
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

GABINETE DO VEREADOR ARNALDINHO BORGO 
“Deus seja louvado” 

 
 

Praça Frei Pedro Palácio, s/nº - Prainha – Vila Velha - ES – CEP 29.100-500 
Contato: (27) 3349-3232 – 3219-6964 – 3349-3259 www.cmvv.es.gov.br 

EXPEDIENTE Nº 64/2018/CMVV/ABF/GAB 

 

Excelentíssimo Senhor 

IVAN CARLINI 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha. 

 

 

 Eu, ARNALDINHO BORGO, Vereador, dentro de minhas atribuições legais, nos 

termos do disposto no art. 200, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vila Velha, 

solicito que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Vila 

Velha, com cópia para o Secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito da PMVV 

esta  

 

INDICAÇÃO 

 

  Considerando os inúmeros pedidos de moradores que utilizam o cruzamento da Av. 

Cel. Pedro Maia de Carvalho com a Rua Jorge Risck, no Bairro Praia das Gaivotas, neste 

município. 

 

Considerando que os usuários das vias temem que além de riscos de assalto, o tráfico a 

luz do dia, a falta de monitoramento torne o bairro ainda mais inseguro e vulnerável aos mais 

diversos tipos de crime. 

 

Considerando que foram instaladas câmeras de videomonitoramento neste 

cruzamento, mas não se tem notícia do efetivo funcionamento das mesmas (relatos de 

moradores). 

 

Vimos por meio deste, solicitar informações sobre o funcionamento das câmeras 

instaladas no Cruzamento da Av. Cel. Pedro Maia de Carvalho com a Rua Jorge Risck, 

Bairro Praia das Gaivotas e caso não estejam funcionando, quais os motivos e se há 

previsão para o início do funcionamento das mesmas, vez que os equipamentos foram 

custeados pelos cofres públicos e não estão atendendo a finalidade a que foram 

destinadas. 

 

Alertamos que se trata de uma demanda apresentada em nosso gabinete, vindo 

diretamente de diversos moradores da Comunidade de Praia das Gaivotas, bem como de 

moradores de bairros adjacentes, o que nos faz reafirmar a necessidade de se haver urgência 

no atendimento deste pleito. 

 

Palácio Legislativo, 18 de Outubro de 2018. 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 


