
 
 

PROJETO DE LEI 

 

 

 

Autoriza o Poder Executivo a realizar 

obras de ampliação e reforma das 

instalações da Unidade de Saúde do 

bairro Dom João Batista e dá outras 

providências. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo,                  

no uso de suas atribuições legais, 

 

D E C R E T A: 

  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as obras de ampliação 

reforma das instalações da Unidade de Saúde do bairro Dom João Batista,             

que localizada à Rua Imperatriz Leopoldina, s/nº, de forma a modernizar e 

adequar a estrutura física daquele equipamento público às demandas por 

assistência à saúde da população em geral. 

  

Art. 2º  Exclusivamente para fins da ampliação e reforma referidas no art. 1º 

desta Lei, mediante apresentação formal das devidas justificativas técnicas e 

observada a oportunidade e conveniência, fica o Poder Executivo autorizado        

a adotar os atos administrativos legais necessários objetivando a locação e/ou a 

obtenção, por meio de cessão em regime de comodato, permuta, dação             

em pagamento e/ou desapropriação, da sede do Movimento Comunitário do 



Bairro Aribiri e/ou dos imóveis, edificados ou não, que adjacentes às atuais 

instalações da Unidade de Saúde do bairro Dom João Batista. 

  

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá adotar todas as providências             

ao seu alcance para evitar a interrupção do atendimento à população durante a 

execução as obras nas instalações da Unidade de Saúde. 

 

Art. 3º Concluídas as obras autorizadas por meio desta Lei, o Poder Executivo 

deverá realizar prontamente o redimensionamento do quadro de pessoal que 

necessário ao desenvolvimento das atividades da Unidade de Saúde do bairro 

Dom João Batista, com vistas à oferta do atendimento qualificado à população. 

  

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações 

próprias do orçamento municipal, suplementadas naquilo que necessário. 

  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Vila Velha, ES, 04 de setembro de 2017. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L41432003.html


 

 

 

J U S T I F I C A T I V A 

 

 

 

Senhor Vereador Presidente,  

Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras: 

 

 

 

A presente iniciativa, em que pesem os juízos incidentes sobre seu objeto e seus 

fins, visa mover o Poder Executivo no sentido de prover à população usuária da 

Unidade de Saúde do bairro Dom João Batista, composta também pelos 

moradores dos bairros Ariribi, Ataíde, Cavalieri e Garoto, de instalações amplas, 

modernas e adequadas ao atendimento de suas demandas cotidianas por 

assistência à saúde.  

 

Referida população, que estimamos neste ano em 30.120 pessoas, com dados 

atualizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e bem 

caracterizada na obra Perfil Socioeconômico por Bairros, publicado pela então 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, no ano de 2013, 

certamente merece equipamento público com melhor estrutura física do que 

aquele que se mantém acabrunhada desde seu início e em padrão diferente das 

demais unidades de saúde do Município. 

 

Cabe ressaltar que a referida Unidade de Saúde teve última reforma concluída no 

mês de abril de 2015, mas, como reconheceu a então Secretária Municipal de 

Saúde, ainda se faziam necessárias melhorias relacionadas ao conforto do 



ambiente, às condições de trabalho dos profissionais de saúde e demais 

servidores, e, a “um atendimento mais humanizado aos pacientes”. 

 

No sentido último, reportagem do portal G1/Espírito Santo publicada na data de 

10 de junho de 2015, destacava em seu título que pacientes faziam fila de 

madrugada para conseguir atendimento naquela Unidade de Saúde, dando por 

como uma das causas de tal situação a redução do número de profissionais 

médicos em atendimento. 

 

Dispensaremos aqui reproduzir mais uma vez o dispositivo constitucional que 

alude ao direito constitucional à saúde, mas, não podemos deixar de ressaltar  

que as crises econômica e política, as finanças e/ou a burocracia, não podem 

servir de desculpa para tamanha insensibilidade demonstrada atualmente pelas 

administrações públicas, nas três esferas de governo, para com um bem tão caro 

a cada um de nós, aos nossos próximos e, no fim, à toda sociedade.  

 

Por isso, contamos com a compreensão e o apoio de Vossas Excelências para a 

aprovação da presente iniciativa, contribuição não somente aos moradores 

daqueles bairros da Região 03 que se pretende por meio da mesma sejam 

beneficiados, mas a todos os habitantes deste Município.  

 

Vila Velha, ES, 04 de setembro de 2017. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador  


