua Paulo Natali, (em frente à UMEF Macionília Maurício 

Bueno), na divisa dos bairros Ilha das Flores e Paul, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

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

há uma ponte e por baixo corre um valão localizado na Rua Paulo 

Natali, (em frente à UMEF Macionília Maurício Bueno), na divisa dos 
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bairros Ilha das Flores e Paul, que encontra-se sem nenhuma proteção 

ao seu redor.  

Há relatos de queda de veículos dentro do valão, fato esse preocupante. 

Vale ressaltar que por estar próximo a uma unidade de ensino, o valão 

desprotegido é uma ameaça para os alunos e moradores.  

A queda de uma pessoa dentro do valão, pode se tornar uma tragédia 

fatal, caso a pessoa/criança não saiba nadar, além disso, o simples 

contato com a água contaminada trará prejuízos para a saúde de quem 

cair dentro do valão.   

Diante do exposto, solicitamos urgência na solução desta demanda, 

tendo em vista todo medo que tal situação tem causado aos moradores.  

 

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


