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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 transeuntes da Rua Edgar de 

Souza e da Rua Benjamin Constante, no Bairro Nossa Senhora da Penha, acerca do risco 

iminente de atropelamento e acidentes (que já ocorreram – e para isso colacionamos 

reportagem em anexo) em razão da velocidade dos veículos, motocicletas e ônibus que 

transitam nesta via. 

 

Considerando a gravidade do acidente que ceifou a vida de um cidadão. 

 

  Considerando que nos relatos, são citados que os veículos não respeitam a sinalização 

e a velocidade que a via requer, e que não existe sinalização e os dois quebra-molas que 

existam próximo ao local, foram retirados recentemente.  

 

  Considerando que 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 

munícipes que fazem uso da via, o que nos faz reafirmar a necessidade de se haver urgência 

no atendimento deste pleito da nossa população. 

 

  Palácio Legislativo, 04 de Julho de 2018. 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 


