
 
 
 
 

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, fazendo uso de 

suas atribuições regimentais, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência 

para requerer, conforme o 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 com sugestão para que, 

EM CARÁTER DE URGÊNCIA, sejam viabilizados os materiais e serviços que 

necessários para a instalação, reabilitação, e/ou ampliação, com sentido 

de ostensividade, da sinalização indicativa de riscos  de afogamento, por 

natação, mergulho ou queda acidental, nas águas que banham as praias da 

orla marítima; nas contidas em lagoas naturais ou em represamentos 

artificiais; ou dos cursos d’água, neste Município, considerando, para tanto: 

 

[1] a preocupação, compartilhada com colaboradores do Mandato, em contribuir 

para que sejam reduzidas as ocorrências de afogamento nas águas que banham              

o Município e, assim, de mortes precoces evitáveis pela prudência dos banhistas, e, 

pela atuação que se espera da Municipalidade, no caso, por meio da implantação  

de sinalização de advertência adequada; 

 

[2] que os banhistas, sejam moradores locais, visitantes e/ou turistas, absortos em 

aproveitar seus momentos de lazer e recreação, não têm igual nível de consciência 

dos riscos de afogamento naqueles balneários que estejam a freqüentar, ainda 

mais quando a sinalização de advertência incidente for insuficiente, em quantidade, 

visibilidade e/ou compreensão, ou for omissa ou estiver desatualizada em relação 
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às condições de imersão nas águas no local indicado, tais como força das correntes, 

altura das ondas, desníveis do fundo, profundidades, níveis das marés, efeitos das 

variações do clima, entre outros; 

 

[3] as placas informativas das condições de balneabilidade, essas atualizadas com 

frequência, podem induzir frequentadores dos locais onde instaladas, sobremaneira 

nas praias, a pensar que a entrada e natação ou mergulho nas águas que banham 

aqueles não oferece riscos de afogamento;  

 

[4] os riscos de afogamento aumentam significativamente quando não se fazem 

mais presentes e próximos dos locais de ocorrência os agentes do Grupamento de 

Salvamento Aquático, os guarda-vidas, os quais, salvo equívoco, em submetidos  

ao regime de contratação temporária, a partir do término do verão, tem seu quadro 

reduzido, prejudicando sua disposição à proteção da população vilavelhense.  

 

Vila Velha, ES,  

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 


