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Vila Velha, 05 de setembro de 2018. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 556/2018 

 

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 

colocação de caixa coletora de lixo na Rua Paulo Neves, (esquina com 

Rua Leopoldo Temperâneo), no bairro Santa Rita, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

moradores, na Rua Paulo Neves, (esquina com Rua Leopoldo 

Temperâneo), no bairro Santa Rita, pois não há local adequado para 
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descarte de lixo, por isso, a referida rua, se tornou ponto viciado de 

lixo. 

Além disso, a referida rua não está recebendo a visita do caminhão do 

lixo, sob alegação que a galeria não suporta o peso do caminhão.  

Em razão disso, faz-se necessário a colocação de uma caixa coletora no 

local, para evitar o problema e impedir que em dias de chuva o lixo 

colocado na rua obstrua a rede de esgoto e de drenagem da região. 

Diante do exposto, requer urgência na solução dessa demanda, tendo 

em vista que os pontos viciados de lixo atraem animais transmissores 

de doenças.  

 

Atenciosamente, 

 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


