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1. APRESENTAÇÃO
O presente documento visa demonstrar as contribuições via site do Plano Diretor Municipal de
Vila Velha, com link disponível no site da Prefeitura Municipal de Vila Velha.

2. METODOLOGIA DESENVOLVIDA
Desde do início do processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), foi possível que
qualquer cidadão ou instituição apresentasse uma sugestão, melhoria ou reclamação através do
site do Plano Diretor Municipal de Vila Velha.
Uma vez encaminhados, as contribuições são encaminhados para a equipe técnica responsável
pela revisão do PDM, para análise técnica e jurídica das informações apresentadas.

3. CONTRIBUIÇÕES
Contabilizaram-se 275 contribuições, recebidas através de processos administrativos ou de
ofícios entregues na SEMDU:
DATA
SOLICITAÇÃO/MELHORIA/RECLAMAÇÃO
07/08/2017 Solicita o Aumento da oferta de transporte coletivo
no bairro Santa Paula I.
07/08/2017 Solicita a construção de mais UMEF's na região do
Alecrim
07/07/2017 Sugere asfaltar a Rua Antônio Zanoteli, pois é uma
via de acesso à Soteco/Glória e a instalação de
sinalização semafórica no encontro com a Av.
Ministro Salgado Filho, a fim de permitir a segurança
aos pedestres e aos motoristas que cruzarem a
avenida sentido Glória.
27/07/2017 Sugire mover o semáfaro que fica localizado na Av.
Rui Braga Ribeiro, próximo à Sorveteria Rocon, para
antes da faixa de cruzamentos localizada na mesma
avenida na direção da Rua Antônio Afonso, pois há
três condomínios residenciais o que resultou no
aumento do trânsito na região, não deixando a
região segura para pedestres.
24/07/2017 Sugere a interligação da ciclovia de Guaranhuns com
a praia.
17/07/2017 Sugere a Criação da Unidade de Conservação
Alagados do Vale.

BAIRRO
Santa Paula I

REGIÕES
REGIÃO 5

Alecrim

REGIÃO 4

Soteco/Glória REGIÃO 1

Santa Inês

REGIÃO 2

Guaranhuns

REGIÃO 2

Vale
Encantado

REGIÃO 4

12/07/2017 Sugere a construção/implantação de uma escola de Planalto
ensino fundamental na região do Planalto.

07/07/2017 "Existem bairros como a Praia da Costa e Itapoã que
possuem diversos lotes extremamente bem
localizados (inclusive na orla da praia), mas que
possuem pouca frente e edificações de grande porte
em ambas as suas divisas laterais. Esta situação deixa
estas áreas isoladas e inviabiliza a incorporação de
edifícios em função dos afastamentos necessários.
Entretanto estes terrenos poderiam ser melhor
aproveitados para atividades as quais o município
tenha interesse em desenvolver. Um exemplo é a
atividade a hoteleira. O novo PDM pode ser uma
grande oportunidade para o Município incrementar
sua infraestrutura hoteleira em terrenos com
"vocação" para esta atividade, setor em que Vila
Velha é muito carente. Para isso o PDM poderia
flexibilizar
algumas
exigências
para
empreendimentos hoteleiros em áreas com as
características citadas de modo a viabiliza-los, desde
que de comprovada viabilidade do hotel pelo
empreendedor. Nestes casos o PDM poderia, por
exemplo, prever a supressão de um dos
afastamentos laterais, desde que nesta lateral já
exista edificação alta sem afastamento e a dispensa
de vaga de ônibus dentro do empreendimento, dado
o porte e a característica dos hotéis urbanos que
caberiam nestas áreas. Acho que esta ideia vai de
encontro a construção de bairros residenciais mais
permeados de comercio e serviços melhorando a
mobilidade
urbana
e,
consequentemente,
agregando qualidade de vida aos moradores."
03/07/2017 Solicita que a área da nova região de expensão do
município abaixo da Rod. Leste-Oeste deve
apresente características multifuncionais, para que
possam ser implementados empreendimentos tanto
da área de moradia, como condomínios horizontais,
empreendimentos logísticos e comerciais.
03/07/2017 Indica a: "Necessidade de nova delimitação da Zeia
Alagados, tendo em vista que a delimitação do PDM
antigo não condiz com a realidade do local. A área de
alagados atual é muito menor do que a prevista no
PDM e precisa de nova demarcação. Isso porque, no
PDM antigo, a delimitação da Zeia não foi feita com

REGIÃO 4

Praia
da REGIÃO 1
Costa/ Itapoã

Vale
Encantado

REGIÃO 4

Vale
Encantado

REGIÃO 5

georeferenciamento ou com uma equipe indo em
loco."

06/06/2017 Aprimorar a sincronia dos sinais de trânsito.

06/06/2017 Identificar onde o esgoto é despejado no valão e
desviar esse esgoto para tratamento para que os
valões voltem a se tornar rios.
13/06/2017 Solução para uma circulação mais segura para as
bicicletas que venham da Luciano das Neves para as
ruas Juscelino Kubitschek e Annor da Silva.
01/06/2017 Sugerir uma ligação da Rua Santa Catariana com a AV
Luciano das Neves para diminuir o fluxo dentro dos
Bairros Praia da Costa e Itapuã, e criar um no acesso
mais rápido com os Bairros Coqueiral, Divino e
centros comerciais da região, terminal de Vila Velha
e Hospital Vila Velha .
31/05/2017 Mais eventos culturais na região da Prainha.
31/05/2017 Sinalização e ordenamento das áreas de
estacionamento utilizada por lojistas e clientes para
evitar o uso indevido de calçadas e ciclovias.
31/05/2017 Melhoria da sinalização da ciclovia, implementação
de ciclofaixas nos trechos em que não há ciclovias e
sinalização adequada para educação no trânsito.
31/05/2017 Melhoria da iluminação no entorno dos condomínios
e residências do bairro Ataíde.
31/05/2017 Tratamento adequado e constante do valão com
limpeza, preferencialmente com projeto de
revitalização da área.
31/05/2017 Sugiro cobertura do valão a céu aberto na rua lateral
da Makro, isso vai contribuir para qualidade de vida
de todos que moram na região, diminuindo a
proliferação de insetos e roedores, entre outros
benefícios.
30/05/2017 Construir uma cobertura para o valão que fica na
lateral do Makro e vai até o final da outra rua.
Construir uma pracinha com uma área de lazer para
as crianças e uma academia popular para a
comunidade. Esse valão trás muito incomodo para os
moradores da localidade trazendo ratos e baratas.
Com a cobertura do mesmo melhoraria a qualidade
de vida dos moradores.

Boa Vista II

REGIÃO 1

Divino
REGIÃO 1
Espírito Santo

Prainha
Cobilândia

REGIÃO 1
REGIÃO 4

Cobilândia

REGIÃO 4

Ataíde

REGIÃO 3

Nossa Sra da REGIÃO 2
Penha
Ataíde

REGIÃO 3

Ataíde

REGIÃO 4

30/05/2017 Sugere que o valão que fica na região seja coberto, o
mesmo traz muito mosquito, ratos e baratas para
região. e melhoras aquela rua que fica paralela ou
Mackro atacado, e um parquinho na região.
30/05/2017 Sugere que seja tampado o valão da rua Mangue e
Rua José Ramos de Oliveira. Sugere ainda a
implantação de uma academia popular neste local.
23/05/2017 Sugere melhorias no saneamento básico.
22/05/2017 Implantação da guarda municipal em novas regiões.

