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Excelentíssimo Senhor 

IVAN CARLINI 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha. 

 

 

 Eu, ARNALDINHO BORGO, Vereador, dentro de minhas atribuições legais, nos 

termos do disposto no art. 200, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vila Velha, 

solicito que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Vila 

Velha, com cópia para o Secretário de Infraestrutura, Projetos e Obras esta  

 

INDICAÇÃO 

 

para que seja realizada troca de lâmpadas por outras com maior potência de iluminação, nos 

postes abaixo listados, nas ruas que rodeiam a UMEF João Calmon, conforme abaixo: 

 

RUAS POSTES 

Rua Sebastião Silveira 27876, 27877, 27899, 27898, s/n, 27891, 

27892, 27927, 27926, 27927 

Rua Nelson Barbosa  27878, 27879, 27879, 27880, s/n (praça) 

Rua Hilton Braga 27885, 27886, 27887, 27888 

Rua João Walter dos Santos 27897, 27896, 27895, 25742 

Rua Salomão José de Almeida 28097, 28096, 28095, 28094 

 

A iluminação pública é essencial para o bem estar e a segurança da comunidade, 

principalmente ao redor de uma instituição de ensino, vez que, a luminosidade no período 

noturno contribui na preservação do patrimônio, inibindo as ações de vândalos e criminosos 

que utilizam a vulnerabilidade do local para cometer assaltos a estudantes que utilizam a via 

durante esse período. 

O sistema de iluminação pública no local encontra-se precário devido a qualidade das 

luminárias nos postes supra mencionados e a falta de iluminação em alguns casos, sendo 

assim, solicitamos que seja providenciado o agendamento urgente dos serviços das condições 

de iluminação pública daquela região. 

  

 Esclarecemos que tal medida é de extrema urgência, necessária e atende ao interesse 

público, posto se tratar de uma demanda apresentada em nosso gabinete por moradores, 

comerciantes, alunos, professores e diretor da UMEF João Calmon , o que nos faz reafirmar a 

necessidade de se haver urgência no atendimento deste pleito da nossa população. 

  Palácio Legislativo, 02 de Maio de 2018. 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 


