
 
 
 
 

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, fazendo uso de 

suas atribuições regimentais, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência 

para requerer, conforme o disposto dos artigos 200 e 201 do Regimento Interno, 

seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal MAX FREITAS 

MAURO FILHO, expediente na forma de INDICAÇÃO com sugestão para que, 

EM CARÁTER DE URGÊNCIA, sejam viabilizados os materiais e serviços que 

necessários para a reabilitação e, no que couber, ampliação, da sinalização 

de trânsito horizontal e vertical, nas vias públicas dos bairros Cobilândia, 

Jardim Marilândia, Nova América, Rio Marinho, Vale Encantado e Jardim do 

Vale, além de prioridade para aquelas nas quais ocorre a concentração das 

atividades de comércio e prestação de serviços, e a localização de unidades 

de ensino ou de saúde, de praças públicas, templos religiosos e de outros 

equipamentos comunitários, considerando, para tanto: 

 

[1] os reclamos de moradores de referidos bairros da Região da Grande Cobilândia, 

compartilhados e dados a conhecer por meio das redes sociais, sobre a ineficiência 

da sinalização de trânsito, sobretudo a horizontal, por conta do “desaparecimento” 

da pintura das faixas de pedestres, em nível ou elevadas, e nas localizações acima  

indicadas, em que o trânsito de pessoas e veículos tem fluxos intensos e difusos; 

 

[2] aumentar a insegurança dos moradores naqueles períodos em que não mais      

podem dispor do auxílio da iluminação natural, e quando, com os fluxos reduzidos, 

os condutores geralmente impõem velocidades maiores a seus veículos, trazendo 

riscos de atropelamentos, de danos à sua integridade física de pedestres e ciclistas;  
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[3] caber à Municipalidade observar, a todo tempo e em quaisquer situações e 

condições, as disposições da Lei Federal nº 9.503, de 1997, o Código de Trânsito 

Brasileiro, em especial dos artigos 1º, §§ 2º e 3º; 71; 72; 73; 80, caput e § 1º; 

85; 88, caput; e 90, caput e § 1º;  

 

[4] que a sinalização de advertência1 “tem a finalidade de fornecer informações 

que permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados”, finalidade 

com a qual tem consonância a presente iniciativa, ao visar com que seja promovida 

pela Municipalidade a execução das medidas de segurança possíveis necessárias 

para a preservação da integridade física de todos que acessam e se utilizam dos 

sistemas viários dos bairros referidos ao início. 

 

Vila Velha, ES,  

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 

                                                           
1
 Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) (Brasil). Sinalização vertical de advertência/Contran-Denatran. 1ª 

edição – Brasília: Contran, 2007. p. 9.  


