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Vila Velha, 03 de julho de 2019. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 298/2019 

 

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 Planalto, vem mui 

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

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

reinstalação da placa de sinalização de sinalização de advertência de 

área escolar e da placa indicativa de velocidade permitida, localizadas 

na Rua Ronaldo Gonçalves de Rezende, (em frente á Escola Dante 

Michelini), no bairro Planalto, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

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

acordo com as fotos que integram a presente, na Rua Ronaldo 

Gonçalves de Rezende, (em frente á Escola Dante Michelini), no bairro 

Planalto, faz-se necessário a reinstalação da placa de sinalização de 
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sinalização de advertência de área escolar e da placa indicativa de 

velocidade permitida, haja vista que as placas estão caídas, totalmente 

avariadas. 

Sabemos que a ausência das placas de sinalização dificulta o trânsito e, 

além disso, pode causar acidentes. 

Diante do exposto, requer urgência na solução dessa demanda de 

modo a conceder segurança aos motoristas e pedestres que 

freqüentam a região, tendo em vista que há um colégio no referido 

local, onde há grande circulação de pessoas diariamente.   

 

Atenciosamente, 

 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