17/05/2017
17/05/2017
16/05/2017

09/05/2017

04/05/2017

02/05/2017
26/04/2017

25/04/2017

18/04/2017
18/04/2017

17/04/2017

Ataíde

REGIÃO 5

Ataíde

REGIÃO 6

Santa Paula II
Balneário
Ponta
da
Fruta
Pavimentação das ruas de Cobilândia.
Cobilândia
Sugere a proibição do corte de árvores em Vila Velha. Vila Velha
Sugere a instalação de um semáforo no cruzamento Praia
de
entre a Rua Itaguaçu e a Rodovia do sol, onde Itaparica
acontecem acidentes graves mensalmente.
Sugere a proibição a construção de galpão e indústria Barramares
em determinadas ruas de Barramares. No local existe
varias indústrias que gera um trafego de caminhões
constantemente e não tem estrutura para suportar
tanta carga.
Sugere a Proibição do estacionamento de carros Praia
da
nesse horário do lado direto na Av. São Paulo, vários Costa
condutores que vão no sentido a Praia da Costa ou
Vila Velha centro, fica agarrado no transito que
segue para terceira ponte. O lado direito deveria ser
destinados aos condutores que vão para Praia da
Costa ou Centro.
Ponto de ônibus fora de Vila Velha.
Barramares
Sugere que tenha vias com asfalto melhores e que a Prainha
Prainha de Vila Velha se transforme em um parque
para as crianças brincarem e colocar uns brinquedos,
skate, e ciclovia.
Sugiro a implantação de um programa de limpeza, Itapoã
coleta e tratamento do lixo urbano na Av Hugo
Musso,
por
parte
de
condomínios
e
estabelecimentos que descartam todo tipo de lixo
nas calçadas, antes da coleta pública.
Sugere desburocratização dos processos em relação
a projetos, casas, edifícios.
Sugere que seja mão única a rodovia no sentido Jockey
de
Shopping Boulevard até altura do Hospital Santa Itaparica
Mônica, com ciclovia e área de estacionamento.
Utilizaria a Av. Saturnino Rangel como mão única
com fluxo contrário da rodosol.
Solicita calçamento da Rua São Paulo próximo a Praia
da
terceira ponte na vila militar do exército.
Costa

REGIÃO 5
REGIÃO 5

REGIÃO 4
REGIÃO 1
REGIÃO 1

REGIÃO 5

REGIÃO 1

REGIÃO 5
REGIÃO 1

REGIÃO 2

REGIÃO 1

REGIÃO 1

11/04/2017 Solicita sinalização para as vias de Ulisses Guimarães
em que carros e ônibus passam a toda velocidade.
10/04/2017 Solicita asfaltamentos e macrodrenagem da Rua
Milton Caldeira em Itapoã.
31/03/2017 Solicita que a Prefeitura faça crescer o bairro Barra
do Jucu com novos loteamentos e surgimentos de
novas empresas. E pede ainda que aprove os
projetos com mais rapidez, uma vez que sente que
não é prioridade para a Prefeitura o bairro.

Ulisses
Guimarães
Itapoã

REGIÃO 5

Barra do Jucu

REGIÃO 5

29/03/2017 Solicita que melhore a pavimentação do bairro, Pontal
melhore o esgoto e que faça calçada cidadã Pontal Garças
das garças.

REGIÃO 1

das REGIÃO 2

29/03/2017 Melhorar o trânsito da Av. Hugo Musso.

REGIÃO 1

29/03/2017

REGIÃO 4

27/03/2017
23/03/2017
23/03/2017

23/03/2017

23/03/2017

13/03/2017

Praia
da
Costa
Construir calçada cidadã na Rua Arildo valadão em Jardim
Jardim Marilândia.
Marilândia
Solicita pavimentação e fiscalização dos resíduos Divino
descartados na Rua Pedro Loyola.
Espírito Santo
Solicita que Limpar a orla da praia do Barrão retirada Barra do Jucu
dos quiosques e requalificação da orla.
Implantar o Parque Natural Municipal de Barra do Jucu
Jacarenema e instalar as estruturas de entrada do
Parque Natural de Jacarenema lado sul.
Recuperar e restaurar o ambiente remanescente de Jockey
de
restinga em frente ao Dunas Motel e Shopping Itaparica
Boulevard até os limites do Parque Jacarenema que
vem sofrendo constantes incêndios causando danos
a vegetação quando em processo de recuperação.
Solicita manter a ZEIA B em frente ao Shopping Jockey
de
Boulevard ou ampliar a área do Parque Jacarenema Itaparica
agregando essa área ao parque.
Criar disposição para concessão de uso de bens Vila Velha
públicos de loteamento com perímetros "fechados e
acesso controlado". Para tanto, o fechamento do
loteamento deverá estar condicionado a diversos
fatores que deverão visar a segurança, controle e
responsabilidades, além de regulamentações
aprovadas pelos Órgãos Públicos. Trata-se de uma
ocupação ordenada associada a uma área de
segurança que terá como finalidade atrair novos
investimentos com reflexos positivos que atenderão
a demanda do mercado.

REGIÃO 1
REGIÃO 5
REGIÃO 5

REGIÃO 1

REGIÃO 1

REGIÃO 1

13/03/2017 Necessário revisão da delimitação da ZEIAALAGADOS definida pelo Plano Diretor de 2009. A
área demarcada se encontra descaracterizada
considerando parâmetros de solo, vegetação e
drenagem.
06/03/2017 É necessário a instalação de câmeras de segurança, e
monitoramento constante da Prefeitura, pois ainda
não temos a Guarda Municipal funcionando
ativamente no bairro Rio Marinho.
03/03/2017 Solicita pavimentação da rua Riviera da Barra a Rua
Riachuelo e aceleramento da construção do UPA na
avenida ao lado do aero club

Rio Marinho

REGIÃO 4

Rio Marinho

REGIÃO 4

02/03/2017 Solicita Criação de um ponto de integração das linhas
municipais (Sanremo) no Centro e na Glória para que
com a mesma passagem a o usuário possa trocar de
ônibus. Exemplo: Em Paul existe uma única linha
para Ponta da Fruta, que é muito demorada. Mas
passam várias linhas diferente que vão para a Glória
e o Centro. Com esse ponto de Integração o usuário
poderia pegar um Praia da Costa ou qualquer linha
via Centro, descer e pegar uma outra linha para
ponta da Fruta. Isso pouparia tempo do passageiro e
ampliaria o leque de opções de linhas para o seu
destino final.
02/03/2017 Solicita transporte municipal que ligue Ilha das Flores
às principais localidades de Vila Velha
24/02/2017 Liberação da orla para implantação de marinas.

