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Vila Velha, 23de novembro de 2018. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 679/2018 

 

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, 

EMFORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitandoa 

instalação de braço e luminária para iluminação pública na Rua 

General Osório, (ao lado da passarela/ponte amarela que liga o bairro 

Santa Rita ao Primeiro de Maio, esquina com a Rua Desembargador 

Ernesto Guimarães),no bairro Santa Rita, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

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

poste localizado na Rua General Osório, (ao lado da passarela/ponte 

amarela que liga o bairro Santa Rita ao Primeiro de Maio, esquina com 
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a Rua Desembargador Ernesto Guimarães), no bairro Santa Rita, não 

tem luminária e durante à noite há grande circulação de pessoas no 

local escuro, com grande penumbra que propicia o ambiente ideal para 

prática de crimes e causa insegurança no local que já é de grande 

vulnerabilidade social.  

 

Desta feita, solicito que seja implantada a iluminação no local indicado 

para que possa tornar o ambiente seguro por meio da iluminação.  

 

Saliento que tal medida visa levar mais segurança ao local.  

 

Atenciosamente, 

 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


