
 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha 

Vereador IVAN CARLINI 

  

 

 

 

 

 

 

OSVALDO MATURANO, Vereador com assento nesta Casa de Leis, vem mui 

respeitosamente perante Vossa Excelência para requerer, conforme artigos 200  

e 201 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MAX FREITAS MAURO FILHO, expediente na forma de 

INDICAÇÃO, sugerindo sejam viabilizados, COM URGÊNCIA, os materiais, 

obras e serviços necessários para a implantação de ciclofaixa – “parte da 

pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada 

por sinalização específica” - no trecho da Avenida Jerônimo Monteiro 

que entre os bairros de Paul e Aribiri, considerando, para tanto: 

 

[a] a demanda verificada por seu Mandato correspondente ao grande número de 

ciclistas da Região Administrativa 2 que se utilizam do leito da via em destaque 

para acesso cotidiano ao Polo de Confecções da Glória, ao Centro e aos bairros    

da Orla deste Município, com fins de trabalho, educação e lazer; 

 

[b] o apoio ideal de uma ciclovia para mesmos ciclistas somente se faz presente 

no trecho da via que leva aos destinos possíveis acima, ou seja, entre Avenida 

do Sol e o início da Avenida Champagnat; 
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[c] na ausência de tal infraestrutura para sua mobilidade, os ciclistas ficam 

expostos ao trânsito de veículos em uma via de largura mínima, leito que 

acolheu trilhos de linha de bonde, com características de via local mas exercendo 

funções de via arterial;  

 

[d] os riscos de acidentes sãodiários e constantes, sendo exemplo o que ocorrido 

no dia de ontem, 15 de abril de 2019, em que mesmo transitando conforme 

orientado pelo Código Brasileiro de Trânsito vigente, no seu art. 58, caput, uma 

ciclista veio a ser atropelada por ônibus da operadora do Sistema Municipal de 

Transporte Coletivo [<https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/04/2019/oni  

bus-atropela-ciclista-em-avenida-de-vila-velha>]; 

 

[e] que, enquanto o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, ainda se encontra em 

construção, contrariando os prazos e procedimentos fixados no art. 24, §§ 3º e 

4º da Lei Federal nº 12.587, de 2012, nada impede que o Município faça 

constar das leis orçamentárias e execute as ações necessárias para a expansão e 

a melhoria da infraestrutura de mobilidade urbana, como ora sugerido;  

 

[f] urge que a Municipalidade, por meio deste e doutros atendimentos sugeridos  

e solicitados, promova a ordenação do meio urbano na Região Administrativa 2  

e das atividades humanas desenvolvidas no seu território, de modo que essa  

não venha a parecer desintegrada do Município, e seus moradores excluídos              

da sociedade vilavelhense, em prejuízo de todos. 

 

Vila Velha, ES, 16 de abril de 2019. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 


