
Bloco de casos Espécie de caso Estágio do caso Providências a adotar
Prédios privados do Darwin 

Jardim da Penha

Obras (externas e internas) em andamento.

Defensoria Pública Vitória Em fase de análise

Centro Avançado de Juizados 

Especiais (CAJE)

Enviado ofício ao TJES (protocolo nº 201200433519). 

O processo está na Coordenadoria de Projetos desde 

26 de abril de 2012.

A Coordenadoria informou que medidas de 

acessibilidade (sobretudo para acesso ao prédio e 

banheiro) foram incluídas no projeto de obras 

emergenciais.

FDV Enviado ofício à Diretoria (of. CC15/12). Aguardando resposta ao ofício.

Calçada cidadã em Vitória: 

descumprimento do padrão e 

deficiências

Alunas tem interesse em conduzir o caso. Ofício em elaboração / divulgação

Venda casada LORENGE Enviado ofício ao MP para início das investigações.

Venda casada Neto Imóveis Enviado ofício ao MP para início das investigações.

Educação

Prrojeto Mais Educação: falta de 

capacitação de professores

Enviado ofício à SECADI (Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. 

Diante da ausência de resposta, ofício enviado ao 

MEC.

Aguardando resposta aos ofícios.

Esgoto a céu aberto em Vila 

Velha

Não foi adotada qualquer medida. Contato com alunos, que darão prosseguimento ao 

caso, com supervisão de Marcelo e Raphaela.

Cachoeira poluída em Domignos 

Martins

Enviados ofícios ao MP (CAOA) (of. CC20/12) e MP de 

Domingos Martins (of. CC 21/12)

Águas Limpas Enviado ofício ao Comitê Responsável (Secretarias de 

Estado) e à CESAN (of. CC 16/12 e 17/12)

Recebida resposta da SEDES. Aguardando resultados das 

atuais campanhas de divulgação.

Terreno abandonado no Centro 

de Vitória

Encaminhado ofício à SEDEC e à Prefeitura de sem 

resposta (of. CC 05/12). Novo ofício encaminhado ao 

MP (CAOA) (of. CC 26/12).

Acompanhamento das medidas tomadas pelo MP

Urbanismo e 

mobilidade urbana

Consumidor

Ambiental

Acessibilidade



Trânsito em frente à FDV: 

colocação de lombada/guardas

Enviado ofício (of. CC 08/12) à Secretaria de Serviços 

Urbanos de Vitória. Em 05/06/12, um guarda 

municipal esteve na FDV e prestou esclarecimentos. 

Reiterado o ofício relativo a demais medidas 

(CC29/2012)

Aguardando resposta acerca de outras medidas que 

podem ser tomadas, que não o destacamento de 

guardas municipais.

Obras públicas em Jacaraípe Encaminhados ofícios ao MPF (CC 09/12 e CC 13/12), 

protocolos nº 9215/2012 e n.º 9782/2012. Geraram 

duas peças de informação nº 1.17.000.000756/2012-

48 e 1.17.000.000781/2012-21. Distribuídas aos 

Procradores da República com atribuição de defesa do 

Meio Ambiente e Patrimônio Público e Social.

Temos acompanhado junto ao MPF. O prefeito da Serra 

já respondeu à solicitação do MPF. Aguardamos 

apreciação do procurador.

Terreno abandonado em 

Jacaraípe

Enviados ofícios à SEDURB da Serra (of. CC10/12) e à 

Prefeitura (of. CC24/12). Hoje o terreno está limpo, 

em razão do homicídio de um mendigo.

A Prefeitura respondeu e estamos aguardando 

providência do MPF.

Patrimônio Público Canhão de água Enviados ofícios à SESP (of. CC18/12) e ao MP (of. CC 

19/12). MP respondeu dizendo que está investigando 

a licitação. Licitação está suspensa.

Acompanhar desenvolvimento do procedimento.

Urbanismo e 

mobilidade urbana


