
 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
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“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 Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal MAX FREITAS 

MAURO FILHO, expediente na forma de INDICAÇÃO sugerindo que, com a maior 

brevidade possível, sem prejuízo de estudos e avaliações prévias, sejam viabilizados 

os materiais e serviços necessários para pintura da pavimentação asfáltica das vias 

localizadas no Centro da Cidade, do Pólo de Confecções da Glória, e em outras áreas 

de concentração das atividades de comércio e prestação de serviços nos diversos 

bairros da Cidade, com a utilização de tintas apropriadas, preferencialmente na cor             

azul ciano, visando fazer com que seja proporcionada a redução do calor absorvido  

e irradiado, mesmo tempo, por referido tipo de pavimento e por outras construções 

e elementos da infraestrutura urbana em concreto ou metal, com benefícios a saúde 

e ao bem-estar das pessoas em trabalho e/ou circulação nas localizações referidas,  

considerando, para tanto, que: 

 

[1] os efeitos da elevação de temperaturas médias se fazem sentir mais fortemente nas áreas 

mais urbanizadas das cidades, mesmo aquelas litorâneas como Vila Velha, se verificando uma 

variação a maior de até seis graus em relação às áreas mais arborizadas, e de até dez graus               

em relação às áreas menos urbanizadas, as quais têm ainda a favor menor número de veículos 

em trânsito – menor geração de calor e poluentes do ar desses – e maior circulação dos ventos; 
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[2] as áreas de concentração de atividades econômicas acima referidas não estão certamente 

entre as mais urbanizadas da Cidade, no sentido estrito do termo, mas, salvo melhor juízo, 

como locais de acentuada reunião de pessoas, trânsito intenso de veículos, falta de espaços 

para circulação do ar entre os imóveis e pouca arborização, se constituem em “ilhas de calor”, 

assim denominados os espaços urbanos em que as condições de temperatura e umidade do ar 

se apresentam em graduações elevadas e muito diferentes daquelas do ambiente maior onde 

estão inseridos, o todo ou região do território do Município, por exemplo; 

 

[3] o organismo de cada pessoa é dotado de mecanismos de regulação da temperatura interna  

corporal na sua interação com a temperatura ambiente, notadamente as elevadas, o calor, e            

a umidade do ar, podendo tais mecanismos não funcionarem adequadamente quando o corpo 

fica exposto por muito tempo aos raios solares e/ou ao calor irradiado ou refletido, decorrendo 

disso mal-estar ou riscos à integridade física e/ou a saúde, com sintomas indo de pele seca e  

avermelhada, enjôo, e dor de cabeça até a queimaduras, desidratação e perda da consciência, 

sendo os mais sensível aos efeitos danosos do calor as crianças e os idosos; cabendo lembrar 

que muitos trabalhadores e servidores públicos exercem suas atividades em vias públicas nas 

referidas áreas de concentração de atividades comerciais e de prestação de serviços da Cidade; 

 

[4] a presente iniciativa segue experiência levada a cabo pela Prefeitura Municipal de Tietê, 

Estado de São Paulo, que para aplacar o calor na Cidade daquele Município, com temperaturas 

acima dos 30º C (trinta graus Celsius), num projeto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, adotando técnica da área da climatologia, começou 

a executar a pintura de vias com tinta na cor azul ciano, prevendo os gestores como resultados: 

 

[a] a redução das temperaturas até então registradas em 10% (dez por cento), e a promoção 

de ambientes urbanos mais confortáveis para as pessoas, os animais e as plantas – como               

se pretende venha a ocorrer também em favor dos habitantes de Vila Velha; comprovado por 

experimento realizado localmente, a redução de até oito graus entre as temperaturas medidas 

em área descoberta e em área pintada de mesmo pavimento asfáltico;  
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[b] a compensação dos gastos a serem realizados por uma potencial redução do consumo de 

energia elétrica pelo funcionamento de ventiladores e condicionadores de ar; e,  

 

[c] a ampliação da abrangência do projeto para incluir pontos de parada de ônibus e telhados 

de escolas, unidades de saúde e demais prédios públicos municipais; 

 

[5] a medida de interesse público ora indicada é de baixo custo e pode vir a ser executada        

em parcerias com a iniciativa privada, junto aos estabelecimentos comerciais ou de prestação 

de serviços das áreas referidas que venham a ser beneficiadas e/ou por meio de suas entidades 

representativas, acreditando-se, pelas razões expostas, que a decisão favorável ao atendimento 

e as providências correspondentes possam vir a ser prontamente adotadas.  

 

Vila Velha, ES, 28 de janeiro de 2019. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador  


