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PROJETO DE LEI __________/2018. 

DISPÕE sobre a obrigatoriedade de 
disponibilização de cadeira de rodas nos 
cemitérios públicos ou privados do município 
de Vila Velha, dá outras providências.  

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 Os cemitérios públicos ou privados localizados no Município de Vila Velha, Espirito 
Santo, ficam obrigados a manter e disponibilizar em suas instalações, no mínimo 3 (três) 
cadeiras de rodas não motorizadas para utilização de seus usuários.  

Parágrafo único. As cadeiras de rodas devem ser mantidas junto à administração e/ou 
agência funerária dos respectivos cemitérios, com fácil acesso, sempre limpas e em perfeitas 
condições de uso.  

Art. 2º Demais critérios regulatórios e de fiscalização são de competência do Poder 
Executivo Municipal.  

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 30 de abril de 2018. 
 

 

NILMA MARIA GUEZ DA SILVA. 

(vereadora Tia NilmaGuez – PRP) 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei visa aumentar a acessibilidade dentro dos cemitérios no âmbito 

municipal, tendo em vista o amplo espaço em que se encontram os jazigos e as dificuldades 

de locomoção até os mesmos. Nos diversos sepultamentos diários que ocorrem no 

município de Vila Velha. ES têm-se a presença de pessoas idosas ou muito debilitadas 

emocionalmente, e eventualmente também pessoas com dificuldade de locomoção por 

outros fatores, desta forma a disponibilização de cadeira de rodas se torna uma importante 

prestação aos munícipes que se encontram nesta situação no interior dos cemitérios.  

A competência do município para legislar sobre o tema está ratificada nos artigos 23 e 30 da 

Constituição Federal de 1988, de forma indubitável. Destarte, Nobres Pares, estes foram os 

motivos que nortearam a apresentação da proposição legislativa ao crivo do Egrégio 

Plenário, a qual certamente contará com a aprovação desta Casa de Leis. 
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Vila Velha. ES. 30 de abril de 2018. 

 

 

 

Nilma Maria Guez da Silva. 

(vereadora Tia NilmaGuez – PRP) 

 


