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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha 

Vereador IVAN CARLINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

perante Vossa Excelência para requerer, conforme artigos 200 e 201 do Regimento Interno,                 

seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, MAX FREITAS MAURO FILHO, 

expediente na forma de INDICAÇÃO, sugerindo a implantação de linhas circulares de 

transporte coletivo de passageiros que interliguem as Unidades de Saúde da Família                   

localizadas na Região Administrativa 05 [Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra 

Vermelha, Barramares e Barra do Jucu] ao Centro Municipal de Atenção Secundária 

– CEMAS [Centro], assim também ao Centro de Testagem e Aconselhamento em 

AIDS e Hepatites Virais – CTA e ao Centro de Especialidades Odontológicas – CEO; 

ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS/AD [Centro]; e, a Unidade de Cuidados 

Específicos e Saúde Bucal Básica [Prainha], considerando, para tanto, que: 

 

[a] as consultas e os atendimentos especializados, os acolhimentos, os acompanhamentos e/ou 

tratamentos, viabilizados e acessados por meio dos Centros e da Unidade últimos referidos           

são demais valiosos para serem perdidos ou descontinuados pelos usuários do Sistema Único 

de Saúde que moradores da Região Administrativa 05, em razão das dificuldades de locomoção              

de suas comunidades para o Centro de Vila Velha; 
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[b] consoante a realidade econômica e social da Região Administrativa 05, a grande maioria 

daqueles moradores depende e faz utilização dos sistemas públicos de transporte coletivo por 

ônibus, que têm oferta inadequada de viagens nos horários de pico de demanda, esses últimos 

compreendendo geralmente os horários de início dos procedimentos referidos antes acima;   

 

[c] as dificuldades enfrentadas pelos moradores das comunidades e áreas rurais [Região Rural] 

são maiores ainda, começando pelo acesso aos serviços públicos de Atenção Primária à Saúde, 

os quais disponíveis somente em bairros da Região Administrativa 05, no caso Barra do Jucu, 

Terra Vermelha e Ponta da Fruta, e, com horários específicos para alguns atendimentos que 

aqueles não alcançam em razão de suas rotinas diárias de atividades laborais, e, da oferta 

reduzida de alternativas para seu deslocamento, notadamente por meio dos sistemas públicos 

de transporte coletivo municipal e intermunicipal; 

 

[d] não se pode excluir, ante a situação acima, da possibilidade de extensão do atendimento 

das linhas que ora se indica implementação para as comunidades da Região Rural, a princípio, 

Atlantico II, Camboapina, Córrego Sete, Jaguarussú, Seringal e Xuri, conforme as demandas              

de seus moradores, mediante estabelecimento de pontos únicos de embarque/desembarque; 

 

[e] o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde aos veículos das linhas pode ter controle 

por dia e horário, mediante a comprovação de agendamento de consulta, exame especializado 

e/ou outros procedimentos junto aos Centros e à Unidade de Cuidados Específicos que referidos 

ao início, sendo que os acessos a esses, são regulados e referenciados pelas Unidades de 

Atenção Primária à Saúde; 

 

[f] a implementação de linhas circulares especialmente para o atendimento as necessidades dos 

usuários do Sistema Único de Saúde possui autorização ao Poder Executivo e parâmetros              

a serem observados nos termos da Lei nº 4.800, de 16 de setembro de 2009, cabendo avaliar         

da conveniência da manutenção ou não da onerosidade da utilização dos serviços de transporte 

a serem implementados, previsto com a cobrança de tarifa não superior àquela em vigor para 

os usuários do Sistema Municipal de Transporte Coletivo; 



 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 
  
 
 

[g] o atendimento da presente indicação é mais uma importante contribuição para a melhoria 

das condições de vida dos mui dignos moradores das comunidades da Região Administrativa 05 

e da Região Rural, ao favorecer o cuidado essencial com a vida, bem tão caro a cada um e               

a todos habitantes deste Município, consoante o disposto do art. 258 de sua Lei Orgânica.  

 

Vila Velha, ES, 23 de julho de 2018. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 

 

 

 

 

 

 


