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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, para que a Municipalidade implante, 

com a maior brevidade possível, sistema e documento de identificação 

individual de pessoa com deficiência, com base nas disposições da Lei  

nº 5.553, de 17 de julho de 2014, considerando, para tanto:  

 

[1] a reivindicação cidadã deste Município, pessoa com deficiência, que dirigida 

a seu Mandato, apresentando as seguintes razões:  

 

[a] que “a carteira de identificação do deficiente seria muito útil por que                   

as pessoas pensam que só o cadeirante é deficiente”; 

 

[b] que no caso da pleiteante, com monoparesia [perda parcial das funções 

motoras] nos seus membros superiores, para as demais pessoas “a deficiência 

é imperceptível”; 

 

[c] que possui exames e laudos que atestam a sua condição de pessoa com  

deficiência, além do registro, por meio de “algumas letras” [abreviaturas] 

inscritas em sua Carteira de Habilitação; e, 
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[d] que “fica difícil” [sente-se constrangida] quando entra em “filas especiais” 

[destinadas ao atendimento preferencial] e as demais pessoas a olham como 

se estivesse “no lugar errado”; 

 

[2] a referida Lei nº 5.553, de 2014, institui o “Cadastro de Identificação das 

Pessoas com Deficiência de Qualquer Natureza e Mobilidades Reduzidas do 

Município de Vila Velha” e prevê a implantação da “Identificação Municipal              

do Deficiente”, documento do qual deverão constar os dados, a foto, e o tipo 

de deficiência do interessado, e servirá para a inscrição em programas sociais 

destinados a pessoas com deficiência, utilização que poderá ser ampliada, 

para atender também as necessidades explicitadas na presente iniciativa; 

 

[3] a Lei Municipal destacada, salvo melhor juízo, está em plena consonância 

com a Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015, o “Estatuto da Pessoa 

com Deficiência”, que instituiu o semelhante “Cadastro Nacional de Inclusão  

da Pessoa com Deficiência”, também denominado “Cadastro-Inclusão”;  

 

[4] a identificação individual das pessoas com deficiência servirá para que 

essas possam gozar também, sem constrangimentos, dos direitos atribuídos 

por leis municipais como as de números 5.503, de 18 de março de 2014, e, 

6.181, de 19 de junho de 2019, que garantem às pessoas com deficiência, 

respectivamente, a prioridade no atendimento em estabelecimentos públicos e 

privados de saúde, e a destinação de assentos preferenciais em áreas ou 

praças de alimentação de shopping centers e centros comerciais;   

 

[5] a identificação das pessoas com deficiência por parte da Municipalidade,              

salvo equívoco, tem-se dado apenas quanto à fruição do direito de utilização 

das vagas de estacionamento de veículos, públicos ou privados, em documento 

[cartão] sem características de portabilidade como se sugere e ficando restrita 

ao interior do veículo conduzido ou utilizado;  
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[6] a possibilidade de que o documento de identificação das pessoas com 

deficiência possa também ser disponibilizado por meio digital, em aplicativo 

para telefones celulares [smartphones], aumentando a portabilidade em favor 

de seus beneficiários; seguindo-se a tendência para o porte de documentos 

oficiais relevantes, como a Carteira Nacional de Habilitação, com a CNH Digital, 

e, o Título de Eleitor, com o e-Título. 

  

Vila Velha, ES, 

 

 

 

OSVALDO MATURANO  

Vereador  

 

 


