
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 
  
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha 

Vereador IVAN CARLINI 

 

 

 

 

 

 

 

OSVALDO MATURANO, Vereador com assento nesta Casa de Leis, vem mui respeitosamente 

perante Vossa Excelência para requerer, conforme os artigos 200 e 201 do Regimento Interno, 

seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, MAX FREITAS MAURO FILHO, 

expediente na forma de INDICAÇÃO sugerindo que, sejam viabilizados os materiais,           

obras e serviços que necessários e, assim, executados o aterramento e nivelamento 

dos leitos das vias não pavimentadas no bairro Cidade da Barra, considerando,            

para tanto, que: 

 

[a] entre as referidas vias está a Rua Casemiro de Abreu, onde localizada a entrada da 

Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Alger Ribeiro Bossois”, que inaugurada 

[segunda sede] na data de 15 de maio de 2004, cuja comunidade escolar até o presente 

momento não recebeu da Municipalidade a atenção em ter o acesso às instalações daquela, 

incluídas as vias de entorno, provido de pavimentação; 

[b] seu Mandato apresentou e teve aprovada emenda ao Projeto de Lei Orçamentária para                   

o exercício de 2018, propondo a destinação de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) 

para a pavimentação de vias no bairro Cidade da Barra, incluindo, além da via destacada acima, 

as ruas Humberto de Campos e Manoel Bandeira, recursos esses que o Poder Executivo pode  

suplementar, naquilo que necessário for; 

[c] do fato acima, logo nos primeiros dias do corrente ano, foi protocolada solicitação para            

a pavimentação das vias referidas, tendo sido recebido, em resposta, posicionamento da parte 

do Poder Executivo que, salvo melhor juízo, não considera a relevância e a legitimidade da 
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emenda parlamentar aprovada e incluída no Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD, 

integrante da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2018, com reproduções feitas 

anexas; 

[d] o atendimento da presente solicitação pode se dar com a utilização do produto “Revisol”, 

derivado de escória de aciaria, e, assim, disponibilizado por empresas siderúrgicas localizadas 

na Região Metropolitana da Grande Vitória; que substitui, com menores custos e sem mais 

impactos ambientais, a utilização dos recursos naturais no revestimento primário de vias; e,  

que tem durabilidade de cerca de 10 (dez) anos, período ao fim do qual já deverá ter ocorrido  

a execução da pavimentação permanente nas vias que se pretende ver beneficiadas;  

[e] o aterramento e o nivelamento solicitados visam melhorar as condições de circulação dos 

moradores e veículos de diversas finalidades, para atendimento às necessidades daqueles; 

outrossim, demandando tais ações os estudos prévios das condições da drenagem pluvial e      

de esgotamento sanitário naquelas vias e em suas proximidades, de modo que as soluções              

a serem adotadas não afetem negativamente a sanidade, a estabilidade, e a segurança            

dos imóveis lindeiros.  

 

Vila Velha, ES, 16 de julho de 2018. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 


