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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, sejam adotadas as medidas administrativo-

legais possíveis necessárias e viabilizados, por meio da Secretaria 

Municipal de Defesa Social e Trânsito, preferencialmente no âmbito de 

um convênio tendo como partes os Municípios de Cariacica e de Vitória e 

o Estado do Espírito Santo, o reforço ao policiamento ostensivo atribuído 

a Polícia Militar na extensão da Ponte Florentino Ávidos, mais conhecida 

como “Cinco Pontes”, e nas áreas que lhe são adjacentes, 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 base 

operacional da Guarda Municipal ou de módulo integrado dessa última 

com a Polícia Militar, nas proximidades dos acessos de entrada e saída 

daquela infraestrutura viária, considerando, para tanto: 

 

[1] o exemplo suficiente do crime de latrocínio consumado que ocorrido no dia 

de ontem, 14 de maio de 2019, por volta das dezessete horas, no trecho da 

referida ponte nos limites do Município de Vitória, no bairro Ilha do Príncipe, e 
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que teve por vítima Carlos Renato Souza, 45 anos, casado, pai de dois filhos, 

analista de sistemas, residente no Município de Vila Velha, que naquele momento 

na condição de trabalhador e ciclista, em que o valor da vida humana, de suas 

relações e de seus afetos, foi mais uma vez friamente desconsiderado.   

 

[2] destaca-se de reportagem com reprodução feita anexa que os criminosos 

responsáveis pelo assalto e morte “cometiam crimes com frequência na região 

das Cinco Pontes, tendo as bicicletas como [seu] alvo principal”, e que o trajeto 

do trabalho para casa [e vice-versa] era “feito todos os dias” pela vítima;  

 

[3] que, no contexto acima, a possibilidade da ocorrência de crimes semelhantes 

sobre a infraestrutura ora em questão e áreas adjacentes à mesma é acentuada, 

porquanto não se verificando, salvo engano, a realização de ações preventivas 

de segurança pública ou defesa social que os possam desestimular, enquanto                 

o número de cidadãos trabalhadores e ciclistas em trânsito entre os municípios 

de Vila Velha e Vitória muito aumentou nos anos recentes;  

 

[4] que, reitera-se aqui, a omissão de cidadania em não proceder à formalização 

do Boletim de Ocorrência Policial quanto a grande parte das ocorrências de furtos 

e assaltos, inclusive na região das “Cinco Pontes”, a mascarar a realidade da 

violência urbana junto às autoridades e aos agentes da área de segurança 

pública e, sobretudo, às próprias comunidades atingidas; 

 

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

ou a ausência de recursos orçamentários próprios para custeio da implementação 

ou oferecer contrapartida para convênio que viabilize a adoção das providências 

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. 
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[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.  

 

Vila Velha, ES, 15 de maio de 2019. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO  

Vereador   

 


