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PROJETO DE LEI  

 

Altera para “SANTA LUZIA” a 

denominação da rua “Antônio 

Carlos Scarpat”, situada no 

bairro Santa Inês, neste 

município. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no 

uso legal de suas atribuições, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica alterada para “SANTA LUZIA” a denominação da rua 

“Antônio Carlos Scarpat”, situada no bairro Santa Inês, neste município.  

Art. 2º O Poder Executivo Municipal, conforme previsto no art. 7º da Lei 

nº 4.530, de 01 de junho de 2007, 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 

Santa Inês, à Empresa Brasileira de Correios e às empresas 

concessionárias de água e esgoto, gás, energia elétrica e 
telecomunicações, e a instalação de placas indicativas da denominação do 

logradouro público e respectivo Código de Endereçamento Postal. 

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

Vila Velha, 18 de setembro de 2018. 

 

 

BRUNO LORENZUTTI 

Vereador  
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JUSTIFICATIVA: 

 

O presente projeto de lei tem como finalidade modificar o nome da via 

pública conhecida como “Rua Antônio Carlos Scarpat” compreendida entre 

a “Rua São Marcos” e a “Rua Benedito das Neves” para “Rua Santa Luiza”. 

 

De acordo com a Lei nº 1.932 de 26 de junho de 1981, a rua que 

atualmente se chama Antonio Carlos Scarpat já se chamou Santa Luzia, e 

naquela oportunidade foi realizada a alteração do seu nome, conforme a 

Lei supracitada, que segue em anexo. Porém, conforme podemos 
constatar em documentos que constam juntados à presente propositura, a 

alteração de fato nunca ocorreu. A referida rua continua até hoje 

conhecida por todos os moradores do Bairro Santa Inês, bem como por 

todos os prestadores de serviços, tais como telefonia, internet, água, luz e 

etc, como Rua Santa Luzia. 

 

Insta salientar, que nesta rua está localizada a Comunidade Católica Santa 

Luzia, uma referência para os moradores do bairro Santa Inês. 

 

Portanto, solicito à aprovação deste projeto em nome dos moradores do 

bairro Santa Inês, neste município. Faço juntada nesta oportunidade de 

assinatura dos respectivos moradores. 
 

Assim sendo, propomos o presente projeto de lei. 

 

Vila Velha, 18 de setembro de 2018. 

 

 

 

BRUNO LORENZUTTI 

Vereador  
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