
 

 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 0444/2018.                                   Em, 20 de dezembro de 2018.  
 

SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO A INSTALAÇÃO 
DE FAIXAS DE PEDESTRES 3D NAS AREAS DE 
GRANDE FLUXO DE PEDESTRES E VEICULOS E EM 
FRENTE AS ESCOLAS E HOSPITAIS, NO MUNICÍPIO 
DE CABO FRIO.  

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 
O Vereador que esta subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 

público, INDICA à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Exmº Sr. 
Prefeito solicitando a instalação de Faixas de Pedestres 3D nas áreas de grande fluxo de 
pedestres e veículos e em frente as escolas e hospitais no Município de Cabo Frio.  

 
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 2018. 

 
 

SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA 
Vereador(a) - Autor(a) 

 
JUSTIFICATIVA: 

A iniciativa já é vista em países como China, Índia, Geórgia e Islândia e agora no Brasil, 
como nas cidades Santo André, no ABC Paulista; São Vicente, litoral de São Paulo; além de 
Limoeiro do Norte, no Ceará e Primavera, no Mato Grosso, Maceió entre outras. Ideia é 
deixar a marcação mais visível e criar a ilusão de uma espécie de barreira para os motoristas, 
levando eles a frear o carro antes da faixa de segurança. 

O objetivo da substituição das atuais faixas por outras em 3D é chamar a atenção dos 
motoristas para que reduzam a velocidade dos veículos, proporcionando assim mais segurança 
aos pedestres e contribuindo para a prevenção de acidentes causados por excesso de 
velocidade. 

É uma indicação que tem como objetivo ainda mais tratar sobre prevenção de acidentes, 
atropelamentos respeito ao pedestre em Cabo Frio. Como a pintura é em 3D, o motorista 
naturalmente "para" frente ao dispositivo porque, na visão dele, ali existe um obstáculo, alto, 
que o impediria de ultrapassá-lo. 

A imagem em 3D faz a projeção de duas imagens, da mesma cena, em pontos de 
observação ligeiramente diferentes. A nossa proposta visa amenizar os acidentes causados no 
nosso município, pôs atualmente a faixa de pedestre é como se fosse invisível. Não são todos 
os motoristas que param, e as pessoas não têm segurança em atravessar na faixa, exatamente 
por não confiar que o veículo vá parar. Temos a oportunidade de mudar essa cultura.  
 
  

 


