
 
 
 
 

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 respeitosamente 

perante Vossa Excelência para requerer, conforme o que disposto dos artigos 200 e 201  

do Regimento Interno, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador                

do Estado JOSÉ RENATO CASAGRANDE, expediente na forma de INDICAÇÃO 

sugerindo-lhe que, [a] em razão da notícia desalentadora divulgada amplamente nos meios 

de comunicação social, nesta data, dando conta à população vilavelhense, vitima de 

inundações sem precedentes, de que as obras de macrodrenagem a serem executadas no 

Município onde residem, numa parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, 

somente produzirão os efeitos desejados no ano de 2020; e, [b] da sabida determinação 

pessoal feita ao seu governo para que se imponha celeridade máxima à execução do 

projeto de macrodrenagem para o Município de Vila Velha1, [c] a qual confirmando o seu 

compromisso, de longa data, para com a adoção de soluções para as reiteradas inundações 

e alagamentos que tantos riscos sanitários e tantos prejuízos econômicos trazem à mesma 

população vilavelhense2; SEJA DADA PRIORIDADE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

DESASSOREAMENTO E À LIMPEZA DOS CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM DAS 

BACIAS DO RIO MARINHO E DO RIO ARIBIRI, considerando, para tanto, que:  

                                                           
1
 Governo do Estado do Espírito Santo. Governador do Estado recebe Vereadores de Vila Velha. Disponível em: 

<https://www.es.gov.br/Noticia/governador-do-estado-recebe-vereadores-de-vila-velha> acesso em 20.maio.2019. 
2
 Prefeitura Municipal de Vila Velha. Prefeito e Governador discutem resoluções para o município. Disponível em: 

<http://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2012/01/prefeito-e-governador-discutem-resolucoes-para-o-municipio>                   
acesso em 20.maio.2019.  

 

https://www.es.gov.br/Noticia/governador-do-estado-recebe-vereadores-de-vila-velha
http://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2012/01/prefeito-e-governador-discutem-resolucoes-para-o-municipio
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[1] as medidas cuja execução ora se sugere dar prioridade, assim como o termo “canais                 

de drenagem”, para fins de simplificação, compreendem os leitos naturais e não naturais 

[retificações, canalizações e desvios] do Rio Marinho e do Rio Aribiri, e, os serviços de 

engenharia e as obras de construção civil que necessárias para a definição das margens e    

a estabilização de solos, de obras de arte de engenharia e de edificações; e, não incluem 

as medidas administrativo-legais de desapropriação de imóveis lindeiros aos cursos d’água; 

 

[2] os canais de drenagem referidos se encontram muito assoreados, com a profundidade 

de suas calhas reduzidas pela grande quantidade de lama constituída pela deposição de 

resíduos de esgotamento sanitário – para os quais a maioria das comunidades dos bairros 

que compõem as bacias do Rio Marinho e do Rio Aribiri ainda aguardam a implantação de 

sistemas de tratamento – e de sedimentos de origens diversas, em níveis que, por vezes, 

alcançam ou superam a metade do diâmetro das saídas das redes de drenagem pluvial e 

de esgotamento sanitário, obstruindo-as e dificultando o adequado escoamento das águas;  

 

[3] em muitos trechos os mesmos canais estão “estrangulados”, por passagens obstruídas, 

por pontes de curta extensão entre seus apoios ou niveladas com as pistas de rolamento 

das vias a que se integram, e, por aterros irregulares para ampliação das áreas de imóveis 

lindeiros, edificados ou não, tudo contribuindo para a retenção/deposição de sedimentos 

e/ou de lixo flutuante, que dificultam o adequado fluxo das águas quando de seu acúmulo                

por conta das chuvas intensas;  

 

[4] os quadros acima se formaram e agravaram depois que o Município não pode mais 

dispor dos serviços de especializados de dragagem viabilizados com o apoio do Governo da 

União, por meio do Departamento Nacional de Obras e Saneamento – DNOS, o qual 

extinto em reformas administrativas no ano de 1990, sendo as dragagens posteriores 

realizadas pela Municipalidade, por meio de empresas prestadoras de serviços, conduzidas 

com evidente falta de regularidade, abrangência e efetividade necessárias;  

 



 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 
 

 

[5] mesmos quadros e condução insatisfatória de desassoreamento e limpeza se verificam, 

observadas as especificidades ao caso, com relação às galerias de drenagem que 

localizadas nas bacias em questão, ainda que algumas delas, ao longo das últimas décadas, 

tenham sido aumentadas em sua extensão e capacidade de fluxo das águas, por conta da 

melhoria dos elementos de infraestrutura que as compõem;  

 

