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Vila Velha, 29 de novembro de 2018. 

INDICAÇÃO Nº: 027/2018 

 

AO EXMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, 

VEREADOR IVAN CARLINI 

 

BRUNO LORENZUTTI, Vereador que a este subscreve, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, em atendimento às solicitações que lhe foram dirigidas 
por membros da Igreja Assembleia de Deus e moradores de Cocal, vem mui 
respeitosamente a V. Exa. requerer o encaminhamento de expediente, EM FORMA 
DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando a possibilidade de  
implantação de uma faixa elevada em frente à Igreja Assembleia de Deus, situada à 
Rua Quatro, nº 20, no bairro Cocal, em Vila Velha. 
 
Considerando que a faixa elevada para pedestres traz mais segurança e facilidade 
de travessia para cadeirantes, idosos e transeuntes; 
 
Considerando que a faixa elevada possui, também, a função de redutor de 
velocidade e que, de acordo com estudos recentes, é comprovado que motoristas 
respeitam mais as faixas elevadas do que as tradicionais; 
 
Considerando que freqüentadores da Igreja Assembleia de Deus e moradores da 
Rua Quatro, em Cocal, têm relatado que automóveis e caminhões trafegam em alta 
velocidade neste trecho, o que, além de trazer um perigo iminente para quem utiliza 
a referida via como travessia, ocasiona também rachaduras nas paredes da Igreja 
devido à trepidação asfáltica. 
 

Diante do exposto, solicitamos que a instalação da lombofaixa, conhecida também 
como faixa elevada, seja prontamente atendida pela Administração Municipal, visto 
que, melhorará consideravelmente a trafegabilidade dos pedestres que necessitam 
realizar a sua travessia nestas vias, de forma mais segura. 

 
Para ilustrar melhor, segue em anexo, fotos do local. 

 

 

BRUNO LORENZUTTI 

Vereador 
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ANEXO I – Foto do local 

 

 

                           
 

 
 

 


