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Vila Velha, 24 de abril de 2019. 

INDICAÇÃO –GVDA- 191/2019 

 

 

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 Praia de Itaparica, vem 

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

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

solicitando a limpeza e drenagem da caixa ralo localizada à frente do 

Ed. Plátano, n° 101, na Rua Itaiabaia, no bairro Praia de Itaparica, 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 à frente do Ed. Plátano, n° 101, na Rua Itaiabaia, 

no bairro Praia de Itaparica, que tem a função de drenar águas pluviais 
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tem ficado com água parada constantemente por algum problema de 

vazão, podendo se tornar um ponto de procriação de mosquitos vetor 

de diversas doenças como dengue, zika ou chicungunya.  

 

Diante do exposto, solicito a intervenção imediata das equipes da 

Regional responsável para que restabeleça o funcionamento do 

instrumento de drenagem, bem como a equipe da vigilância ambiental 

esteja ciente para tomar as medidas de eliminar focos de dengue com a 

colocação de veneno para prevenir os focos.  

 

Atenciosamente, 

 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