[6] com isso, o entorno dos canais e galerias de drenagem, inclusive importantes vias para 

fluir a mobilidade urbana e equipamentos públicos essenciais, evidente também moradias e 

estabelecimentos de comércio, indústria e prestação de serviços, são atingidos por 

reiteradas inundações e alagamentos, de frequência anual e de intensidades variáveis, 

conforme se dão os volumes das chuvas e suas interações com os níveis das marés;  

 

[7] os moradores e os empresários locais sofrem, conforme o caso, com os riscos e 

agravos à sua saúde, expostos a contaminação por doenças de veiculação hídrica e/ou 

acidentes; e com os prejuízos aos seus patrimônios e/ou ao desenvolvimento de seus 

negócios; riscos, agravos e prejuízos que não diminuem quando as águas voltam aos seus 

condutos e cursos normais, posto que consolidados; e, porque após os eventos das 

inundações e alagamentos demora-se com a adoção das medidas preventivas e/ou 

corretivas, por razões de extensão do território, da burocracia do processo licitatório e/ou 

da indisponibilidade imediata de recursos;  

 

[8] tem-se que a execução de obras de macrodrenagem no Município de Vila Velha3, numa 

retomada conduzida pelo Governo do Estado, receberá o aporte de recursos consideráveis         

da parte do Governo Federal e Caixa Econômica Federal, de cerca de R$ 370 milhões, 

salvo equívoco, e, contemplará também as bacias do Rio Marinho e do Rio Aribiri, mas, 

                                                           
3 Prefeitura Municipal de Vila Velha. Obras de macrodrenagem serão intensificadas em 2018, et, Obras na ponte de   

Nova América entram em fase de conclusão. Disponíveis em <http://vilavelha.es.gov.br/noticias/2017/12/Obras-de-
macrodrenagem-serão-intensificadas-em-2018-18614> e, <http://vilavelha. es.gov.br/ noticias/2018/01/ Obras-na-ponte-
de-Nova-America-entram-em-fase-de-conclusão-18751> acessos em 02.fevereiro.2018.   
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transmitem os valores anunciados relativos aos investimentos previstos, respectivamente 

de até R$ 2,0 milhões e de R$ 10,0 milhões, quando comparados àqueles consignados 

em favor da bacia do Rio do Congo, R$ 61,5 milhões, que mais uma vez tais bacias 

hidrográficas, assim, seus bairros e suas comunidades, não receberão a devida 

atenção dos poderes públicos;  

 

[9] em favor da adoção das medidas sugeridas prioritárias nesta iniciativa, está, além               

do poder para a concessão do licenciamento ambiental exigível aos serviços concernentes, 

por meio do Instituto Estadual do Meio Ambiente - IEMA, um obstáculo sempre 

levantado quanto ao pretendido, o fato de ter a Secretaria de Estado de Saneamento, 

Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB conhecimento do Plano Diretor  

de Drenagem Urbana Sustentável – PDDUS que este Município possui, contendo as 

referências e propostas de medidas de curto, médio e longo prazo para fins da melhoria  

da drenagem urbana, recebido no ano de 2011, resultado de parceria com a companhia 

VALE, que cuidou de sua elaboração; 

 

[10] destaca-se o Plano Diretor de Drenagem Urbana Sustentável – PDDUS por trazer4 [d] 

“um diagnóstico [ainda recente] das bacias do município [...] que aponta os parâmetros 

técnicos necessários para solucionar os problemas de drenagem de água na cidade”, e ter 

entre os seus objetivos: [e] “possibilitar o controle de cada bacia hidrográfica de Vila Velha, 

com base nos níveis de maré, para reduzir os níveis de inundações”; e, [f] vir a contribuir 

para “evitar perdas econômicas, melhorar as condições de saneamento e qualidade do 

meio ambiente da cidade, dentro de princípios econômicos, sociais, e ambientais”;  

 

[11] por último, mas não por fim, a adoção das medidas sugeridas para os problemas 

ressaltados nesta iniciativa é uma antiga reivindicação das comunidades de moradores das 

bacias do Rio Marinho e do Rio Aribiri, não obsta a consecução daquelas que anunciadas                     

                                                           
4 Prefeitura Municipal de Vila Velha. Vila Velha apresenta plano diretor de drenagem urbana. Disponível em: 

<http://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2011/12/vila-velha-apresenta-plano-diretor-de-drenagem-urbana-1554> 
acesso em 20.maio.2019.  
 



 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 
 

como obras de macrodrenagem, as quais, por dependerem de várias complementações, 

salvo melhor juízo, depois de executadas, tendem a demorar a produzir os resultados que 

delas esperados; cabendo ressaltar que assim, essas mesmas, por serem tão demandadas 

e anunciadas como as soluções efetivas e eficazes, se tornam cada vez mais distantes             

da justiça e da gratidão por sua realização.  

 

Vila Velha, ES, 21 de maio de 2019.  

 

 

 

OSVALDO MATURANO  

Vereador  

 


