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Vila Velha, 05 de setembro de 2018. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 549/2018 

 

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 Santa Rita, vem mui 

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

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

retirada de resíduos provenientes de poda de árvore e construção de 

jardim na Rua Laurentino Ferreira, no bairro Santa Rita, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

moradores, faz-se necessário a retirada de resíduos provenientes de 

poda de árvore na Rua Laurentino Ferreira, no bairro Santa Rita, tendo 
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em vista que o acúmulo dos galhos atraem insetos e pragas, além de 

contribuir para a existência de ponto viciado de lixo.  

Vale ressaltar que foi noticiado por populares no local que os resíduos 

são provenientes da poda de árvore que estava sobre fios de energia e 

que a retirada foi realizada pela concessionária de energia elétrica, 

EDP Escelsa, que posterior ao serviço, não deu o devido destino aos 

restos de árvore.  

Diante do exposto, solicito a retirada dos resíduos e a implantação de 

jardim no local para que não exista mais ponto viciado de lixo.  Além 

disso, faz-se necessário a notificação da concessionária de energia 

(EDP Escelsa), pela atitude de ter depositado o resíduo em local 

indevido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


