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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 seja encaminhado ao Ilmo. Senhor Secretário Municipal de Governo 

e Articulação Institucional, SATURNINO RANGEL MAURO, expediente com 

SOLICITAÇÃO para que seja reformado o encaminhamento de resposta 

emitida pela pasta daquele quanto ao teor do Ofício CMVV nº 1782/2019,  

a constituir esse o processo PMVV nº 58137/2019, na justa medida em que: 

 

[1] referido encaminhamento, além de [a] evidenciar o intuito de abranger também 

as respostas devidas para as SOLICITAÇÕES DE PROVIDÊNCIAS que dirigidas            

à Secretaria Municipal de Obras, por meio dos expedientes protocolados sob              

os números PMVV 57343/2019, 57344/2019 e 57346/2019, [b] deixa por 

subentendido, equivocadamente, que a INDICAÇÃO de iniciativa deste Mandato 

consistiria de uma solicitação para que fossem adotadas as “providências para 

proteção [da rede de distribuição de energia elétrica] contra furto de energia, 

nos bairros Vila Dom João Batista, João Goulart e Jabaeté”, e, dessa forma 

[c] não se presta à informação correta dos cidadãos interessados, moradores dos 

bairros antes citados que demandaram o auxílio desta parte para obterem solução 

a problemas verificados nas suas comunidades; 

 

[2] ao contrário, alude a INDICAÇÃO em questão, bem como as SOLICITAÇÕES 

antes referidas, na leitura correta dos conteúdos, à necessidade de intercessão 

da Municipalidade [“reclamação”] junto à concessionária EDP Espírito Santo 

Distribuidora de Energia S/A., para que essa de procedimento aos ajustes 

possíveis nos DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO contra furto de energia elétrica 
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instalados nos cabos de alimentação dos sistemas de iluminação pública, de modo 

que a atuação dos mesmos dispositivos não resulte em desligamentos reiterados, 

queima ou danos às lâmpadas e luminárias; e, mais importante, no desprovimento 

de iluminação pública para as comunidades de moradores dos diversos bairros 

deste Município, e não apenas dos bairros destacados no encaminhamento;   

 

[3] a Indicação, enquanto sugestão de medida de interesse público a ser dirigida  

às autoridades competentes, salvo melhor juízo, não exige uma resposta formal da 

parte daquelas, aceitas as manifestações de acolhimento, avaliação ou divergência; 

o que se entende de modo diferente nos casos das solicitações de providências, 

obras ou serviços, como tratado, em que as respostas da parte da Municipalidade, 

para fins da devida comunicação aos demandantes, cidadãos ou entidades sociais, 

devem ser individuais em relação a cada expediente, não genéricas, e dotadas de 

clareza e precisão; ressaltado, por fim, não haver melhor resposta aos interessados            

do que a implementação da medida sugerida ou o atendimento do que reivindicado.    

 

Vila Velha, ES,  

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador  

 

 

 


