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Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha 

Vereador IVAN CARLINI 

 

 

 

 

 

 

 

OSVALDO MATURANO, Vereador com assento nesta Casa de Leis, no uso de suas 

prerrogativas, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência para fazer REITERAÇÃO 

DE REQUERIMENTO ao Ilustríssimo Senhor Presidente da Companhia Espírito Santense  

de Saneamento – CESAN, CARLOS AURÉLIO LINHALIS, para que aquele preste a seu 

Mandato as informações solicitadas mediante o ofício nº 1.042/17-A dessa Presidência,         

expedido na data de 14 de junho de 2017, que relacionadas à construção e operação da 

Estação de Tratamento de Esgoto de Vale Encantado, localizada no bairro de mesmo nome, 

neste Município, considerando, para tanto, que: 

 

 [1] o ofício destacado foi protocolado naquela concessionária em 22 de junho de 2017, 

onde passou a compor o processo nº 2017.017453; e, foi atendido por meio do ofício            

nº D-OP nº 019/010/2017, de 11 de agosto de 2017, ingresso nesta Câmara Municipal 

em 16 de agosto de 2017, assinado pela então Diretora Operacional, SANDRA SILY, e, 

pelo então Diretor Presidente, PABLO FERRAÇO ANDREÃO;  

 

[2] as informações contidas o expediente último referido, compondo um mero histórico, 

não atendem, mesmo minimamente, os quesitos apresentados na iniciativa de seu Mandato 

e reproduzidos no expediente gerado por ordem dessa Presidência;  
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[3] apesar de, como informado, a Estação de Tratamento de Esgotos em referência ter tido 

as suas obras conduzidas pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, não haver justificativa para 

que a CESAN, que realizou melhorias e promoveu a ampliação daquele equipamento, como 

veio a integrar parceria público privada (PPP) com este Município e a empresa Vila Velha 

Ambiental, não tenha condições de acesso a levantamentos prévios, documentos e estudos, 

que lhe possibilitem bem prestar as informações requeridas;  

 

[4] a consonância do que solicitado com o exposto acima e o que dispõe o § 2º do art. 205 

do Regimento Interno desta Câmara Municipal.  

 

Nestes termos 

Aguarda Deferimento. 

 

Vila Velha, ES,  

 

 

 

OSVALDO MATURANO  

Vereador 


