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Vila Velha, 02 de abril de 2018 
 
INDICAÇÃO – 044/2018  
 
AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA   
 
 
ADEILSON HORTI SUPER, Vereador que a este subscreve, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, vem respeitosamente a V. Exa. Requerer o 

encaminhamento de expediente, EM FORMA DE INDICAÇÃO, AO 

EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL MAX FREITAS MAURO FILHO 

com cópia ao Ilustríssimo Secretário Municipal de Obras, Senhor Luiz Otavio 

Machado de Carvalho, mostrando a necessidade em realizar com a máxima 

urgência a calçada cidadã do entorno da Unidade de Saúde da Família de 

Terra Vermelha, neste município.    

 

JUSTIFICATIVA 
 

Não temos dúvidas de que o Poder Executivo Municipal tem procurado realizar 

uma administração que prima, principalmente, pela interatividade, respeito e 

interesse comum com as comunidades, princípios fundamentais para o 

exercício da democracia. 

 

Assim, nos sentimos à vontade para recorrer a Vossa Excelência, 

intermediando o apelo da comunidade, para que seja realizado a calçada 

cidadã no entorno da Unidade de Saúde da Família 
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 de Terra Vermelha 

  
A Calçada Cidadã é um grande projeto de acessibilidade para os pedestres, 

sobretudo as pessoas com deficiência, gestantes e idosos. Ele prevê a 

padronização das calçadas, visando à mobilidade com segurança pela cidade, 

conforme determinam as legislações federal e municipal. 

  

A vida e a saúde são os direitos mais elementares do ser humano, 

pressupostos da existência dos demais direitos, além de humanizar e facilitar a 

circulação de pedestres, razão pela qual merecem especial cuidado.  

Conquanto, solicitamos que seja dada a atenção que o pedido em tela exprime. 

  

Neste contexto e apostando na sensibilidade desta Administração Municipal, 

esperamos o atendimento desse justo e democrático pleito.  

 
Atenciosamente, 
 
 

Vereador Adeilson Horti Super 
2º Vice Presidente – PSD 

 
 


