
 
 
 
 

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, sejam adotadas as medidas administrativo-

legais possíveis e viabilizados, por meio da Secretaria Municipal de 

Defesa Social e Trânsito, o reforço ao policiamento ostensivo realizado 

pela Polícia Militar nas áreas adjacentes ao Corredor Urbano Leste-Oeste 

ou, como se faz mais conhecida, Rodovia Leste-Oeste, de modo especial 

nos bairros Rio Marinho e Vale Encantado, neste Município, mediante [a] 

o aumento da circulação de agentes e de viaturas da Guarda Municipal; 

[b] a instalação de câmeras de segurança com integração ao Sistema 

Municipal de Videomonitoramento, e, ainda, [c] a implantação de bases 

operacionais da Guarda Civil Municipal ou de módulos integrados dessa 

última com a Polícia Militar, junto ao leito da referida via urbana e/ou 

aos seus principais acessos de entrada e saída, considerando, para tanto: 

 

[1] os inúmeros reclamos dos moradores locais quanto ao aumento significativo 

do número de ocorrências de assaltos a pedestres, aos ciclistas e aos condutores 

de veículos motorizados, crimes esses que estão sendo cometidos inclusive com 

o lançamento de pedras ou da colocação de obstáculos para forçar aqueles que 

estão em trânsito a parar, prática que pode vir a provocar acidentes de trânsito, 

aumentando os riscos a integridade física das pessoas envolvidas; 
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[2] que o mesmo Corredor Urbano, após cinco meses de sua inauguração, entre 

outras deficiências denotadas por seus usuários e conhecidas dos órgãos públicos 

estaduais responsáveis por sua implantação e gestão, não dispõe de sistemas de 

iluminação pública necessários a uma infraestrutura do seu porte e importância, 

elevando o nível de insegurança na utilização em períodos noturnos; 

 

[3] o temor dos mesmos moradores quanto ao aumento de ocorrências de furtos 

e assaltos as residências e empresas localizadas nos bairros lindeiros à Rodovia 

Leste-Oeste, por essa nova e importante ligação viária possibilitar aos criminosos 

várias alternativas para a sua fuga ou mesmo ocultação logo após a prática dos 

atos criminosos, e, até mesmo a reiteração desses em curtos períodos de tempo; 

 

[4] como é de conhecimento geral, uma grande parte das ocorrências de furtos   

e assaltos deixam de se tornar objetos de denúncia e registros estatísticos com  

a não formalização do competente Boletim de Ocorrência Policial, o que mascara 

a realidade da violência urbana junto às autoridades e aos agentes da área de 

segurança pública e, sobretudo, às próprias comunidades atingidas; 

 

[5] que a omissão de cidadania ressaltada acima impede a melhor avaliação das 

ocorrências de violência urbana, fazendo indicar falsa e comumente, em desfavor 

de todos os interessados, da desnecessidade de mobilização de meios e recursos 

para a necessária prevenção, como ora solicitada; 

 

[6] que dispõe o art. 1º da Lei nº 5.460, de 2013, caber à Guarda Municipal de 

Vila Velha, entre outras atribuições, promover “a prevenção à violência urbana e 

a colaboração com a Segurança Pública”, o que se pleiteia com esta iniciativa;  

 

[7] a pertença dos recursos humanos e materiais a outra esfera de governo ou  

a ausência de recursos orçamentários próprios para o custeio da implementação 

ou oferecer contrapartida para convênio que viabilize a adoção das providências 



 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 
 

que ora solicitadas, não podem ser argumentos para que a Municipalidade não se 

mobilize pelos meios e recursos que lhe estejam disponíveis, sobretudo quando 

se trata da preservação da integridade das pessoas, da defesa da vida.  

 

E, na certeza da melhor acolhida e do atendimento, agradece antecipadamente a  

Vossa Excelência por toda atenção a ser dispensada à presente iniciativa.  

 

Vila Velha, ES, 06 de maio de 2019. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO  

Vereador   

 