Vila Velha

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

Riviera
Barra

da REGIÃO 5

REGIÃO 1

Ilha
das REGIÃO 3
Flores
Centro
de REGIÃO 1
Vila Velha
Plantar árvores por todos os acessos do Morro do Praia
da REGIÃO 1
Moreno, Principalmente ao longo do valão na rua Costa
Magnólia Aguiar
Solicita o Calçamento da rua Dom Jorge de Menezes Centro
de REGIÃO 1
para desafogar o fluxo de veículos que vão para o Vila Velha
Centro saindo da Praia da Costa e tendo que utilizar
a Hugo Musso.
Calçamento da rua Magnólia Aguiar e continuação da Praia
da REGIÃO 1
rua Piratininga até o valão para liberar o trânsito da Costa
Hugo Musso para quem vai para o centro de Vila
Velha.
Solicita o desenvolvimento do esporte e lazer em Rio Rio Marinho
REGIÃO 4
Marinho

22/02/2017 A região do bairro Rio Marinho, tem um clara
votação para a logística, com inauguração da nova
Rodovia Leste Oeste, isso é ainda mais evidente. É
necessário que o PDM abranja essa região com
infraestrutura adequada para a instalação de
depósitos e galpões, servindo de apoio para as
empresas que irão se instalar no local, ajudando a
fomentar a economia do município.
22/02/2017 Solicita a realização de limpeza e conservação da via
em Rio Marinho.
21/02/2017 Sugestão de transformar em mão unica a rua
Temiminós,para evitar transtornos. (Ilha dos Ayres)
20/02/2017 Solicita o calçamento das ruas Vianópolis e
Parnamirim que estão com muitos buracos e são de
terra batida umas das poucas ruas nessas condições
tendo em vista ser uma área comercial.
14/02/2017 Solicita uma lombada/quebra-molas na Rua Antônio
Bezerra. Os carros trafegam em alta velocidade
nessa rua que fica perto de supermercados, padarias
e escolas e ela não conta com nenhuma lombada em
todo seu perímetro.
14/02/2017 Sugere a proibição da passagem de carros na rua da
feira do bairro Aribiri aos domingos, no horário em
que a feira livre acontece. O movimento de carros no
local coloca em risco a vida dos motoristas e
pedestres.
06/02/2017 Converter a área ZEIA, em frente ao shopping
Boulevard Vila Velha, em ÁREA EDIFICÁVEL, com
projetos que sejam ecologicamente auto
sustentáveis, para funcionar como um "piloto", e que
possa no futuro servir de modelo para outras áreas e
projetos. Impedir pura e simplesmente construir,
não é politicamente correto nem economicamente
sustentável.
06/02/2017 Sugere uma melhoria da pavimentação do calçadão
da Praia da Costa e Itapuã pois possui muita
irregularidade no piso o que dificulta a locomoção
principalmente de pessoas com dificuldade
locomotora e idosos.
03/02/2017 Sugere implantação de estacionamento rotativo em
todo o bairro, nos mesmos moldes do centro da
cidade; Pois a ocupação das vagas é feita de modo
desordenado, com carros parados de forma
irregular, dificultando o acesso a cadeirantes e com
as vagas sendo loteadas por flanelinhas.
02/02/2017 Solicita transporte urbano dentro do cocal

Rio Marinho

REGIÃO 4

Rio Marinho

REGIÃO 4

Ilha dos Ayres REGIÃO 1
Cobilândia

REGIÃO 4

Aribiri

REGIÃO 3

Aribiri

REGIÃO 3

Vila Velha

REGIÃO 1

Praia
Costa

da REGIÃO 1

Praia
Costa

da REGIÃO 1

Cocal

REGIÃO 2

02/02/2017 Solicita que os micro empreendedores do comércio
varejista de Vila Velha, tenham a possibilidade de
emissão da NF-e pelo site da prefeitura de Vila Velha,
assim como os prestadores de serviços já podem
fazer.
28/01/2017 Efetivação da área de preservação e Criação e
abertura para a população do Parque do Marista.
27/01/2017 Solicita a reativação as câmeras de vigilância
existentes no bairro Barra do Jucu
27/01/2017 Sugere a instalação de abrigos nos pontos de ônibus
da rua Belém.
24/01/2017 Sugere a tapagem de alguns trechos descobertos do
valão em baixo da Terceira Ponte paralelo a rua São
Paulo no Centro de Vila Velha e aproveitar esta área
ociosa transformando-a em um novo espaço
gastronômico e de lazer para a cidade com a
ocupação de barracas de lanches, praças e pistas
para esportes radicais como Skate, patins e bikes e
também quadras poliesportivas para a prática de
esportes.
25/01/2017 Sugere a tapagem do canal da costa no trecho do
cruzamento da av. Carioca com a av. Antonio Ataíde
até a subida da Terceira Ponte transformando-a em
novas vias que serviriam para melhorar a fluidez do
transito da região.

Santa Mônica

REGIÃO 2

Vila Velha

REGIÃO 1

Barra do Jucu

REGIÃO 5

Itapoã

REGIÃO 1

26/01/2017 Sugere a conclusão e finalização das obras no trecho
final da rodovia Carlos Lindenberg que não foram
finalizadas desde a sua reforma em outros trechos
em outros bairros.
27/01/2017 Sugere obras de conserto e pavimentação da rua
Dois de Fevereiro no bairro Aribiri
23/01/2017 Solicita o tratamento da rede de esgoto de Balneário
Ponta da Fruta pois quando chove há enchentes.

Cobilândia

REGIÃO 4

Aribiri

REGIÃO 3

Praia
Costa

da REGIÃO 1

Praia
Costa

da REGIÃO 1

Balneário
REGIÃO 5
Ponta
da
Fruta
24/01/2017 Solicita a pavimentação das ruas de Balneário Ponta Balneário
REGIÃO 5
da Fruta.
Ponta
da
Fruta
17/01/2017 Iluminação pública e semáfaros por energia solar
Vila Velha
REGIÃO 1

16/01/2017 Diariamente há enfrentamento de problemas de
trânsito nos acessos à terceira ponte. Mesmo com o
tráfego fluindo na ponte, é difícil chegar até ela,
especialmente nos horários de pico. Mas há
oportunidades, como no acesso pela Rua Ceará. Para
acessar a Rua Ceará a partir da praia (Avenida
Antônio Gil Veloso) há um conflito entre os veículos
que pretendem seguir pela orla e aqueles que farão
a conversão à esquerda, para acessar a ponte. E à
direita há uma baia de estacionamento (táxis,
inclusive). O espaço ocupado pela baia poderia ser
readequado, deslocando-se o estacionamento em
uns 30m e utilizando o espaço para manter duas
faixas na Gil Velozo, e faixa exclusiva, e segregada,
para o acesso à ponte. Outros acessos também
precisam de ordenamento de desenho viário. Em
todos há necessidade de qualificar as travessias de
pedestres e circulação de ciclistas.
16/01/2017 Solicita Ciclofaixas e calçadas em Araçás,
principalmente com a ligação com a Avenida Leila
Diniz.
16/01/2017 Sugire instalação de faixa elevada (quebra-molas
cidadão) no entorno da Praça dos Laranjais e Praça
de Novo México, a exemplo do que foi feito na Praça
do Parque das Gaivotas. Há muitos idosos e crianças
que frequentam as praças de Novo México e Ilha dos
Bentos diariamente, e há veículos e principalmente
motocicletas que não respeitam os limites de
velocidade, oferecendo risco aos pedestres.

