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EXMº SENHORES VEREADORES DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ARACRUZ-ES. 

 

O vereador José Gomes dos Santos, infra-assinado, vereador em pleno exercício de suas 
funções legislativas, vem mui respeitosamente, requerer a Vossa Excelência, com 
fundamento no Art. 102, Parágrafo único, combinado com o art. 106, II do Regimento Interno 
o encaminhamento ao Prefeito Municipal das Indicações ora apresentadas.  

 
 

INDICAÇÃO Nº            2018 
 

 
Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie junto à secretaria responsável, a 
Instalação de um Redutor  de Velocidade e uma grelha para escoamento de água ,na Rua 
Ernesto Maioli , Bairro Bela Vista Aracruz/ES. 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A necessidade da presente indicação prende-se ao fato de que, no referido local não existe  
redutor de velocidade devido ao enorme trafego de pedestres, principalmente de crianças 
que moram no Bairro. Sugerimos que o Redutor de Velocidade seja instalado em caráter de 
urgência por ser uma  localidade onde trafega um numero muito grande  de crianças, adultos 
e idosos, principalmente a noite, com a instalação do redutor de velocidade os condutores 
de veículos serão obrigados a reduzir, dando mais seguranças para os pedestres. A 
instalação do Redutor vai trazer mais segurança aos moradores locais, ressaltando ainda, 
que a indicação é uma reinvindicação dos moradores que ali residem. A necessidade da 
Grelha para escoamento de água é que na época de chuvas os moradores das casas mais 
baixas tem sofrido com alagamentos, tendo seus bens patrimoniais danificados e sua saúde 
posta em risco, por causa de doenças que podem ser contraídas por  água suja das 
enxurradas. . Foto em Anexo. 
 
 
Esperando ter demonstrado a real necessidade da presente indicação, subscrevo-me. 
 
Aracruz/ES, 14 de Dezembro de 2018.  
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

JOSÉ GOMES DOS SANTOS 
 LULA Vereador (PRTB) 
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