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Vila Velha, 29 de outubro de 2018 
 
INDICAÇÃO nº 062/2018 
 
AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA   
 
 
ADEILSON HORTI SUPER, Vereador que a este subscreve, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, vem respeitosamente a V. Exa. Requerer o 

encaminhamento de expediente, EM FORMA DE INDICAÇÃO, AO 

EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL MAX FREITAS MAURO FILHO. 

 

Solicitando que, o Poder Executivo Municipal de Vila Velha realize os serviços 

de limpeza, capina e varrição no bairro Jabaete, neste município. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 Não temos dúvidas de que o Poder Executivo Municipal tem procurado realizar 

uma administração que prima, principalmente, pela interatividade, respeito e 

interesse comum com as comunidades, princípios fundamentais para o 

exercício da democracia. 

Assim, nos sentimos à vontade para recorrer a Vossa Excelência, 

intermediando o apelo da comunidade, para que sejam realizados os 

seguintes: 



 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Deus seja louvado 

 

________________________________________________________________________ 
Gabinete do Vereador Adeilson Horti Super (PSD) - Câmara Municipal de Vila Velha /ES  
Tel. (27) 3349-3270 / 997313170 – e-mail: gab.adeilson@gmail.com 

Praça Frei Pedro Palácios – Prainha – Vila Velha/ES – CEP: 29100-500 
 

 

 

            - realização de mutirão de limpeza, que contemple capina, varrição, 

pintura de meio fio, recolhimento de lixos, entulhos, tocos e galhos e retirada de 

lixo das bocas de lobo, com auxílio de caminhões, roçadeiras e 

retorescavadeiras da frota municipal e acompanhamento constante dos fiscais 

visando a realização de bons serviços; 

- distribuição de material informativo que informe os dias e horários da 

coleta de lixo nos bairros, os dias de varrição e como funciona o serviço de 

caçamba, explicando no panfleto o que a Prefeitura recolhe de entulhos e o 

que deve ser feito através do serviço de caçamba; 

- notificar os proprietários de terrenos particulares para realizar a 

limpeza, bem como a construção de calçadas e muretas; 

- realizar a limpeza dos córregos que cortam a cidade. 

          A realização do mutirão de limpeza se realizada será muito benéfica para 

melhoria das condições de vida nos bairros, sensibilização dos moradores 

quanto à questão do lixo e entulhos, educação ambiental, prevenção de 

doenças e envolvimento das pessoas na manutenção da limpeza nos bairros. 

          Neste contexto e apostando na sensibilidade desta Administração 

Municipal, esperamos o atendimento desse justo e democrático pleito.  

 
Atenciosamente, 
 
 
Adeilson de Souza Santos 
[ADEILSON HORTI SUPER] 
Vereador 
 


