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INDICAÇÃO –GVDA- 206/2019 

 

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 Alecrim, vem mui 

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

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

que seja realizada a manutenção e instalação de corrimão na escadaria 

localizada na Rua da Fraternidade, no bairro Alecrim, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

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

acordo com as fotos que integram a presente, há necessidade de 

reforma da escadaria localizada na Rua da Fraternidade, no bairro 

Alecrim, pois os degraus existentes estão em desarmonia, ou seja, um 

maior que o outro, no quesito altura.  
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Vale ressaltar que o referido local dá acesso a casa de pessoas idosas 

que ali residem. Em razão disso, friso a necessidade de tratar os Idosos 

de forma que tenham acessibilidade plena. Insta mencionar que a 

disparidade existente nos degraus atrapalha os moradores que 

necessitam subir com sacolas de compras, principalmente quem possui 

mobilidade reduzida.  Os moradores têm reclamado, pois encontram 

dificuldades ao utilizarem a referida escada, principalmente os idosos e 

crianças.  

Além disso, faz-se necessário a instalação de corrimão para conceder 

segurança aos moradores que utilizam a escada.  

A referida escadaria é uma construção muito antiga que necessita de 

reforma urgentemente. 

Diante disso, solicitamos que sejam tomadas as medidas necessárias 

para conceder aos moradores dignidade e bem-estar.  

 

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 
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