Praia
Costa

da REGIÃO 1

16/01/2017 A ponte que faz ligação entre a Rua Jorge Rizk e a
Avenida Leila Diniz é inadequada. Não possui ciclovia
ou passeio de pedestres adequado. A calçada
precária não possui pavimentação. Não há guarda
corpo que proteja as crianças na ponte, construída
sobre o valão (medievalmente a céu aberto!). Toda a
Avenida Leila Diniz necessita de cuidado, desde a
rotatória que faz ligação com a Rodovia Darly Santos
até o Parque das Gaivotas há carência de ciclovia e
passeios adequados. A mão única pode ajudar.
16/01/2017 Sugire a construção de ponte, com duas faixas de
rolamento, além de guarda corpo, passeio de
pedestres e ciclovia na Rua João Cypreste Filho,
estabelecendo ligação entre o Parque das Gaivotas e
o bairro Ilha dos Bentos. Tal medida permitiria o
funcionamento de binário com a Avenida Leila Diniz,
e a dissipação do fluxo de veículos concentrados na
ponte que liga a Leila Diniz ao Parque das Gaivotas,
onde, inclusive, não há ciclovia e passeio adequados.

Praia
das REGIÃO 1
Gaivotas

Araçás

REGIÃO 2

Novo México

REGIÃO 2

Ilha
Bentos

dos REGIÃO 2

16/01/2017 Limitar a criação de acessos de veículos para novos
empreendimentos na Avenida Leila Diniz, em Novo
México. A via não comporta o tráfego, há poucas
vagas de estacionamento regulamentadas. A
exemplo do que propõe o Anexo 12 do PDU de
Vitória (Lei 6.705/2006). A medida impulsiona ao
remembramento e otimização de novos projetos
para imóveis voltados para a via, além de atraír o
desenvolvimento para o interior do bairro,
possibilitando a melhoria de circulação na Avenida.
16/01/2017 Que na revisão do PDM , seja incluído um novo
zoneamento para a Elevação Residual do Morro do
Moreno, com restrições ao uso e ocupação impostas
pelas fragilidades geológicas, geotécnicas e
pedológicas, atributos ambientais e paisagísticos.
13/01/2017 Em cima da Pedra da Praia de Ponta da Fruta tem
várias casas que foram construídas de forma
irregular há alguns anos atrás e que ainda despejam
seu esgoto em cima da pedra indo para o mar.
Solicita solução para o problema em questão.
13/01/2017 Solicita que haja uma ação conjunta com o governo
do Estado para que novas legislações, delimitem um
espaço maior entre as construções (de condomínio
ao longo da rodovia) e a rodovia do sol, do contrario
o turista que chega nas praia de guarapari não terá
boa logística para chegar as praias de vila velha e vice
versa
13/01/2017 Retomar o projeto em conjunto com o governo do
Estado para ciclovia na 3ª ponte
13/01/2017 Solicita que seja alterado o nome da Rua Ibiraçu em
Itapuã que atualmente é Professor Augusto Ruschi,
pois a troca foi feita sem a conhecimento de todos os
moradores da região
13/01/2017 Solicita tratamento do esgoto de Coqueiral de
Itaparica.
13/01/2017 Solicita melhoria das Ruas do Bairro Araças.
12/01/2017 Solicita rede de esgoto e saneamento básico no
Bairro Barramares.
12/01/2017 Melhoria dos brinquedos e da academia popular da
Praça de Araças.
11/01/2017 Implantação de uma infraestrutura de acessibilidade
ao vale entre o Morro do Penedo e Morro da Urca,
com
atracadouro
turístico,
que
permita
embarcações de médio porte aonde ocorrerão
passeios ambientais.
11/01/2017 Solicita pavimentação das ruas do Bairro Zumbi dos
Palmares.
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11/01/2017 Inserir no PDM regras mais rígidas de uso e ocupação Barra do Jucu
do solo em áreas limites das Unidades de
conservação, principalmente do Parque de
Jacarenema
09/01/2017 Reforma da Praça de Coqueiral
Coqueiral de
Itaparica
09/01/2017 Solicita uma construção de vias maiores e Coqueiral de
fechamento do Canal de Coqueiral como foi Itaparica
prometido.
09/01/2017 Gostaria de sugerir a retirada de estacionamentos e Praia
de
barracas de lanches na Santa leopoldina, melhor Itaparica
sinalização e cameras de monitoramento para
melhor segurança dos moradores da primeira etapa.
09/01/2017 Solicita melhoria e educação nos quiosques da praia, Praia
de
quiosques com Fast Food comidas rápidas e sem Itaparica
mesas na areia da praia para evitar sujeiras, e mais
chuveiros para banhistas.
07/01/2017 Solicita urgente uma melhoria da rede de esgoto e Morada da
asfaltamento das ruas do Bairro Morada da Barra.
Barra
05/01/2017 Reforma e melhoria na Creche/Umei Euphelia Jardim
do
Moreira (Paraíso Infantil).
Vale
03/01/2017 Solicita implantar quebra molas na divisa da Av. Praia
de
Adalton Santos com Rua Amoreira
Itapoã
27/12/2016 Solicita melhor iluminação da Rua Valdir Junger já Alvorada
que a rua possui uma iluminação insuficiente, o que
a torna um local propício para assaltos.

REGIÃO 5

27/12/2016 Sugere que as calçadas sejam consertadas e a rua Alvorada
nivelada (visto os altos desníveis entre as pedras de
paralelepípedo), ressalta que um projeto de
urbanização seria excelente.

REGIÃO 4

19/12/2017 Solicita pavimentação das Ruas do bairro.

REGIÃO 1
REGIÃO 1

REGIÃO 1

REGIÃO 1

REGIÃO 5
REGIÃO 4
REGIÃO 1
REGIÃO 4

Balneário
REGIÃO 5
Ponta
da
Fruta
15/12/2017 Solicita pavimentação e rede de esgoto para a Rua Pontal
das REGIÃO 2
Macuco.
Garças
14/12/2017 Sugere melhoria na iluminação pública da esquina Alvorada
REGIÃO 4
entre as Ruas Municipal e Cruzeiro do Sul, bem como
do prolongamento da Rua Cruzeiro do Sul até a
Travessa Libra.
07/12/2017 Solicita Uma ação positiva que colaboraria para uma Praia
de REGIÃO 1
integração da sociedade com o meio ambiente, Itaparica
através da participação responsável pela separação
do lixo, o conhecimento sobre o processo de
reaproveitamento de matéria orgânica e a
possibilidade de utilização de esses insumos
agrícolas, para o fomento de hortas particulares e em
comunidade.

