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INDICAÇÃO –GVDA- 586/2018 

 

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 bairroAlecrim, vem mui 

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

EMFORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando a 

colocação de caixa coletora de lixo na Rua Ana Siqueira,nº 1202, (em 

frente ao Mercadinho Silva), no Bairro Alecrim, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

moradores, bem como demonstram as fotos que integram a 

presente,na Rua Ana Siqueira, nº 1202, (em frente ao Mercadinho 

Silva), no Bairro Alecrim, tornou-se um ponto viciado de lixo.  
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É notório que os pontos viciados de lixo contribuem para procriação de 

mosquitos, ratos e baratas, animais transmissores de doenças 

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 animais. 

Diante do exposto requer urgência na solução dessa demanda, a fim de 

ajudar os moradores a resolver tal questão e evitar doenças no bairro.  

 

Atenciosamente, 

 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


