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INDICAÇÃO –GVDA- 319/2019 

 

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 Primeiro de Maio, vem 

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

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

solicitando que seja realizada a substituição da tampa de esgoto por 

tampa PV na Rua Sebastião Inácio da Silva, (próximo a casa nº 200), e a 

tampa localizada na Rua Rosental de Oliveira, (50 metros de distância 

da outra tampa), no bairro Primeiro de Maio, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

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

acordo com as fotos que integram a presente, a tampa de esgoto 

localizada na Rua Sebastião Inácio da Silva, (próximo a casa nº 200), e 

a tampa localizada na Rua Rosental de Oliveira, (50 metros de distância 
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da outra tampa), no bairro Primeiro de Maio, necessita de reparo, 

tendo em vista que a primeira tampa necessita ser nivelada, pois o 

asfalto a cobriu, de modo que está dificultando o acesso e em dias que 

se fizer necessário a manutenção, se tornará inviável.  

O objetivo é facilitar as prováveis manutenções, razão pela qual, requer 

a troca da tampa comum por tampa PV, nas duas ruas. 

Assim, após a devida alteração se tronará mais fácil a realização da 

limpeza do esgoto. 

 

Atenciosamente, 

 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


