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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, cf. artigos 200 e 201 do Regimento Interno, seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal MAX FREITAS MAURO FILHO, 

expediente na forma de INDICAÇÃO, para que a Municipalidade requeira  

ao Governo do Estado a cessão de uso do imóvel que tomado integrante 

do Patrimônio Público Estadual, localizado na Av. Carlos Lindenberg, 

s/nº, esquina com a Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro IBES, 

neste Município, onde funcionou Agência da Fazenda Pública Estadual,  

considerando para tanto que, [1] salvo engano, mesmo imóvel não recebeu,                      

ao longo dos últimos anos nenhuma utilização condizente com suas finalidades; 

e, ainda, [2] as sugestões de colaborador do Mandato para que referido imóvel 

seja destinado para utilização como [a] módulo integrado de operações da 

Polícia Militar do Espírito Santo com a Guarda Civil Municipal; ou,                         

[b] unidade de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS; ou,                   

[c] de Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente; com                        

a primeira alternativa, visando reforço às ações de segurança pública, para                  

a defesa da vida humana, diante das ocorrências que, cotidianamente, muito 

afetam aos cidadãos vilavelhenses, e, as demais, porquanto dedicadas, de modo 

semelhante, à proteção social, à vigilância socioassistencial, e, à defesa de 

direitos sociais e individuais. 
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Em favor da presente iniciativa, ressaltamos que o bairro IBES integra e se faz 

principal referência para a Região Administrativa 02 deste Município, que 

abrange comunidades com muitos de seus membros, especialmente crianças e 

adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, sob os riscos mais diversos. 

 

Vila Velha, ES, 20 de novembro de 2019. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador  


