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INDICAÇÃO – GVMM – 0124/2017 

 

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA  

Exmo. Sr. Vereador Ivan Carlini 

 
 
 

Mirim Montebeller, Vereador que a este subscreve, no uso 
de suas prerrogativas regimentais, em atendimento às 
solicitações que lhe foram dirigidas, por moradores do bairro 
Alvorada, 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 das lâmpadas amarelas por 
lâmpadas brancas de todas as Ruas do Bairro Alvorada, 
nesta cidade. 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 
Essa solicitação se justifica considerando que, segundo 
relato de moradores, há necessidade de substituição das 
lâmpadas amarelas por lâmpadas brancas, no bairro 
Alvorada. 
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As lâmpadas brancas iluminam mais que as amarelas. É 
notório que locais iluminados favorecem o desenvolvimento 
de atividades noturnas, tais como práticas esportivas, 
comércio, lazer. Além disso, a reestruturação da iluminação 
nas vias auxiliará na visibilidade de ciclistas, motoristas e 
pedestres garantindo assim maior segurança no trânsito, e 
principalmente ajudará a prevenir a criminalidade nas 
referidas vias. 
 
Ademais, sugiro que sejam utilizados os recursos 
provenientes da Contribuição para Custeio da Iluminação 
Pública (COSIP), taxa cobrada na conta de energia e 
repassada ao município, que já estão depositados em conta 
vinculada, disponíveis para essa finalidade. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

 
 

____________________________________ 

Mirim Montebeller 
3º Secretário 

Vereador - PODEMOS 
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