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PROJETO DE LEI  

Autoriza o Poder Executivo a realizar obras            

de ampliação e reforma das instalações da 

Unidade Básica de Saúde do bairro Santa 

Rita 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 e 

reforma das instalações da Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Rita, que 

localizada à Rua Fernando Antônio da Silveira, 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 previstas no art. 1º 

desta Lei, mediante apresentação formal das devidas justificativas técnicas, e 

observada a oportunidade e conveniência, fica o Poder Executivo também 

autorizado a adotar os atos administrativos legais necessários objetivando                  

a locação e/ou obtenção, mediante cessão em regime de comodato, permuta, 

dação em pagamento e/ou desapropriação, dos imóveis, edificados ou não, que 

adjacentes às atuais instalações da Unidade Básica de Saúde do bairro Santa 

Rita.  

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá adotar todas as providências              

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

execução das obras na Unidade de Saúde de que trata esta Lei, inclusive,  
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naquilo que couber, a utilização das dependências da sede do Movimento   

Comunitário do Bairro Santa Rita.  

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 Básica de Saúde do 

bairro Santa Rita, 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, 28 de fevereiro de 2018. 

 

  

  

OSVALDO MATURANO 

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

  

  

  

Senhor Vereador Presidente,   

Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras:  

  

 

  

A presente iniciativa visa mover a atenção, os melhores esforços e os recursos do 

Poder Executivo no sentido de prover à população usuária da Unidade de Saúde 

do bairro Santa Rita – composta também pelos moradores dos bairros Alecrim, 

Ilha da Conceição, Planalto, Primeiro de Maio, Zumbi dos Palmares e Industrial – 

de instalações amplas, modernas e adequadas ao atendimento de suas 

demandas por assistência básica à saúde.   

  

Referida população, que estimamos neste ano em 30.512 pessoas, com dados 

atualizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE prevendo 

crescimento da população vilavelhense em 17,32% entre os anos 2010 e 2017; e 

caracterizada na obra Perfil Socioeconômico por Bairros, publicado pela 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão             no ano de 

2013, levantadas 26.008 pessoas em 2010 nos bairros atendidos, certamente 

merece equipamento com melhor estrutura física do que aquele que se mantém 

como que inalterada desde seu início e em padrão diferente das demais unidades 

de saúde do Município.  

  

Do que informa o sítio da Prefeitura Municipali, a Unidade Básica de Saúde de 

Santa Rita teve sua última reforma concluída em dezembro de 2014, prevista a 

realização de obras de ampliação que deveriam estar concluídas no segundo 
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semestre de 2016, entretanto, não se encontrando, na mesma fonte ao início e 

em relação a aquela ocasião, qualquer notícia nesse sentido ii ; assim, ainda 

ausentes, as melhorias relacionadas ao conforto do ambiente, às condições de 

trabalho dos profissionais de saúde e dos demais servidores, e ao atendimento 

humanizado aos pacientes.  

  

Como em outra oportunidade, não reproduziremos mais uma vez a disposição 

constitucional a imprimir o direito constitucional à saúde; mas, não podemos 

deixar de ressaltar da importância da aprovação da presente iniciativa como 

contribuição devida aos dignos moradores dos bairros abrangidos das regiões 02 

e 03, para o cuidado essencial com um bem tão caro a cada um e a todos             

os habitantes deste Município. 

 

Por isso, contamos com a acolhida e o essencial apoio de Vossas Excelências. 

 

Vila Velha, ES, 28 de fevereiro de 2018.  

  

  

  

OSVALDO MATURANO  

Vereador   

 

 

                                       
iPrefeitura Municipal de Vila Velha. Prefeitura está reformando 14 Unidades de Saúde na 

cidade. in:<http://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2014/11/prefeitura-esta-refor 

mando -14-unidades-de-saude-na-cidade-5936> acesso em 26.fevereiro.2018. 

 
ii Prefeitura Municipal de Vila Velha. Unidade de saúde da Barra do Jucu é entregue 

totalmente reformada. In:<http://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2016/12/unidade -

de-saude-da-barra-do-jucu-e-entregue-totalmente-reformada-11838> acesso em 26 

.fevereiro.2018>. 


