
 
 
 
 

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, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, vem respeitosamente perante Vossa Excelência 

para requerer, consoante disposto dos artigos 200 e 201 do Regimento Interno, 

seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal MAX FREITAS  

MAURO FILHO, expediente na forma de INDICAÇÃO para fazer REITERAÇÃO  

adoção das providências cabíveis para substituição [desmonte e construção] 

da ponte localizada na Travessa Arara, em Jardim Marilândia, que teve uma 

seção de seu piso destruído em 16 de dezembro de 2016, e desde então,                 

pois há quase dois anos, está interditada para o tráfego de veículos pesados, 

assim também para a circulação de ônibus de linha intermunicipal de transporte 

coletivo de passageiros,  considerando ainda, para tanto, que:    

 

[1] a referida ponte compõe importante acesso de entrada e saída ao/do bairro  

de Jardim Marilândia, fazendo ligação do sistema viário daquele não somente com           

a Avenida Carlos Lindenberg, mas com outros bairros e regiões, do Município e 

demais municípios da Região Metropolitana; 

 

[2] no sentido acima, favorece os deslocamentos de moradores locais pedestres, 

ciclistas, usuários de linhas do transporte coletivo por ônibus, e/ou condutores de 

veículos, aos lugares de realização de suas atividades públicas ou privadas; 
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[3] com a implantação de estrutura para impedimento da passagem de veículos 

pesados sobre a ponte referida, em favor de sua liberação parcial para o trânsito,             

restou prejudicada a passagem dos ônibus da linha 590 – Bandeirantes x 

Terminal IBES do Sistema Transcol, que houve de ter seu itinerário, ida e volta, 

alterado para passar outras vias daquele mesmo bairro de Jardim Marilândia, 

prejudicados também, sobremaneira, os estudantes residentes e trabalhadores  

de estabelecimentos localizados nas proximidades das vias onde a circulação                

da linha foi suspensa, respectivamente, no retorno aos seus lares em horários 

noturnos, com efeitos sobre a segurança, e, no início das jornadas de trabalho, 

com maiores os riscos da ocorrência de atrasos; 

 

[4] passados 20 (vinte) meses do incidente que determinou a interdição parcial 

da ponte da Travessa Arara em Jardim Marilândia, assim como 10 (dez) meses 

da assinatura de contrato visando à elaboração de Projeto Executivo para a obra 

demandada, ainda esperam os dignos moradores locais por uma solução efetiva 

aos transtornos sofridos pelos mesmos.  

 

Vila Velha, ES, 03 de setembro de 2018. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 

 

 


