
 
 
 
 

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, cf. artigos 200 e 201 do 

Regimento Interno desta, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, MAX FREITAS MAURO FILHO, expediente na forma de INDICAÇÃO 

sugerindo que, COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL, sejam viabilizados              

os maquinários, materiais e serviços que necessários para a limpeza e               

o desassoreamento da galeria de drenagem que faz seguimento do eixo              

da Rua Vera Cruz, no bairro Alecrim, considerando, para tanto, que: 

 

[a] são constantes os apelos dos moradores daquele logradouro e proximidades 

pela adoção das providências cabíveis diante da situação atual da referida galeria 

de drenagem e da preocupação inevitável com a ocorrência de transbordamentos 

e/ou alagamentos quando da ocorrência de chuvas intensas; 

 

[b] se somente na extensão de 100 (cem) metros de galerias de drenagem 

que localizadas nas ruas Sagitário, Libra, e Américo Bernardes, no bairro Alvorada, 

vizinho ao bairro Alecrim e na mesma Região Administrativa, foram retiradas cerca 

de 30 (trinta) toneladas de resíduos diversos que dificultavam o adequado 

escoamento das águas pluviais, possivelmente não será retirada menor quantidade       

da galeria da Rua Vera Cruz, com cerca de 350 (trezentos e cinquenta) metros; 



 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 
 
 

 
[c] a presente iniciativa reitera, PELA SEGUNDA VEZ, a solicitação de mesmas 

providências à Municipalidade, sem que tenha sido oferecida uma manifestação 

satisfatória ao seu Mandato, e, o que de maior incômodo, sem que o atendimento 

demandado tenha sido prestado em favor daqueles moradores dele necessitados;  

 

[d] desta feita, a adoção das providências correspondentes, por iniciativa de seu 

Mandato, ainda que indiretamente, tem previsão de aporte de R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais), por meio da inscrição de dotações correspondentes junto à 

Lei Orçamentária Anual para o corrente exercício, como comprova reprodução do 

Quadro de Detalhamento de Despesas divulgado no sítio da Prefeitura Municipal na 

internet; dotações essas que podem ser legalmente suplementadas, se necessário; 

 

[e] por último, mas não por fim, a galeria de drenagem em questão, passa ao lado 

do imóvel que abriga nova sede da UMEI Julierme Dias da Cruz, em construção, 

não sendo adequado que tal unidade, depois de tão esperada pelos moradores do 

bairro Alecrim e adjacências, quando no desenvolvimento pleno de suas atividades, 

tenha o acesso a suas instalações por parte dos membros da Comunidade Escolar 

dificultado por transbordamentos, alagamentos e transtornos desses decorrentes.  

 

Vila Velha, ES, 13 de agosto de 2018. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO  

Vereador  

 


