
 
 
 

 
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. 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 

sugerindo que, com a maior brevidade possível, sejam viabilizados os 

materiais, as obras e os serviços necessários para a adoção de uma 

solução permanente aos alagamentos recorrentes verificados na área              

de confluência das ruas Guaraná, Serra Pelada, Jucupemba, Pendanga e 

Sobreiro, entre os bairros Rio Marinho e Jardim Marilândia, considerando, 

para tanto, que: 

 

[1] a região atingida pelos alagamentos compreende duas importantes vias de 

ligação da Grande Cobilândia e de vários bairros do vizinho Município de Cariacica 

com as demais regiões do Município de Vila Velha, e vice-versa, as ruas Sobreiro e 

Guaraná, por isso integrando os itinerários de linhas municipais e intermunicipais 

de transporte coletivo por ônibus; 

 

[2] junto às vias acima referidas se tem os acessos imediatos para a Unidade 

Básica de Saúde de Jardim Marilândia - “Manoel Aprígio”, e a Unidade Municipal de 

Educação Infantil “Pedro Pandolfi”, que ficam dificultados nos dias de ocorrência de 

chuvas mais intensas, trazendo transtornos aos usuários da primeira e a muitos dos 

pais e responsáveis dos educandos da segunda;  

 

[3] supõe-se, a causa dos alagamentos está na obstrução ou falta de ligação 

entre a vala para escoamento de águas que segue em paralelo à Rua Guaraná,  

pelo lado esquerdo dessa via, e a rede de drenagem pluvial da Rua Serra Pelada,  
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se essa existir ou também obstruída, a qual, por sua vez, deve[ria] ter ligação com               

o canal de drenagem margeado pela Rua Grande Vitória, em Cobilândia; 

 

[4] foi observado que a vala referida acima, a princípio, não tem um fluxo continuo 

de águas, que assim apenas se acumulam no leito daquela quando por ocasião das 

chuvas e sem condução por redes de drenagem, transbordam para as demais vias 

referidas ao início, com o agravante de que na Grande Cobilândia, as águas pluviais 

ainda se misturam muito rapidamente com os esgotos domiciliares e industriais  

não tratados adequadamente, trazendo riscos à saúde dos moradores locais; 

 

[5] em existindo ou não a ligação entre a vala marginal à Rua Guaraná e a rede de 

drenagem da Rua Serra Pelada, entende-se que deve ser construída uma caixa de 

areia, para retenção de sedimentos que possam assorear e obstruir a rede de 

drenagem acima e seus elementos, muitos os contribuintes para essas ocorrências 

no curso daquela primeira antes referida; 

 

[6] defende seu Mandato a perspectiva de que a Municipalidade deve dar prioridade                 

à conservação dos canais de drenagem, assim como à manutenção e reabilitação, 

quando for o caso, das redes de drenagem pluvial e seus elementos, de modo que 

sejam desassoreados e desobstruídos com regularidade, para se evitar ao máximo 

as negativas decorrências dos transbordamentos e alagamentos, nos seus aspectos 

sociais, econômicos e ambientais, no presente caso, a recaírem sobre os dignos 

moradores dos bairros Rio Marinho e Jardim Marilândia.   

 

Vila Velha, ES, 04 de setembro de 2018. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO  

Vereador  


