
 
 
 
 

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,                      

no prazo mais breve possível, sejam adotadas as medidas administrativo 

legais e viabilizados os materiais e os serviços necessários para assegurar, 

inclusive com utilização de câmeras de vídeomonitoramento e emissão de 

mensagens de voz, a disponibilidade permanente de áreas livres para                   

a realização [a] do desembarque em condições estáveis e seguras de 

pacientes em situações de emergência ou urgência, com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, transportados em veículos particulares, em frente às 

portarias de entrada das unidades de Pronto Atendimento em Saúde da 

Glória e de Cobilândia, do Hospital Maternidade de Cobilândia e  do Centro 

Municipal  de Atenção Secundária – CEMAS Mais Saúde e, no que couber, 

das demais unidades municipais de saúde; e, [b] o embarque dos mesmos 

pacientes depois de haverem recebido o atendimento para eles buscado; 

equivalendo tais áreas a 04 (quatro) ou 06 (seis) vagas de estacionamento 

regulamentado, conforme os seus respectivos posicionamentos se derem                 

em paralelo ao meio fio ou em ângulo, considerando, para tanto:  

 

[1] não ser tratamento digno aos pacientes em questão, quando transportados             

em um veículo particular, terem o seu desembarque ou embarque realizado em um 

ponto distante da entrada principal de qualquer das unidades de saúde referidas, 

impondo-se-lhes deslocamento inconveniente; mais ainda quando com o seu meio 
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de transporte parado em “fila dupla” numa via pública, sob os vários riscos que tal 

procedimento comporta aos mesmos, ao condutor e demais passageiros do veículo 

utilizado, assim como de outros veículos em trânsito naquele momento;  

 

[2] em relação ao que ora sugerido, se verifica: 

 

[c] no caso do Pronto Atendimento de Cobilândia, ocorrer a ausência de sinalização 

horizontal e vertical adequada ao desembarque e ao embarque dos pacientes;  

 

[d] do Hospital Maternidade, de ocorrer mesma ausência de sinalização e também 

o estacionamento irregular sobre vaga reservada a ambulância;  

 

[e] do Pronto Atendimento da Glória, da sinalização se restringir, trecho anterior e 

posterior à entrada da unidade, a placas indicando proibição do ato de estacionar 

no período entre as 07,00 horas e as 20,00 horas, mas, recebendo aquele primeiro, 

tendo-se por recente, ocupação por ponto de táxis;  

 

[f] do Centro Municipal de Atenção Secundária, de existindo sinalização horizontal              

e vertical indicando a reserva de pelo menos 02 (duas) vagas para o desembarque 

e embarque de passageiros junto à entrada da mesma unidade, no entanto, serem 

ocupadas irregularmente; e, 

 

[g] da Unidade de Saúde de Jardim Marilândia, a exemplo, de não haver sinalização 

indicativa de maiores restrições ao estacionamento de veículos em área reservada 

localizada à frente da entrada principal daquele estabelecimento, que assim se faz 

livremente, conforme as disponibilidades que se apresentam;   

 

[3] que, salvo melhor juízo, as dificuldades que incidentes sobre o desembarque e 

o embarque seguro dos pacientes usuários dos serviços de saúde quando de seu 

acesso aos lugares próprios à prestação dos mesmos, destacadas nesta iniciativa, 
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constituem inobservâncias ao princípio e ao direito da acessibilidade, os quais são 

caracterizados em seus sentidos nos incisos I e II do art. 2º da Lei Federal nº 

10.098, de 19 de dezembro de 2000;  

 

[4] que, comumente a todas as unidades de saúde referidas, o estacionamento das 

ambulâncias, de outros veículos de uso público, ou de daqueles que particulares 

utilizados para a execução de serviços públicos, se faz em áreas reservadas;  

 

[5] que as áreas de desembarque e embarque sugeridas nesta iniciativa não visam 

atender nem devem ser confundidas com as vagas especiais para os veículos que 

transportem pessoas com deficiência física ou visual ou conduzidos por pessoas 

idosas; determinadas, conforme o caso, nos termos dos artigos 7º, caput e § único, 

e 11, § único, inciso I, da Lei Federal nº 10.098, de 2000; 25, caput, do Decreto 

Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004; 47, caput e § 1º, da Lei Federal             

nº 13.146, de 06 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência; e, 41, da                                

Lei Federal 10.741, de 01 de outubro de 2003, Estatuto do Idoso;   

 

[6] o que dispõem a respeito, a Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 

Código Brasileiro de Trânsito, no seu art. 86-A; e a Resolução do Conselho Nacional 

de Trânsito - CONTRAN nº 302, de 18 de dezembro de 2008, em especial nos seus 

artigos 1º e 2º, caput e inciso VII. 

 

Vila Velha, ES,  

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 


