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Vila Velha, 19 de março de 2019. 

INDICAÇÃO –GVDA- 109/2019 

 

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 Cocal, vem mui 

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

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

que seja realizada a instalação de aparelhos de ar condicionado e 

ventiladores nas dependências do Centro de Convivência da Pessoa 

Idosa, localizado na Rua dos Artistas, (dentro do Parque Urbano de 

Cocal) no bairro Cocal, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, hoje, dia 19/03/2019, 

aconteceu a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, no 

Centro de Convivência da Pessoa Idosa, localizado na Rua dos Artistas, 

(dentro do Parque Urbano de Cocal), no bairro Cocal.  
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Estive presente no evento e verifiquei que o referido local, atualmente, 

não dispõe de nenhum mecanismo de refrigeração ou ventilação dos 

ambientes de uso coletivo, como o auditório e nem o hall, tornando a 

permanência no local muito insalubre e praticamente impossível, 

tendo em vista o calor que a estrutura gera.  

 

Diante do exposto, solicito a instalação urgente de aparelhos de ar 

condicionado no auditório e ventiladores no hall onde são 

desenvolvidas diversas atividades no dia a dia dos idosos que utilizam 

os serviços do centro de convivência. 

 

  

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