02/12/2017 Solicita a diminuição dos afastamentos dos terenos
em Vila Velha, uma vez que 33% do lote é destinado
a afastamento.
02/12/2016 Solicita que seja construída uma creche em Nova
Ponta da Fruta.
01/12/2016 Solicita que as Ruas Xavantes e Rua Arthutr
Bernades, localizadas na subida do Morro do Moreno
tenham coleta de lixo, limpeza e calçamento.
28/11/2016 Solicita pintura das faixas de pedestres e que sejam
colocados quebra-molas na Rua Felicidade.
28/11/2016 Solicita instalação de quebra molas.
28/11/2016 Implantação de um pronto atendimento no bairro.
28/11/2016 Implantação de um pronto atendimento e de
lotéricas no bairro.
28/11/2016 Solicita fiscalizar o descarte irregular de resíduos,
especialmente o entulho de obras e móveis no
cruzamento das ruas Itororó e Itaoca
28/11/2016 Solicita construção de uma nova rede de esgoto para
baixo, a atual rede tem mais de 30 anos e não
comporta a quantidade de residências do bairro.
28/11/2016 Solicita criação de um jardim na rotatória do bairro,
situada na Av. Ernesto Canal visto que os motoristas
não respeitam a mesma e até utilizam como
estacionamento.
28/11/2016 Conclusão Obra da UMEF Gil Bernardes
28/11/2016 Solicita substituição das lâmpadas atuais por LED, no
período noturno as ruas são muito escuras o que
propicia vários assaltos na região.
25/11/2016 Limpeza do terreno e urbanização com um belo
jardim.
25/11/2016 Construção de canteiro com um Belo Jardim na
entrada para o bairro, pois a via é muito estreita.
25/11/2016 Fazer uma Grande e Bela Rotatória, desapropriar o
que for preciso, pois a cidade precisa de áreas verdes
e bem floridas
25/11/2016 Fazer uma rotatória bem grande (igual a praça do
soteco) para embelezar este local da cidade e tornála mais verde, florida e bonita.

Interlagos

23/11/2016 Sugere a Definição da reserva do Morro do Moreno
como Parque Ambiental, proibindo a instalação de
residências, comércio e ESCOLAS no local, a fim de
preservar o meio ambiente.
23/11/2016 Sugere a pavimentação ao menos das avenidas
principais do bairro Balneário de Ponta da Fruta
16/11/2016 Sugere um posto da guarda municipal na praça do
Bené, em Gaivotas, pois o índice de assaltos está
muito grande.
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14/11/2016 Sugere a finalização da obra de construção de uma
praça atras do hospital vila velha, a obra se encontra
abandonada.
14/11/2016 Sugere revitalização da Praça Duque de Caxias, no
centro da cidade, foram feitas obras de melhorias, no
entanto a praça necessita de uma reforma total, bem
como a instalação de uma academia para a terceira
idade.
14/11/2016 Sugere a finalização da obrar realizada pela
prefeitura para a tapagem do valão, o valão foi
fechado e agora falta a realização de obras para
construir calçada e ciclovia, alem de iluminação.
14/11/2016 Sugere a implantação de iluminação da obra do
valão.
13/11/2016 Sugere maior rigor contra os proprietários de
terrenos sem edificações. É preciso manter os
terrenos limpos para evitar acúmulo de lixo, animais
e insetos.
11/11/2016 Sugere que pessoas físicas e jurídicas possam
patrocinar desde pequenos canteiros até parques
em Vila Velha, e que possam colocar placas
indicando que aquele espaço é patrocinado pela
pessoa tal. Implica a necessidade de limpeza e
despoluição de todos os rios e valões da cidade.
11/11/2016 Sugere a capinação rotineira na rua Henrique
Moscoso, pois há muitos locais com mato alto, o que
atrai roedores e insetos. Muitos desses locais são
propícios à proliferação da dengue.
11/11/2016 Sugere mais rigor na fiscalização e cobrança das
calçadas cidadãs, pois as calçadas em Vila Velha,
principalmente na rua Henrique Moscoso estão em
estado lamentável. Por vezes há registros de pessoas
que sofrem quedas e se machucam. Muitas vezes os
pedestres precisam se mover para a via disputando
espaço com os veículos, pois em alguns locais nem
existem calçamento.
11/11/2016 Solicita fiscalização da Prefeita referente a
estacionamentos irregulares nas Av. Jerônimo
Monteiro e Champagnat nos finais de semana, pois o
mesmo relata muito trânsito e acidentes.
11/11/2016 Solicita nivelamento das Av. Castelo Branco e
Henrique Moscoso para acabar com as ondulações e
reforçar as pinturas das faixas de pedestres.
11/11/2016 Solicita creches na Região 2 do Município. Na região
que compreende Araçás, Guaranhuns, Pontal das
Garças, Darly Santos e Nova Itaparica, o mesmo
informa que só tem acesso a uma creche situada no
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bairro Ilha dos Bentos e na mesma, relata problema
de espera de vagas e distância.

11/11/2016 Sugere criação de Edifício Verdes, que são obras
ligadas à sustentabilidade e a inovação tecnológica
nas construções urbanas .
07/11/2016 Sugere aproveitamento do Morro do Moreno para
Parque Natural cercado de diversão. Sugiro estudar
o que acontece no Vale do Itajaí em Santa Catarina.
http://www.unipraias.com.br/home Seria uma
forma de geração de emprego e renda.
07/11/2016 Sugere melhorias na pavimentação asfáltica, em
algumas ruas do bairro. Especialmente nas
proximidades do 4º BPM, atrás do EPA
Supermercados e o clube ARCI.
31/10/2016 Sugere obrigatoriedade de Telhados Verdes em
edificações.
30/10/2016 Sugere regularizar junto com a Cesan o valão da rua
Cel. José Gabriel Marques Filho, pois relata que
moradores jogam lixo diretamente no valão, sugere
também fazer uma ciclovia, uma calçada, uma praça
e colocar uma guarita.
28/10/2016 Sugere criar via de mão única na Av. Leila Diniz, a
mesma já não comporta o fluxo de veículos que
existe no local em horários de pico, talvez poderia se
pensar em utilizar a rua Copo de leite, no entanto, a
mesma precisaria de ter seu pavimento recuperado.
Melhorar o policiamento na Av. Leila Diniz, em
virtude do comercio local. Criar regras para limitação
da altura dos prédios, estes estão sendo construídos
em qualquer lugar e com qualquer altura.
09/10/2016 Sugere reordenar as lagoas e cursos de água da área
da Lagoa Grande , reflorestando e recuperando .
09/10/2016 Sugere requalificar o bairro Santa Paula I que hoje é
um bairro residencial e está sendo ocupado por
galpões industriais sem controle e de forma
inadequada. Reforçar a fiscalização de uso e
ocupação do solo , lembrando que o bairro é
limítrofe de uma Unidade de Conservação e não
comporta a instalação de galpões na região.
09/10/2016 Sugere o Georreferenciamento do Zoneamento
Urbano urbano incluindo as áreas ambientais.
08/10/2016 Sugere a pavimentação do restante da Avenida
Espírito Santo em Riviera da Barra.
07/10/2016 solicitar uma area de lazer como sugestão,o local
seria um espaço particular desativado ao lado da loja
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de material de construção Tocantins da estrada de
capuaba.
04/10/2016 Sugere que os Alagados do Vale sejam enquadrados Vila Velha
como Zona de Especial Interesse ambiental.
29/09/2016 sugiro a prefeitura de para coloca quebra molas na Santa Clara
rua Alice Nunes, os carros que passam dentro do
valão para cortar caminho devido ela nao ter quebra
molas.
29/09/2016 Solicita urbanizar em torno ao shopping.
Shopping
Boulevard
28/09/2016 Sugere que a normatização de calçadas sejam tão Vila Batista
rigorosas quanto os índices urbanísticos. Com uma
espécie de medidas mínimas e máximas, ou seja,
tornar o "Calçada Legal" aplicável, já que atualmente
não existe uma fiscalização eficaz na execução de
calçadas.
29/09/2016 Sugere a criação de ciclovias em um dos lados o que Divino
facilitaria em muito aos amantes de esportes bem Espírito Santo
como a diminuição de veículos nas ruas.
21/09/2016 Criação do Parque Natural Municipal Lagoa Jardim
do
Encantada.
Vale
21/09/2016 Criação da Unidade de Conservação Parque Natural Jardim
do
Municipal Lagoa Encantada.
Vale
Solicita maior atenção para a Escadaria Travessa Paul
Moscoso que está completamente abandonada.
08/09/2016 Considera muito importante a criação e preservação Vila Velha
das áreas de alagados e da App Lagoa Encantada.
08/09/2016 A rodovia leste-oeste muito embora não tenha suas Vila Velha
obras terminadas, já trazem transtornos. Iniciou com
o aterro de uma importante lagoa chamada de Lagoa
Encantada é por causa dessa lagoa que o antigo
bairro de Santa Alice agora é Vale Encantado
(tratamos a nascente do rio Aribiri de Lagoa
Encantada mas os primeiros registros nos mostra
que a lagoa Encantada e a que foi alagada).
08/09/2016 Proteção da nascente do Rio Aribiri
Vale
Encantado
07/09/2016 Solicita que o comércio nas praias tenha fiscalização Praia
da
nos finais de semana e feriados, pois muitos Costa
vendedores aparecem para aproveitar o movimento,
não há fiscalização sanitária, o uso indevido de
aparelhos de som com volume muito alto e o lixo
tomam conta.
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REGIÃO 4

