
 
 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
“Deus seja louvado” 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Gabinete da Vereadora Dona Arlete (PSL) 
Câmara Municipal de Vila Velha/ES 

Praça Frei Pedro Palácios – Prainha – Vila Velha/ES – CEP: 29100-500 
Tel.: (27) 3349-3243 – e-mail: donaarletevereadora@gmail.com 
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INDICAÇÃO –GVDA- 286/2019 

 

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, 

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

instalação de poste com dois braços de luminária, na Rua Leopoldo 

Temperâneo, nº 921, (próximo a Borracharia do Dil), 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, a 

Rua Leopoldo Temperâneo, nº 921, (próximo a Borracharia do Dil), no 
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bairro Santa Rita, necessita de instalação de poste com dois braços de 

luminária.  

A iluminação pública é essencial para a qualidade de vida da sociedade, 

por ser de fundamental importância para a segurança pública, uma vez 

que, a marginalidade vem crescendo e os casos de violência vêm 

aumentando assustadoramente, assim, a aclamação popular é gritante 

por investimentos que venham de encontro com a prevenção à 

criminalidade. 

O fato é que a ausência de iluminação expõe os moradores a condições 

de vulnerabilidade, uma vez que a escuridão em muito contribui para 

deixar a vítima sem qualquer reação de defesa e favorável ao agressor. 

Desta feita, solicito os préstimos desta empresa no sentido de resolver a 

situação de vulnerabilidade, haja vista que já foram registrados diversos 

assaltos no local.  

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 


