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Vila Velha, 09 de agosto de 2018. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 490/2018 

 

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 Ponta da Fruta, vem mui 

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

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

que seja realizada a retirada de restos de árvore na Avenida Brasília, nº 

110, (a 300 metros do Caxaxa), no bairro Ponta da Fruta, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

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

Avenida Brasília, nº 110, (a 300 metros do Caxaxa), no bairro Ponta da 
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Fruta, encontra-se com a calçada repleta de restos de árvores, devido a 

um corte que foi realizado. 

Diante disso, faz-se necessário a limpeza com urgência, a fim de evitar 

proliferações de baratas, ratos e mosquitos, o que vem causando 

transtorno e preocupação aos moradores, por esses animais serem 

transmissores de doenças. Além disso, há prejuízo estético para um 

bairro tão visitado por se tratar de área de litoral. 

Diante do exposto, requer urgência na solução dessa demanda. 

 

Atenciosamente, 

 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


