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INDICAÇÃO –GVDA- 318/2019 

 

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 Novo México, vem mui 

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

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

reparo e nivelamento nas bordas da tampa de esgoto, com indicação de 

“CESAN - ESGOTO”, localizada na Av. Leila Diniz, próximo ao trevo de 

Novo México que dá acesso a Av. Vitória Régia, no bairro Novo México, 

nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

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

as bordas da tampa de ferro com a denominação de “CESAN - ESGOTO”, 
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está com o cimento todo avariado, o que causa um desnível na via, 

como se houvesse um buraco. Levando diversos veículos que por ali 

transitam a sofrerem impactos desnecessários no sistema de 

amortecimento, o que poderá causar o desgaste prematuro deste 

componente veicular, por conta da falta de manutenção da via pública.  

 

Desta forma, solicitamos que a Prefeitura, por meio do setor 

correspondente realize a manutenção indicada ou notifique a empresa 

responsável a realizar o reparo na via, sob pena de multa nos termos 

da lei.  

 

Com isso, solicitamos a urgência na solução desta demanda, tendo em 

vista todo prejuízo que tal situação tem causado aos moradores.  

 

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