REGIÃO 2
REGIÃO 3
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REGIÃO 4
REGIÃO 3
REGIÃO 1
REGIÃO 1

REGIÃO 4
REGIÃO 1

07/09/2016 O parque da Prainha é visitado diariamente por Centro
de REGIÃO 1
religiosos, turistas, alunos e outros, e além de ser um Vila Velha
ponto turístico localizado em frente a uns dos
prédios mais importante de Vila Velha, que é a
Câmara de vereadores portanto solicta a
revitalização do Parque da Prainha.
07/09/2016 Solicita calçada e ciclovia na Carlos Linderberg.
05/09/2016 Solicita calçada cidadã no bairro.

REGIÃO 1
REGIÃO 4

02/09/2016

REGIÃO 5

31/08/2016
26/08/2016
25/08/2016

25/08/2016

24/08/2016

24/08/2016

24/08/2016
24/08/2016

24/08/2016

23/08/2016
23/08/2016
17/08/2016

Vila Velha
Industrial do
Alecrim
Solicita pavimentação e iluminação pública no Cidade
da
bairro.
Barra
Solicita iluminação pública nas vias de acesso ao Vale
Bairro Vale Encantado.
Encantado
Solicita alteração do zoneamento do bairro Cobilândia
Cobilândia, Av. Primeira nº, 199.
Solicita mudar para atividades de impacto 2 ou 3 na Morada da
Rua Erb Ramos Xavier, 150 metros da Avenida Airton Barra
Sena, próximo a Barreira do Alonso.
Solicita aleteração da mobilidade urbana de Morada Morada da
da Barra, sugiro alteração do zoneamento quanto ao Barra
uso e ocupação do solo na Avenida Carlos Bispo dos
Santos, Morada da Barra Vila Velha (Acima da
barreira do Alonso)
Melhorar o acesso do bairro no sentido Guarapari x Morro
da
Vila Velha (com retorno próximo a entrada do bairro) Lagoa
e abertura de rua para ligação ao Bairro Balneário.
Solicita que não derrube as casas do bairro para Santa Inês
melhorar a circulação de carros, sugere que crie
ZONAS 30 ou ZONAS 20 para melhorar as entradas
do bairro IBES e diversos outros bairros.
Solicita que tenha um plano de calçadas no novo Soteco
PDM.
Solicita um texto eficiente para assegurar qualidade Divino
de trabalho para as pessoas inseridas no ciclo de Espírito Santo
reciclagem de resíduos.
Solicita que a implantação de binários no PDM seja Soteco
feita de maneira mais "humana" qualificando
calçadas, implantando ciclovias ou ciclofaixas.
Solicita que o PDM dê mais foco ao turismo espírito Praia
de
santense.
Itaparica
Solicita a fiscalização e proteção da Mata de São Conrado
Jacaranema.
Sugere que a Rua Carolina Leal seja mão dupla entre Centro
de
a rua 7 de Setembro e Av. Jerônimo Monteiro pois Vila Velha
iria viabilizar muito mais o trânsito para os
moradores da rua Ilha dos Ayres.
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11/08/2016 Sugere o incentivo do uso da geração distribuída de
energia através de benefício fiscal a empresas,
residências, prédios que utilizarem geradores de
energia renovável (Energia solar fotovoltaica, eólica,
etc)
11/08/2016 Solicita a implantação de abrigos de ônibus em todos
os pontos de ônibus de vila Velha.
11/08/2016 Sugere implementar áreas verdes no Bairro Praia da
Costa.
09/08/2016 Sugere alteração do zoneamento quanto ao uso e
ocupação do solo na Avenida Carlos Bispo dos
Santos, Morada da Barra Vila Velha (Acima da
barreira do Alonso) CEP 29126592. Localiza-se na
ZOR 1 (Zona de Ocupação Restrita) somente
permitindo atividades de grau de impacto I. Pede
para que seja analisado a mudança para um
zoneamento que permita atividades com grau de
impacto II ou III . Com objetivo de proporcionar
desenvolvimento econômico na região evitando
assim a instalação de empresas em locais impróprios
como a área rural de Vila Velha e locais de
preservação ambiental.
07/08/2016 Sugere a construção de um parque urbano na região
de praia do bairro Praia de Itaparica nos terrenos
ainda não construídos.
07/08/2016 Sugere a criação de um Centro Cultural para
fomentar a produção de artes como dança, música,
artes visuais, cinema, teatro, etc. Valorizando os
artistas locais, além de democratizar o acesso a
cultura.
07/08/2016 Sugere a implementação de ciclovias em toda a
malha viária da cidade, construindo ruas seguras e
convidativas ao uso da bicicleta tanto para o lazer
quanto para o uso em deslocamentos cotidianos.
07/08/2016 Sugere a transformação de trechos da Rodovia do Sol
com intensa ocupação urbana no entorno em ruas
com velocidade máxima permitida de 40km/h.
07/08/2016 Sugere proibir a construção de prédios altos na orla.
Além da alteração da paisagem, causa sombras na
praia diminuindo seu potencial litorâneo, barra o
vento e satura a estrutura viária.
07/08/2016 Solicita a a preservação da Reserva de Jacarenema
como uma Área de Proteção Ambiental (APA).
07/08/2016 Sugere Ampliar a rede de ciclovias interligando as
ruas e melhorando a mobilidade urbana de Vila
Velha ao máximo possível.
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07/08/2016 Sugere fiscalizar o descarte irregular de resíduos,
especialmente o entulho de obras e móveis, em
áreas como esta. Reativar os centros de despejo de
entulho e móveis do município para a pessoa física.
Multar empresas e indivíduos que insistem, lançando
os resíduos em locais inapropriados.
07/08/2016 Sugere criar políticas e planos de ação para vetar a
ocupação irregular e desordenada de áreas de risco
e terrenos sem ocupação.
07/08/2016 Sugere criar um sistema binário na Avenida Brasil,
desviando um sentido do fluxo para uma via paralela
07/08/2016 Sugere retirar pontes de pedestres precárias e
construídas em madeira sobre o Canal do Congo.
Verificar a necessidade de passarelas em alguns
destes pontos ou da abertura de vias para conectar a
malha urbana dos demais bairros.
07/08/2016 Sugere a instalação de semáforos na intercessão da
Avenida Califórnia e a Avenida Brasil, para organizar
o fluxo de veículos e permitir o trânsito de
automóveis, ciclistas e pedestres com segurança.
07/08/2016 Sugere a criação de ligação com a Rodovia ES-388,
pela Rua Iriri. Criação de uma rotatória neste nó, para
organizar o fluxo de veículos.
07/08/2016 Solicita a regularização e sinalização dos pontos de
estacionamento, carga e descarga na região de
Barramares.
07/08/2016 Vistoriar o uso e ocupação do seu entorno, como
também o lançamento de esgoto em suas águas.
Avançar na proposta da criação da área de
preservação e parque, para assegurar a proteção a
esta delicada região.
07/08/2016 Sugere Vistoriar o uso e ocupação do entorno da
Lagoa de Jabaeté, como também o lançamento de
esgoto em suas águas. Avançar na proposta da
criação da área de preservação e parque, para
assegurar a proteção a esta delicada região.
07/08/2016 Sugere Fiscalizar e vistoriar a extração de recursos
minerais ilegal e irregular que existem na região de
Morada da Barra.
07/08/2016 Sugere revitalizar o Parque Morro da Mantegueira,
promovendo melhorias no acesso, trilhas e
instalações da sede, e criando projetos de educação
ambiental, incentivando o uso e visitação do parque
pelos moradores de Vila Velha.
07/08/2016 Sugere proteger a região da Matinha do Exército e a
área no entorno, com rica vegetação, corpos d'água
e alagadiços. Fiscalizar empresas mineradoras nesta
região e a extração de areia e argila ilegais.
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07/08/2016 Sugere ampliar os projetos de pavimentação das ruas
em Riviera da Barra
07/08/2016 Sugere sinalizar ao entorno das avenidas principais
de bairro e coletores da região (como a Alvares de
Azevedo, Cachoeiro de Itapemirim e Estrada Ayrton
Sena) as áreas de estacionamento e regularizar a
carga e descarga, para evitar que ocorra a frequente
interrupção do trânsito e lentidão em razão de
empresas, lojas e materiais de construção que
insistem em descarregar materiais nestas vias,
atrapalhando a mobilidade.
05/08/2016 Implementação de árvores em Vila Velha
04/08/2016 Solicita a revitalização da Praça Duque de Caxias
03/08/2016
03/08/2016

