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Vila Velha, 01 de outubro de 2018. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 591/2018 

 

 

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 Garrido, vem mui 

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

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

limpeza da Rua Tenente Antônio Pereira, no bairro Vila Garrido, nesta 

Cidade.  

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

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

Rua Tenente Antônio Pereira, no bairro Vila Garrido, possui uma pedra 
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sem escadaria na largura de uma rua, mas totalmente desnivelada, com 

as diversas imperfeições naturais da Rocha. Conforme fotos em anexo. 

  

Destarte, os moradores solicitam a limpeza do local, que apresenta-se 

bem sujo com diversos tipos de materiais orgânicos e inorgânicos, como 

plásticos, latas e resíduos de árvores.  

 

Diante do exposto, solicito a devida limpeza do local. Em tempo, informo 

que o acesso ao local se dar por uma ladeira em um beco, bem 

acidentado, necessitando de equipamentos especiais para carregar os 

materiais, uma vez que não dá acesso a máquinas e caminhões. 

 

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


