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Vila Velha, 04 de julho de 2019. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 300/2019 

 

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 Paul, vem mui 

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

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

retirada da árvore localizada na Rua Vicente de Carvalho (próximo a 

rotatória), no bairro Boa Vista II, nesta cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

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

há uma árvore na calçada da Rua Vicente de Carvalho, no Bairro Boa 

Vista II que têm comprometido a estrutura da base do muro. 
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A árvore tem empurrado o muro, que visivelmente está prestes a cair, 

podendo causar uma tragédia, pois a via é de bastante movimento, 

tanto de veículos como de pedestres.  

Diante do exposto, requer a visita de técnicos da Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável e da Secretaria de Infraestrutura, 

Projetos e Obras para emissão de laudo sobre a necessidade e 

possibilidade de retirada da referida árvore. 

 

Solicitamos urgência na solução desta demanda, tendo em vista todo 

prejuízo que tal situação tem causado aos moradores.  

 

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


