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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, no uso de 

suas atribuições, vem mui respeitosamente à Vossa Excelência para requerer, 

conforme os 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 promova              

a realização de vistorias nas edificações locais com idade elevada de 

construção e/ou em razão da técnica construtiva utilizada, notadamente 

aquelas em eventual estado de abandono, não apresentem condições 

adequadas de segurança, estabilidade e/ou salubridade, e, ofereçam 

riscos à integridade física daqueles que as utilizem como residência               

ou freqüentem, por abrigarem atividades econômicas, de modo que               

os proprietários sejam notificados para adotar as providências cabíveis 

ao saneamento de eventuais irregularidades, considerando, para tanto: 

 

[1] o exemplo do desabamento ocorrido no dia 15 de janeiro último passado,              

na Rua Sete, no Centro da Capital do Estado, de imóvel de dois pavimentos,               

de construção antiga, que se encontrava em estado de abandono há cerca de              

10 (dez) anos, sem que durante esse período os proprietários viessem adotando 

as providências necessárias para a manutenção e conservação da sua estrutura;  
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[2] na Cidade de Vila Velha, a região do seu Centro urbano, compreendendo              

o Sítio Histórico da Prainha, e, de modo especial, aqueles bairros que estavam         

na origem ou vieram a se formar ao longo da linha férrea dos bondes elétricos, 

hoje denominada Estrada Jerônimo Monteiro, com início no bairro Paul; e, junto 

desse, o bairro Argolas, estão dispersas edificações com as características dadas 

ao início, das quais não se sabe ter feito a Municipalidade, de forma rotineira, 

levantamento sobre as condições de segurança, estabilidade e/ou salubridade;     

 

[3] que, consoante o disposto do art. 12 da Lei Complementar nº 12, de 2018,                  

Plano Diretor Municipal, a estratégia de proteção e conservação do patrimônio 

ambiental e cultural de Vila Velha deve ser repercutida em ações e intervenções 

para a reabilitação, reutilização e revitalização das áreas urbanas, assim, de seus 

elementos, como no caso em questão, cuja conservação alcance, entre outros,  

os interesses histórico, paisagístico, estético ou arquitetônico ou representação 

das tradições e da identidade cultural do povo vilavelhense;   

 

[4] o que dispõem, no sentido do que ora sugerido, além da Lei acima referida 

[a] a Lei Complementar nº 46, de 2016, o Código de Edificações; [b] a Lei                 

nº 5.406, de 2013, o Código de Controle de Posturas e Atividades Urbanas; [c]  

a Lei nº 4.834, de 06 de novembro de 2009, Programa “Edifício Seguro”, para 

inspeção de instalações elétricas; e, [d] a Lei nº 4.394, de 20 de janeiro de 

2006, para inspeção de coberturas e abrigos das edificações e outras estruturas. 

 

Vila Velha, ES, 

 

 

 

OSVALDO MATURANO   

Vereador   

 