03/08/2016

03/08/2016
03/08/2016
01/08/2016

01/08/2016
01/08/2016

01/08/2016

01/08/2016
26/07/2016
26/07/2016
25/07/2016

Riviera
Barra
Riviera
Barra

da REGIÃO 5
da REGIÃO 5

Vila Velha
REGIÃO 1
Centro
de REGIÃO 1
Vila Velha
Solicita Acesso de cadeirantes ao Convento
Centro
de REGIÃO 1
Vila Velha
Solicita que a Rua Santa Catarina deve seguir e se Itapoã
REGIÃO 1
ligar a Rua Antonio Fantini e a Rua Antonio Ataíde,
dando acesso ao centro de Vila Velha e a Av. Luciano
das Neves.
Solicita que a R. Belo Horizonte que está obstruída Itapoã
REGIÃO 1
com a construção do "Chalé Motel" seja
desobstruida.
Solicita a desburocratização da prefeitura de Vila Vila Velha
REGIÃO 1
Velha
Solicita a implantação de rede de Esgoto na Barra do Barra do Jucu REGIÃO 5
Jucu.
Solicita a construção de passarelas na Rodovia do Sol, Praia
de REGIÃO 1
mais especificamente na frente da empresa Itaparica
"EMBRATEL''
Sugere a implementação de um bondinho para subir Prainha
REGIÃO 1
o Morro do Moreno.
Sugere criação de um projeto para implementação Vila Velha
REGIÃO 1
de VLT na Av. Carlos Lindemberg, Jeronimo
Monteiro, Champagnat. Precisamos
Sugiere implementação de programa de arborização Vila Velha
REGIÃO 1
com espécies nativas da Mata Atlântica por toda a
cidade
Sugere que arvores frutiferas fossem plantadas na Barramares
REGIÃO 5
cidade ao inves de arvores e plantas ornamentais.
Sugere a troca de lâmpadas amarelas por lâmpadas Vila Velha
REGIÃO 1
de LED brancas por toda cidade.
Sugere a construção de Viaduto, Túneis e Passarelas Vila Velha
REGIÃO 1
em Vila Velha.
Sugere a construção de quadras poliesportivas em Vila Velha
REGIÃO 1
áreas carentes da cidade, visto que os moradores
destas regiões, principalmente os jovens, carecem de
áreas para lazer e outras atividades.

25/07/2016 Sugere que o Município conceda incentivos fiscais á
empresas e instituições de base e pesquisa
tecnológica.
24/07/2016 Sugere que em vez de desapropriar lotes na Praia da
Costa seja procurado lotes sem proprietários para
criação de Parques.
22/07/2016 Solicita que a rua Maria de Oliveira Mares guia
juntamente com a rua Leila Diniz seja toda em mão
única seguindo da Rod Darly Santos a praia de
Itaparica.
22/07/2016 Solicita que haja um estudo sobre o uso e ocupação
do solo em Vila Velha
22/07/2016 Sugere a realização de regularização fundiária em
Vila Velha.
22/07/2016 Solicita a Criação do Parque Lagoa Encantada.
22/07/2016
22/07/2016
22/07/2016

22/07/2016

22/07/2016

22/07/2016

22/07/2016

22/07/2016

22/07/2016

22/07/2016

Vila Velha

REGIÃO 1

Praia
Costa

da REGIÃO 1

Praia
Itaparica

de REGIÃO 1

Vila Velha

REGIÃO 1

Vila Velha

REGIÃO 1

Vale
Encantado
Solicita criação e implementação do parque Vale
Alagados do Vale Encanado
Encantado
Solicita criação de Unidade de Conservação Alagados Jardim
do
do Vale
Vale
Sugere intensificar a fiscalização de lotes Vila Velha
abandonados por toda cidade, que são utilizados
para consumo de drogas e todo tipo de crime e
contravenções.
Sugere implantar Rua de lazer na Rua Itaquari aos Praia
de
sábados, domingos e feriados, nos mesmos moldes Itaparica
da rua de lazer do Triângulo em Vitória, a fim de
incrementar o turismo.
Sugere criação de programa municipal, com apoio do Vila Velha
governo do estado para melhor aproveitamento do
grande potencial turístico do município de Vila Velha.
Sugere criar programa para atração de Vila Velha
empresas/indústrias e disponibilização de área para
seu estabelecimento.
Sugere consolidação das ações necessárias para a Vila Velha
integração de fato da Região Metropolitana da
Grande Vitória.
Sugegre pavimentação com Pavi S (mesma Vila Velha
pavimentação do Parque das Castanheiras) das ruas
da cidade sem pavimentação e com paralelepípedo.
Sugere Transformação do Morro do Moreno em Praia
da
parque ecológico, com a retirada de todas Costa
construções irregulares e em área de preservação.
Sugere o retorno da feirinha da Praínha e melhor Centro
de
utilização do espaço com o retorno de eventos Vila Velha
públicos, como o Festival do Chocolate.

