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Vila Velha, 03 de agosto de 2018. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 473/2018 

 

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 Praia de Itaparica, vem 

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

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

solicitando que seja providenciado mutirão de limpeza, (capina e 

pintura de meios fios e postes), no bairro Praia de Itaparica, nesta 

Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

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

bairro Praia de Itaparica necessita de mutirão de limpeza para que seja 
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preservado o direito e a dignidade da pessoa humana daqueles que ali 

residam ou visitam. 

As ruas do referido bairro estão com matos nas laterais das vias, no 

limite das calçadas e meios-fios, principalmente na Rua Itaperuna. 

Cabe salientar que a limpeza urbana tem a sua contribuição para 

tornar o ambiente seguro. Um local com muitos matos demonstra 

abandono e faz com que possam surgir pontos de descarte irregular de 

lixos.  

Diante do exposto requer urgência na solução dessa demanda. 

 

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 

Vereadora - PSL 


