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PROJETO DE LEI Nº. 

Acrescenta inciso XXI ao artigo 70 da Lei nº 

5.406/13 (Código do Controle de Posturas e 

de Atividades Urbanas de Vila Velha). 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais: 

D E C R E T A : 

 Art. 1º O art. 70 da Lei 5.406, de 04 de fevereiro de 2013, passa a vigorar acrescido de 

inciso XXI com a seguinte redação:  

“Art. 70. (...)  

(...) 

XXI – deixar nas vias e demais logradouros públicos do Município de Vila Velha 

sucatas, veículos e equipamentos de qualquer finalidade e de partes desses em estado 

de abandono”. (AC) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Palácio Legislativo, 20 de Março de 2018. 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 
   

 

Senhor Presidente, 

 

Nobres Vereadores, 

 

Quando nos referimos às ruas e demais espaços públicos de uma cidade, em realidade, 

estamos falando da própria identidade da cidade. É nesses espaços que se manifestam as 

trocas e relações humanas, a diversidade de uso e a vocação de cada lugar, os conflitos e 

contradições da sociedade” 

 

Um bom espaço público é aquele que reflete a diversidade e estimula a convivência 

entre as pessoas sem esforço, que cria as condições necessárias para a permanência, que 

convida as pessoas a estarem na rua. É a vitalidade dos espaços que atrai as pessoas e vai 

fazer com que escolham ou não ocupá-los, e o que garante essa vitalidade é a possibilidade de 

usufruir dos espaços urbanos de diversas formas.  

Proibir a colocação de sucatas nas ruas, visa, não só preservar a estética da cidade, mas 

também contribui com mobilidade, tanto nas vias de transporte quanto do pedestre, porque 

retira das ruas e calçadas algo que está atrapalhando. 

Tal ação contribui também para a saúde pública, porque essas sucatas acumulam água, 

ratos e mosquitos que podem proliferar doenças. E alguns desses carros também são 

utilizados para assaltos, com homens que se escondem nesses veículos para praticar a ação, 

então ajuda na questão da segurança. 

Diante disso, propomos tal projeto, visando minimizar os impactos da violência e das 

condições climáticas mais intensas na vida das nossas crianças e adolescentes, bem como para 

propor uma sensação de segurança maior aos pais, para que possam trabalhar tranquilamente 

enquanto os filhos se encontram seguros dentro da Unidade de Ensino. 

 

Por estas razões, solicitamos a Vossas Excelências apoio na aprovação deste Projeto 

de Lei. 

 

Palácio Legislativo, 20 de março de 2018. 

 

 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 


