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Exmo. Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA. 

 

REGINALDO ALMEIDA, vereador com assento nesta Casa de Leis, no uso de 

suas prerrogativas regimentais e atribuições legais, vem, mui 

respeitosamente a V. Exa. Requerer o encaminhamento de expediente, EM 

FORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando de 

implantação de 01 (uma) travessia elevada de pedestres na Av. Ministro 

Salgado Filho, localizada no Bairro Soteco, entre à Igreja Ives e o CEG (Centro 

Esportivo Garoto). 

 

 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 19 de junho de 2018. 

 

 

 
REGINALDO ALMEIDA 

Vereador - Líder do PSC 
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JUSTIFICATIVA 

A presente indicação oferecida, objetiva chamar atenção do Poder Executivo 

Municipal para a importância na diminuição da violência que não se dá 

apenas com aumento da Guarda Municipal e policias nas localidades, mas 

sobretudo com a realização por parte do Poder Público de condições 

necessárias para facilitar o ir e vir de nossa população. 

A rua tem movimento intenso de veículos e grande concentração de 

pedestres em travessia, todos os dias temos verificado os incidentes no local 

que também já registrou acidentes devido a velocidade de veículos, por isso 

seria importante a implantação da faixa elevada, para assim reduzir a 

velocidade dos veículos, facilitando a travessia dos mesmos. 

A presente indicação visa melhorar a qualidade de vida e aumentar a 

segurança de ciclistas e pedestres, sugerimos que a obra seja construída para 

assim, contribuir com a melhoria da vida de todos os moradores sem deixar 

de lado a importância da fluidez do trânsito no local. 

Por esta razão, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação desta 

importante indicação. 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 19 de junho de 2018. 

 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Vereador - Líder do PSC 


