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Vila Velha, 30 de julho de 2019. 

 

INDICAÇÃO –GVDA- 324/2019 

 

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 Zumbi dos Palmares, vem 

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

expediente, EM FORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito Municipal, 

solicitando que seja providenciado mutirão de limpeza (raspagem, 

capina, retirada de entulhos e pintura de meio fios e postes), em todo o 

bairro Zumbi dos Palmares, nesta Cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de 

moradores, o bairro Primeiro de Maio necessita de mutirão de limpeza 

para que seja preservado o direito a dignidade da pessoa humana 

daqueles que ali residem. 
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Há entulho espalhado por várias calçadas do bairro, diante disso, essa 

solicitação objetiva a melhoria das condições de lazer e moradia, bem 

como a preservação da saúde, uma vez que a falta de limpeza ocasiona 

a procriação de animais e insetos que podem gerar doenças. 

Os postes e meio fios estão apagados devido à ação do tempo, 

necessitando de serem revitalizados, para que tenhamos um bairro 

com uma boa aparência. 

Por todo o exposto, a fim de evitar o aumento de casos de doenças 

transmitidas por insetos e ratos na região, solicito a urgência no 

atendimento da demanda. 

 

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 


