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Denomina de “RUA LINO VIDAL” 

a via de servidão pública localizada 

no bairro Cobi de Baixo, neste 

município. 

 

 

Art. 1º Fica denominada de “RUA LINO VIDAL”, a via de servidão pública conhecida 

como “Rua de Acesso”, localizada entre números 158 e 171 da Avenida Senador Robert 

Kennedy, no bairro Cobi de Baixo, neste município. 

 

Art. 2º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, por seus meios e recursos, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da presente Lei, procederá 

o registro da denominação estabelecida nesta Lei na Carta Cadastral do Município, bem 

como adotará as providências necessárias para a informação de sua vigência aos 

moradores locais, à entidade representativa dos moradores do Bairro Cobi de Baixo, à 

Empresa Brasileira de Correios e às Empresas concessionárias de água e esgoto, gás, 

energia elétrica e telecomunicações. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Vila Velha, 04 de Junho de 2018. 

 

 

 

PATRICIA CRIZANTO 

(Vereadora PMB) 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de Lei tem por finalidade criar a Rua Lino Vidal, em Cobi 

de Baixo, Vila Velha. A justificativa de sua criação é o fato de o local que será 

a referida Rua ser um terreno sem utilidade pública e já ser utilizado pelos 

moradores como acesso as suas casas.  

 

Contudo, a utilização desse terreno como passagem não é plena pelo fato de 

não ter iluminação pública, nem asfaltamento, só sendo possíveis ante sua 

transformação em Rua e formalizada junto ao Executivo Municipal. 

 

A referida criação não é contestada pelo proprietário, muito menos pelos 

moradores que anseiam a criação para melhor usufruir da Rua. 

 

Diante da fundamentação ora exposta, espera-se o apoio dos demais pares, 

para a aprovação do referido projeto de Lei, para que seja aproveitada da 

melhor forma possível o terreno ora referido, em respeito ao princípio 

constitucional da função social da propriedade. 

 

 

Vila Velha, 04 de Junho de 2018. 

 

 

 

PATRICIA CRIZANTO 

(Vereadora PMB) 


