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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, 

EM CARÁTER DE URGÊNCIA, a Municipalidade adote a utilização de câmeras de 

vídeomonitoramento móveis, a serem conectadas por ondas de radiofrequência              

a Central de Videomonitoramento do Centro de Operações de Vila Velha, para 

transmissão das imagens capturadas em tempo real, e associadas a alto-falantes, 

para emissão de sons de alerta e mensagens de voz, como meio de fiscalização 

para [a] flagrar e interromper os atos de disposição irregular de resíduos sólidos 

vedados na legislação municipal vigente; [b] apurar e comprovar irregularidades 

praticadas; [c] viabilizar efetiva atribuição de multas aos infratores; e, sobretudo, 

[d] evitar a formação/reiteração de “pontos viciados de lixo” e, por conseqüência,              

dos vários transtornos resultantes dos mesmos, considerando, para tanto: 

 

[1] o que dispõem, no sentido desta iniciativa, as leis nº 2.915, de 1994, Código Municipal 

de Limpeza Urbana, nos artigos 35, 35-A, 35-C, 41, 45 e 46; nº 3.500, de 1998, nos 

artigos 22 e 23; nº 4.999, de 2010, Código Municipal do Meio Ambiente, nos artigos 116, 

141 e 142; nº 5.406, de 2013, Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas, 

nos artigos 70 e 116;    
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[2] que os imóveis não edificados, privados e/ou públicos, sem fechamento por muros ou 

gradis, têm sido utilizados para o depósito irregular de lixo doméstico e lixo especial, como 

entulho, podas de árvores e veículos abandonados ou inservíveis, sem que a Municipalidade 

tenha adotado sistematicamente, apesar de reiteradas solicitações por parte de munícipes 

interessados, as providências cabíveis que as legislações referidas acima estabelecem; 

 

[3] que a precariedade na higiene, conservação e/ou ocupação irregular de imóveis é fonte 

de riscos e agravos à saúde da população em geral quando os resíduos acumulados, sólidos 

ou líquidos, se transformam em criadouros e focos de proliferação de animais que vetores de 

doenças ou peçonhentos, notadamente baratas, moscas, pernilongos, aranhas, escorpiões, 

ratos e cobras; 

 

[4] que a disposição irregular de resíduos sólidos quando extrapola os limites dos imóveis 

nos quais ocorre se sobrepõe aos passeios públicos e chega ao leito carroçável das vias, 

trazendo enormes prejuízos a drenagem urbana, na obstrução dos fluxos das águas pluviais 

desde as caixas-ralos das redes coletoras, que ficam cobertas, até aos canais de drenagem, 

que assoreados; 

 

[5] que a percepção de abandono de uma área da Cidade por parte dos Poderes Públicos e                 

da Sociedade, dada tanto pela ausência de equipamentos da infraestrutura urbana como,  

em especial, pela formação de “pontos viciados de lixo”, leva a atração de atividades ilícitas, 

muito comum o tráfico de drogas, e enseja e facilita a prática de atos delituosos que expõe                

a riscos a integridade física das pessoas, e afetam significativamente a ordem pública e                  

o bem-estar de comunidades locais; além de fazer desvalorizar investimentos privados e/ou 

públicos realizados, por vezes em equipamentos importantes para a vida urbana, ou, ainda, 

inibir novos investimentos desejáveis e/ou necessários;  

 

[6] a possibilidade de transmissão de mensagens de voz aos que em vias de cometimento 

de infrações indicando das penalidades aplicáveis; dos impactos ambientais decorrentes; das 

possibilidades de reciclagem dos resíduos dispostos ou a serem dispostos irregularmente; e, 
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do “ecoposto”, da entidade cooperativa ou da empresa de reciclagem mais próxima, para 

fins da destinação adequada dos resíduos; 

 

[7] a medida de interesse público ora indicada é de baixo custo em relação a seus benefícios 

imediatos e futuros, e pode vir a ser executada mediante parcerias com os governos da 

União e do Estado e até com a iniciativa privada, acreditando-se, pelas razões expostas, que 

o atendimento e as providências correspondentes possam vir a ser prontamente adotados.

  

Vila Velha, ES, 06 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador  


