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Ao Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha 

Ivan Carlini 

Praça Frei Pedro Palácio, s/nº - Prainha – Vila Velha- ES- CEP: 29100-500 

 

 

PATRICIA CRIZANTO, Vereadora que a este subscreve, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, conforme o Artigo 328, caput e §2°, do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Vila Velha, vem mui respeitosamente a Vossa 

Excelência requerer o encaminhamento de expediente, EM FORMA DE 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO, ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando 

informações quanto a execução da lei 5902/2017, de nossa autoria, sendo 

melhor explicitado o pedido abaixo.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Solicitamos, encarecidamente, informações quanto à execução da lei 

5902/2017, de nossa autoria, que dispõe sobre a delimitação e a sinalização 

das áreas de risco ambiental existentes no município de Vila Velha, que de 

acordo com seu texto, a mesma entrou em vigor no dia de sua publicação e até 

a presente data não tivemos conhecimento de nenhuma intervenção. Por se 

tratar de uma lei de extrema importância, seguem os questionamentos a serem 

respondidos: 

 

 

I. Com base na lei, hoje, já existe alguma área de risco ou 

vulnerabilidade ambiental sinalizada ou demarcada? Se sim, 

qual/quais são ás áreas? Se não, por qual razão? 
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II. Solicitamos o levantamento atualizado de todas as áreas de risco 

e vulnerabilidade ambiental de Vila Velha.  

 

Por isso, viemos, encarecidamente, solicitar respostas quanto aos 

pedidos e que sejam respondidos no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme prevê o artigo 328, §2°, do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Vila Velha. 

 

Agradeço antecipadamente, ao tempo que reitero protestos de elevada 

estima e distinta consideração, aguardando soluções urgentes. 

 

      Vila Velha, 20 de Setembro de 2018. 

 

 

PATRICIA CRIZANTO 

(Vereadora PMB) 

 

 


