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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, fazendo uso de 

suas atribuições regimentais, vem mui respeitosamente a Vossa Excelência para 

requerer, conforme 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, com a maior 

brevidade possível, reclame a adoção das providências cabíveis por parte 

da concessionária EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., 

para o ajuste das proteções contra o furto de energia elétrica instaladas 

nas redes de distribuição nos limites de vários bairros neste Município, de 

modo que [a] depois de atuarem as referidas proteções as lâmpadas e/ou 

luminárias dos sistemas de iluminação pública não sofram desligamentos 

ou danos que lhes reduzam a vida útil ou até as inutilizem, gerando muitas 

demandas e aumento das despesas por manutenção ou substituição; e, [b] 

os moradores locais que atingidos não fiquem desprovidos de importante 

serviço, apoio para o seu ir e vir de atividades em horários noturnos, e uma 

contribuição relevante para a segurança pública, considerando, para tanto:      

 

[1] os reclamos de moradores dos bairros Vila Dom João Batista, João Goulart e 

Jabaeté, que reportados ao seu Mandato por lideranças comunitárias das regiões 
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daqueles bairros, dando conta de que onde instalada a proteção contra o furto de 

energia elétrica esse sistema cumpre com sua finalidade, mas, avaliam aqueles, 

resultando em prejuízos ao sistema de iluminação pública, os quais evidenciados na 

aparente “queima” das lâmpadas utilizadas, que reiterada e em número acentuado; 

 

[2] relataram os moradores e lideranças comunitárias que nos locais em que se 

têm redes de distribuição dotadas de proteção contra o furto de energia, depois das 

ocorrências de suspensão no fornecimento do insumo, quando esse é restabelecido, 

se verifica a “queima” das lâmpadas, a demandar substituições constantes e que 

impõe, até a execução dos serviços, a convivência com as indesejáveis situações de 

escuridão e insegurança;   

 

[3] a concessionária de distribuição referida ao início admite a existência de redes 

elétricas com proteção contra o furto de energia elétrica e informa que quando das 

tentativas de execução de ligações clandestinas aos sistemas de iluminação pública 

esses são sobrecarregados e sofrem desligamento, mas omite quanto às proteções 

utilizadas poderem causar prejuízos eventuais ou constantes aos mesmos sistemas; 

 

[4] não visa a presente iniciativa a adoção de qualquer medida que seja contrária  

à disposição de proteção contra o furto de energia elétrica nas redes de distribuição 

desse importantíssimo insumo à vida moderna, mesmo que quanto aos sistemas de 

iluminação pública; 

 

[5] o dever de observação pela Municipalidade e pela concessionária distribuidora  

do princípio da continuidade dos serviços públicos, reverberado no que disposto dos 

artigos 175, § único, IV, da Constituição Federal, combinado, no caso em tela, com 

o art. 30, V, dessa última; 6º, caput, X, e 22, da Lei Federal nº 8.078, de 1990, 

Código de Defesa do Consumidor; e, 6º e 7º, caput, I, da Lei Federal nº 8.987, de 

1995, que dispõe sobre os regimes e diretrizes da prestação de serviços públicos;   
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[6] em reiteração, que a ausência ou a deficiência da iluminação pública, associada 

com a redução do policiamento ostensivo nos períodos da noite e da madrugada e  

a omissão de proprietários na conservação regular de imóveis edificados ou não, 

ensejam a prática de atos delituosos, com riscos à integridade física das pessoas, 

cabendo à Municipalidade a adoção das providências cabíveis ao seu alcance. 

 

Vila Velha, ES, 24 de setembro de 2019. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador  

 

 

 