REGIÃO 4
REGIÃO 4
REGIÃO 4
REGIÃO 1

REGIÃO 1

REGIÃO 1

REGIÃO 1

REGIÃO 1

REGIÃO 1

REGIÃO 1

REGIÃO 1

22/07/2016 Sugere Sugiro a implementação de programa de
esgotamento sanitário e despoluição dos canais de
Vila Velha
22/07/2016 Sugere a criação do Festival Anual da Moqueca e
Torta Capixaba no fim de semana da semana Santa
para incrementar o turismo da cidade.
22/07/2016 Sugere a implantação de zona gastronômica da orla,
com incentivos fiscais para estabelecimentos
cadastrados que atendam a requisitos prédeterminados, como higiene, atendimento ao
cliente, etc.
22/07/2016 Sugere a implantação de ciclovias / ciclofaixas de
mão dupla e sinalizadas (sinalização horizontal e
vertical) em lugar das vagas para veículos do lado
esquerdo de todas grandes avenidas de Vila Velha e
com integração entre elas.
21/07/2016 Sugere Criação de Unidade de Conservação e Parque
do Morro do Cruzeiro
21/07/2016 Sugere Efetivação da área de preservação e Criação
e abertura para a população do Parque do Marista.
21/07/2016 Sugere proibição de construção de novos edifícios de
grande porte.
21/07/2016 Solicita a fiscalização de Terrenos Baldios no Divino
Espírito Santo.
21/07/2016 Realizar manutenção na calçada próximo ao
condomínio Village do Sol.
21/07/2016 Solicita mais vagas de garamgem por apartamento
nos novos edifícios em Itaparica para não gerar
carros estacionados pela rua.
21/07/2016 Solicita maior fiscalização da prefeitura em relação à
construção de quitinetes dentro dos condomínios do
bairro Boa Vista 2
21/07/2016 Sugere que a Prefeitura de Vila Velha avalie melhor
as novas construções para que não haja efeito de
parede contra o vento.
21/07/2016 Solicita Linha de ônibus Ligando o Divino ao Terminal
de Vila Velha.
20/07/2016 Sugere Incentivo ao turismo, por meio da criação de
um parque municipal no morro do moreno.
20/07/2016 Solicita a inclusão de Bairros como Itapuera no
zoneamento de bairros municipal.
15/07/2016 Solicita rede de esgoto em Barramares
14/07/2016 Pavimentação da estrada do dique

Centro
de REGIÃO 1
Vila Velha
Praia
Costa

da REGIÃO 1

Praia
Itaparica

de REGIÃO 1

Centro
de REGIÃO 1
Vila Velha

Santa Inês

REGIÃO 2

Centro
de
Vila Velha
Praia
de
Itaparica
Divino
Espírito Santo
Divino
Espírito Santo
Praia
de
Itaparica

REGIÃO 1

Boa Vista I

REGIÃO 1

Boa Vista I

REGIÃO 1

Divino
do
Espírito Santo
Praia
da
Costa
Itapuera da
Barra
Barramares
Limite
de
Pontal
das
Garças
e
Darly Santos

REGIÃO 1

REGIÃO 1
REGIÃO 1
REGIÃO 1
REGIÃO 1

REGIÃO 1
OUTRAS
REGIÕES
REGIÃO 2

13/07/2016 Sugere que seja identificado no Mapa o Limite do
Parque Jacarenema para que os visitantes possam
deconhecer a delimitação.
13/07/2016 Sugere utilizar o Plano de Manejo de Jacarenema
durante a revisão do PDM no que tange a referida
Unidade de Conservação
13/07/2016 Sugere a preservação e recuperação do Parque
Jacarenema
13/07/2016 Sugere a integração dos sistemas de ciclovias, no
município de Vila Velha como um todo.
10/07/2016 Sugerer dar mais atenção e Cuidados a APP em Praia
da Costa.
11/06/2016 Sugere delimitar a ZEIA classe A e C do Morro do
Jaburuna (mencionado pelo PDM em vigor), assim
como definir os índices urbanísticos e demais usos
possíveis para as áreas existentes ao redor da APP's.

Barra do Jucu

REGIÃO 5

Barra do Jucu

REGIÃO 5

Barra do Jucu

REGIÃO 5

Vila Velha

REGIÃO 1

07/06/2016 Solicita ciclovias em toda Av. Carlos Lindenberg
07/06/2016 Solicita cobertura do canal da costa sentido praia da
costa,Itapoá e itaparica,para melhoria do trânsito;
bertura da rua Belo Horizonte,sentido praia de
Itapoá,retirada do chalé motel,para melhor
humanização do transito e solicita também que o
campo do esporte club tupy volte para comunidade.
07/06/2016 Solicita melhorar a infraestrutura do Bairro Jockey,
trazendo
maior
arborização,
melhores
equipamentos e acessibilidades para praças.
07/06/2016 Solicita ciclovia na R. Santa Catarina em Itapoã.
06/06/2016 Sugere diminuir as calçadas e criar estacionamento
em toda rua Hugo Musso mantendo duas faixas de
via do começo ao fim.
06/06/2016 Sugere Construir aquaviário e estacionamento.
06/06/2016 Sugere revitalizar a prainha e melhorar o acesso para
veículos transformando numa área de eventos.
06/06/2016 Sugere identificar onde o esgoto é despejado no
valão e desviar esse esgoto para tratamento para
que os valões voltem a se tornar rios.
06/06/2016 Sugere construir a rua que leva ao topo do morro do
moreno
06/06/2016 Asfaltar e iluminar a estrada do dique

Santa Inês
Itapoã

06/06/2016
06/06/2016
06/06/2016
06/06/2016

Praia
Costa
Olaria

da REGIÃO 1
REGIÃO 1

REGIÃO 2
REGIÃO 1

Jockey
Itaparica

de REGIÃO 1

Itapoã
Praia
Costa

REGIÃO 1
da REGIÃO 1

Glória
Prainha

REGIÃO 1
REGIÃO 1

Santa Rita

REGIÃO 3

Praia
da REGIÃO 1
Costa
Pontal
das REGIÃO 2
Garças
Sugere a melhoria das condições do cemitério de Santa Rita
REGIÃO 3
Santa Rita
Sugere pintar vagas de estacionamento em toda Glória
REGIÃO 1
extenção da rodovia carlos lindenberg.
Sugere criar locais próprios para despejo de Divino
REGIÃO 1
entulhos.
Espírito Santo
Melhorar o tempo do Semáforo da Carlos Lindenberg Cobilândia
REGIÃO 4

06/06/2016 Sugere adicionar um semáforo com botão de Divino
REGIÃO 1
acionamento para pedestres.
Espírito Santo
06/06/2016 Sugere demolição de casas que ficam no meio do Santa Inês
REGIÃO 2
trajeto dos carros em Santa Inês.
06/06/2016 Aprimorar a sincronia dos sinais de trânsito.
Praia
da REGIÃO 1
Costa

