
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

GABINETE DO VEREADOR ARNALDINHO BORGO 
“Deus seja louvado” 

 
 

Praça Frei Pedro Palácio, s/nº - Prainha – Vila Velha - ES – CEP 29.100-500 
Contato: (27) 3349-3232 – 3219-6964 – 3349-3259 www.cmvv.es.gov.br 
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Excelentíssimo Senhor 

IVAN CARLINI 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha. 

 

 

 Eu, ARNALDINHO BORGO, Vereador, dentro de minhas atribuições legais, nos 

termos do disposto no art. 200, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vila Velha, 

solicito que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Vila 

Velha, com cópia para o Secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito da PMVV 

esta  

 

 

INDICAÇÃO 

 

 

Considerando diversas reclamações de moradores e freqüentadores da Av. Saturnino Rangel 

Mauro, próximo ao n.º 226, onde se localiza a Paróquia São João Paulo II, Praia de Itaparica, 

acerca do risco iminente de atropelamento em razão da velocidade dos veículos e motocicletas 

que transitam nesta via. 

 

  Nos relatos são citados que os veículos não respeitam a sinalização existente e que 

somente com instalação de lombo faixa poderíamos reduzir a velocidade dos veículos. 

 

  Conforme relatado pelos moradores, que são os usuários diários da via, temos que 

deve ser tomada providência no sentido de realizar um estudo de viabilidade técnica para 

instalação de lombo faixa ao longo da Av. Saturnino Rangel Mauro, próximo ao n.º 226, 

onde se localiza a Paróquia São João Paulo II, Praia de Itaparica. 
 

  É obrigação do Poder Público propiciar as devidas condições de segurança para todos 

os usuários da via, especialmente, por se tratar de que boa parte são crianças e adolescentes, 

que correm sérios riscos, dada a alta velocidade que os veículos transitam, no prazo 

estabelecido no inc. X, do art. 56, da LOM. 

 

 Esclarecemos que tal medida é de extrema urgência, necessária e atende ao interesse 

público, posto se tratar de uma demanda apresentada em nosso gabinete por moradores e 

comerciantes da região, o que nos faz reafirmar a necessidade de se haver urgência no 

atendimento deste pleito da nossa população. 

  Palácio Legislativo, 25 de Junho de 2018. 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 


