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Vila Velha, 22 de abril de 2019. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 179/2019 

 

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 Paul, vem mui 

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

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

limpeza e desobstrução da galeria localizada na Rua Lucimery Stein 

Lima, (próximo a Escola Macionilia Mauricio Bueno), bairro Paul, nesta 

Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica já que, segundo relato de moradores e de 

acordo com as fotos que integram a presente, a galeria existente na 

Rua Lucimery Stein Lima, no bairro Paul, está assoreada e entupida 

impedindo o escoamento das águas, o que faz com que a via fique 
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intransitável em dias de chuva e fazendo com que as águas entrem nas 

residências dos moradores. 

Outrossim, o reparo nas manilhas e na galeria faz-se necessário, 

considerando que devido a esses problemas, pode ocorrer prejuízo  no 

calçamento, como aparecimento de buracos gerando preocupação dos 

moradores locais em relação á segurança dos pedestres que por ali 

transitam, especialmente crianças, que freqüentam a escola que fica 

próximo do local. 

 

Atenciosamente, 

 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


