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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, fazendo uso de 

suas atribuições regimentais, vem mui respeitosamente a Vossa Excelência para 

requerer, cf. 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 a Municipalidade  

adote, no âmbito da integração entre o Sistema de Transporte Coletivo 

Municipal de Passageiros e o Sistema de Transporte Coletivo Urbano e 

Intermunicipal Metropolitano de Passageiros da Região Metropolitana da 

Grande Vitória – TRANSCOL, em implementação, a instalação de abrigos de 

passageiros nos pontos de parada de ônibus que adaptados a contêineres 

metálicos de carga usados, associados a sistemas de [a] fornecimento de 

energia elétrica, para iluminação própria e outras utilizações, com geração 

a partir da conversão da energia solar por meio de painéis fotovoltaicos; 

[b] “telhado verde” e jardim “suspenso” [vertical], visando proporcionar 

conforto térmico aos usuários e melhoria do microclima urbano nas áreas 

da Cidade onde instalados; e, [c] emissão de sinal Wi-Fi (Wireless Fidelity) 

para o acesso gratuito à internet; considerando ainda:  

 

[1] o exemplo da Cidade de Cuiabá, Mato Grosso, que inaugurou o seu primeiro 

abrigo de passageiros no modelo indicado no mês de junho de 2018, com uma 

proposta de alcançar 82 (oitenta e duas) unidades, a serem instaladas em lugares 

com grande afluxo de usuários do transporte coletivo por ônibus; 

 

[2] a instalação dos abrigos de passageiros, como no exemplo acima referido, pode 

se dar em cooperação com a iniciativa privada, a qual caberia viabilizar a aquisição 
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ou a produção do equipamento ou a área necessária para sua instalação, e obteria, 

por contrapartida, a concessão do direito de exploração publicitária do espaço das 

superfícies do mesmo equipamento; 

 

[3] os contêineres em referência têm vida útil estimada em até 20 (vinte) anos, e, 

são superdimensionados na resistência de sua estrutura; adaptáveis a diversos fins 

e localizações; fáceis de transportar; e muito disponíveis em uma cidade portuária 

como é caso de Vila Velha; enfim, são uma solução sustentável e de baixo custo; 

 

[4] os abrigos de passageiros em contêineres, retomando-se o exemplo da Cidade 

de Cuiabá, poderão comportar também [d] painéis eletrônicos para prestação de 

informações atualizadas sobre os itinerários, horários e as condições de operação 

das linhas de transporte coletivo que por eles passem; e, as conveniências de [e]  

microbibliotecas, experiência de sucesso adotada nos terminais de integração do 

Sistema Transcol e sob outras iniciativas; e, [f] pontos de recarga de celulares;  

 

[5] a possibilidade dos abrigos de passageiros em contêineres serem utilizados, 

isolada ou conjuntamente a outras unidades, de modo a se tornarem mini-estações 

para o transbordo de passageiros, inclusive com cobrança externa de passagens; 

 

[6] o que dispõe a Lei Orgânica Municipal sobre a política de transporte público, 

correspondentemente à presente iniciativa, nos seus artigos 206, caput; 208, caput 

e inciso V; 209, § 2º, caput e inciso III; e, 211, caput e incisos I, II, e IV.  

     

Vila Velha, ES,  

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador  


