
 
 
 
 

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 Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

MAX FREITAS MAURO FILHO, expediente na forma de INDICAÇÃO sugerindo que, 

EM CARÁTER DE URGÊNCIA, a Municipalidade instale duas bases operacionais da 

Guarda Municipal ou dois módulos integrados dessa última com a Polícia Militar 

no bairro Divino Espírito Santo, sendo [a] uma unidade na confluência entre a 

Rua Europa e as avenidas Gonçalves Ledo e Capixaba, e, [b] outra, na confluência 

da Avenida Carioca com a Rua Doutor Antônio Athayde, junto dos acessos da 

Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça, assim, na divisa do primeiro bairro 

com o Centro, na área do Sítio Batalha, considerando, para tanto:   

 

[1] as bases operacionais e os módulos de operação integrada representam importante 

contribuição para [c] manter a ordem pública e aumentar a segurança e o bem-estar das 

pessoas em geral, no seu ir [para], vir [de] e permanecer nos lugares do desenvolvimento 

de suas atividades particulares e/ou na sua busca por alcançar necessária prestação de 

serviços públicos e/ou privados; [d] confirmar a aproximação da Municipalidade aos cidadãos 

munícipes; [e] viabilizar o atendimento das reivindicações comuns e persistentes da parte de 

comerciantes e prestadores de serviços em atuação em todo este Município; [f] aumentar            

a percepção de zelo da Administração Municipal para com a Cidade e de atenção para todos 

que nela habitam, permanente ou temporariamente, notadamente os visitantes e os turistas;     

 

[2] as localizações acima são propostas na razão da proximidade entre [g] equipamentos 

públicos e privados que se tem por muito importantes para o bem estar da coletividade - 

terminal urbano de ônibus, hospital geral, farmácia pública, shopping center, 

faculdade e escola de segundo grau; e, [h] lugares reconhecidos pelos poderes públicos 
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municipal e estadual como teatros de ocorrência de reiterados eventos de infração contra             

as legislações devotadas à organização do meio urbano e à preservação de sua identidade, 

funcionalidades e finalidades, e, nessa esteira, de atos delituosos e criminosos; 

 

[3] os reclamos de moradores e empresários da região central deste Município trazidos               

até seu Mandato, os quais não desejam ser submetidos à mesma insegurança que perturba 

nos demais municípios da Região Metropolitana a ordem pública e a tranqüilidade social            

das comunidades dos bairros de localização no entorno de equipamentos semelhantes 

àqueles acima referidos, assim pois, também de seus usuários e clientes, funcionários e 

prestadores de serviços, como de outros estabelecimentos públicos e privados, em fatos 

amplamente divulgados pelos meios de comunicação; 

 

[4] os quadros expostos, quanto mais se agravam, mais inibem a atração e consolidação              

de investimentos privados, sensíveis a questão da segurança pública das pessoas e à oferta 

de condições favoráveis ao bem-estar dos consumidores; com isso, também a geração de 

novos e diversificados empregos, tão demandados atualmente, e o aumento da arrecadação 

de impostos, nesse caso, restringindo a realização de investimentos públicos demandados, 

esperados e necessários;  

 

[5] o entendimento de que a medida de interesse público ora indicada é de baixo custo               

em relação aos seus benefícios imediatos e futuros, e pode vir a ser executada mediante 

parcerias com os governos da União e do Estado e até mesmo com a iniciativa privada, 

acreditando-se, pois, que o atendimento e as providências correspondentes possam ser 

prontamente adotados. 

  

Vila Velha, ES, 02 de maio de 2019. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 


