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Vila Velha, 10 de agosto de 2018. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 497/2018 

 

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 Vila Batista, vem mui 

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

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

que seja realizada a instalação de caixa coletora de lixo na Avenida 

Jerônimo Monteiro, (em frente à Igreja Comunidade Cristã em Vila 

Velha - Casa do Pai), no bairro Vila Batista, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato dos 

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

faz-se necessário a instalação de caixa coletora de lixo na Avenida 

Jerônimo Monteiro, (em frente à Igreja Comunidade Cristã em Vila 

Velha - Casa do Pai), no bairro Vila Batista, a fim de evitar a formação 
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de ponto viciado de lixo no referido local, o que vem ocorrendo, 

infelizmente. No referido local funciona um ponto de ônibus e também 

a igreja em frente, o que torna desagradável a quantidade de lixo 

existente na calçada.  

Insta mencionar que o objetivo da caixa coletora é evitar a formação de 

pontos viciados de lixo, que prejudicam a saúde dos moradores e a 

estética da cidade. 

A instalação de caixa coletora de lixo minimizará os custos com o 

deslocamento da equipe que realiza a limpeza pública, e impedirá 

também que as pessoas depositem seus lixos nas calçadas, evitando a 

proliferações de baratas, ratos e mosquitos no local, o que vem 

causando transtorno e preocupação dos moradores. 

 

Atenciosamente, 

 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


