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Vila Velha, 02 de maio de 2019. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 204/2019 

 

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 Ilha da Conceição, vem 

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

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

solicitando o desassoreamento e retirada de diversos materiais do 

canal do Rio Aribiri, no Beco Antônio Gomes, (atrás da casa nº 30), na 

altura do bairro Ilha da Conceição, nesta cidade. 

JUSTIFICATIVA 

 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

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

canal está muito assoreado e cheio de lixo, entulhos e pneus, jogados 
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pela população, que não entende a importância de preservar o canal 

para que não sofram com os efeitos das enchentes. 

 

Vale ressaltar que há pontos com colocação de pneus de caminhão que 

no momento das grandes chuvas se deslocam e acabam impedindo a 

fluidez da água.  

 

Desta feita, solicitamos que seja providenciado de forma urgente a 

limpeza de todo o canal com retirada de todos os materiais, bem como 

sejam aplicadas vegetação devida nas laterais para impedir a colocação 

de outros materiais. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


