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Vila Velha, 11 de setembro de 2018. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 568/2018 

 

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 da Costa, vem mui 

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

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

retirada de palhas dos coqueiros que estão na iminência de cair ao 

longo de toda orla da Praia da Costa, (Curva da Sereia), até o fim da 

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, 

nota-se que em diversos pontos da orla existem palhas de coqueiros na 

iminência de cair, podendo ferir um transeunte ou ciclista que transita 
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pela ciclovia. Cabe salientar, que existem palhas caídas, mas presas ao 

tronco dos coqueiros e outras que estão inclinadas para as ciclovias na 

altura da cabeça dos ciclistas que transitam pelo local. 

 

Ademais, tendo em vista que há coqueiros com frutos grandes, solicito 

também que sejam retirados e seja dada uma destinação adequada, 

sugerindo que sejam servidos nas unidades escolares do município ou 

outro equipamento público, como albergue. 

 

Diante do exposto, solicito o mutirão de retirada palhas dos coqueiros 

na iminência de cair e retirada de frutos já grandes, que também 

possam vir a cair.  

 

Atenciosamente, 

 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


