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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha  

Vereador IVAN CARLINI 

 

 

 

 

 

OSVALDO MATURANO E JOÃO ARTEM, Vereadores nesta Casa de Leis, no uso 

de suas atribuições, vem mui respeitosamente à Vossa Excelência para requerer, 

conforme os 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 promova              

a melhoria da acessibilidade aos usuários da praça principal do bairro                     

Jardim Marilândia, sobretudo em favor das pessoas com deficiência ou                

mobilidade reduzida, abrangendo, de modo especial, as calçadas e                    

os passeios daquela, mediante projeto de melhoramento e utilização              

de recursos próprios, considerando, para tanto:  

 

[1] as inúmeras situações de irregularidades no nivelamento ou inadequação  

dos pisos correspondentes, a constituírem barreiras urbanísticas e oferecer riscos 

significativos de acidentes com quedas, assim, de danos a integridade física de 

todos os usuários daqueles espaços públicos;  

 

[2] destaca-se no sentido acima a situação de inadequação da calçada da praça 

com entrada/saída de faixa elevada de travessia de pedestres e ponto de parada 

de ônibus de linhas intermunicipais de transporte coletivo, na Rua Piracicaba,               

próximos do templo da Igreja Católica Apostólica Romana/Comunidade Nossa 

Senhora do Magnificat, a exigir reforma que elimine danos há muito ocorridos e 

nivelamentos inadequados do piso naquele local; 
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[3] que mais do que local de encontros, recreação e lazer eventuais, a praça 

serve de espaço para a realização de atividades físicas [“academia popular”], 

práticas desportivas [quadra poliesportiva], feira comunitária [período noturno], 

e, transição dos moradores pedestres entre as várias áreas do bairro [interseção 

das principais vias locais], exigindo meios e nível de acessibilidade condizentes;    

 

[4] o que dispõem [a] a Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

“Lei da Acessibilidade”, nos artigos 2º, caput e incisos I, II, III, IV, VI E X; 3º, 

4º, e 5º; e, mais: 

 

[b] a Lei Complementar nº 65, de 09 de novembro de 2018, a revisão decenal 

do Plano Diretor Urbano – PDM, nos seus artigos 4º, caput e inciso VIII; e 48, 

caput e inciso VI;  

 

[c] a Lei nº 5.198, de 11 de novembro de 2011, que determina a observância da 

diretriz da acessibilidade em espaço, ambiente e prédios públicos do Município, 

nos artigos 1º, caput e inciso I, e §§ 2º e 3º; e 2º; 

 

[f] a Lei nº 5.855, de 14 de junho de 2017, Programa “Calçada Legal”, a tratar                 

da padronização definitiva dos passeios dos logradouros públicos, regulamentada 

pelo Decreto Executivo nº 165, de 20 de dezembro de 2018. 

 

Vila Velha, ES, 

 

 

 

OSVALDO MATURANO  JOÃO ARTEM 

Vereador  Vereador  

 


