
 
 
 
 

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 substituição das lâmpadas e, naquilo que couber, das 

luminárias, dos sistemas de iluminação pública instalados nas vias públicas 

dos bairros Cobilândia, Jardim Marilândia, Nova América, Rio Marinho e 

Vale Encantado e Jardim do Vale, de modo que [a] em todos pontos de 

iluminação daqueles, passem a ser de vapor metálico, com potência igual 

ou superior a 150 Watts, [b] com atribuição de prioridade para aquelas 

vias nas quais ocorra a localização e funcionamento em horário noturno de 

atividades de comércio e de prestação de serviços, unidades de ensino ou 

de saúde, templos religiosos e outros equipamentos comunitários, assim 

como a permanência de lotes e áreas não edificados, quais transformados 

em pontos viciados de lixo e entulhos, e/ou de edificações sem ocupação 

residencial ou empresarial, considerando, para tanto: 

 

[1] a avaliação de moradores dos bairros acima destacados, compartilhada por este  

Mandato, de que os sistemas de iluminação pública, com a utilização das lâmpadas 

de vapor de sódio ou de mercúrio, não se fazem mais suficientes para atender as 
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finalidades de sua instalação, sobretudo aquela de contribuir para com a segurança 

mínima daqueles mesmos, na saída para e no retorno de suas atividades pessoais e 

particulares, que realizadas em horários noturnos;  

 

[2] que as lâmpadas de vapor metálico são reconhecidas como de desempenho 

muito superior àquelas de vapor de sódio ou de mercúrio, além de oferecerem,             

em consonância com as finalidades da iluminação pública e desta iniciativa, uma 

irradiação de luz em 360º (trezentos e sessenta graus), iluminando quase tudo nas 

áreas onde instaladas; 

 

[3] que a ausência ou a deficiência da iluminação pública, associada à uma redução 

do policiamento ostensivo nos períodos da noite e da madrugada e à conveniente 

omissão de proprietários em fazer o cercamento e proceder a conservação regular 

de seus imóveis edificados ou não, ensejam o uso irregular dos mesmos e a prática 

de atos delituosos, com sérios riscos à integridade física das pessoas em geral, 

cabendo pois à Municipalidade a adoção das providências cabíveis ao seu alcance, 

sem prejuízo da promoção posterior das medidas administrativo-legais suficientes 

para que os responsáveis efetivos arquem com os ônus de mesmas providências; 

 

[4] a perspectiva acima é confirmada por estudos realizados no exterior e no País1, 

cujos resultados demonstraram que a melhoria [reforço] da iluminação pública nas 

vias e demais espaços públicos reduz as ocorrências de crimes, além de representar 

economia de recursos comparativamente aos dispêndios com o aumento das forças 

e a aquisição de mais equipamentos de segurança pública;  

 

[5] por meio do sítio da Prefeitura Municipal na internet, toma-se ciência de que: 

 

[a] ações de recuperação de pontos de iluminação pública nos bairros do Município 

para aumento da eficiência luminosa não são anunciadas desde outubro/2018; e, 

                                                           
1
 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/experimento-mostra-que-ruas-com-iluminacao-publica-tem-menor-riscos-

de-serem-pontos-de-crime.shtml 
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[b] a Parceria Público-Privada que visa a modernização dos sistemas de iluminação 

pública ainda se encontra na fase de estudos das demandas a serem atendidas -              

com previsão de conclusão no mês de Novembro vindouro - e somente estará 

contratada e terá os serviços que abrange iniciados em meados do ano de 2020, 

enquanto, as necessidades da população são cotidianas e prementes. 

 

Vila Velha, ES,  

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 


