
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 
 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha 

Vereador IVAN CARLINI 

 

 

 

 

 

 

 

OSVALDO MATURANO, Vereador com assento nesta Casa de Leis, vem mui 

respeitosamente perante Vossa Excelência para requerer, consoante o que disposto dos 

artigos 200 e 201 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor                   

Prefeito Municipal MAX FREITAS MAURO FILHO, expediente na forma de INDICAÇÃO 

sugerindo a implantação de posto de atendimento de primeiros socorros na sede 

da Prefeitura Municipal, atualmente localizada na Avenida Santa Leopoldina,                            

no bairro Coqueiral de Itaparica, para contar com: 

 

[1] atuação de 02 (duas)equipes/dia, para cobertura do período de 12 (doze) 

horas, a serem compostas, cada uma, preferencialmente, por 01 (um) médico 

com especialidade em Clínica Médica; 01 (um) profissional de saúde com 

formação superior em Enfermagem; e, 01 (um) Técnico em Enfermagem com 

formação suplementar em primeiros socorros;  

 

[2] disposição espaço físico, mobiliário, medicamentos e equipamentos que 

possibilitem a adequada realização dos atendimentos propostos;  

 

[3] dentre os últimos: 01 (um) aparelho desfibrilador cardíaco;  01 (um) balão 

de oxigênio; 03 (três) aparelhos para medição da pressão arterial,  de modo que 

se ajustem aos diferentes biotipos; 02 (dois) aparelhos para medição dos níveis 

de glicose no sangue; e, 01 (uma) balança médica antropométrica;  
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considerando, para tanto, que:  

 

[4] por primeiros socorros se utiliza a definição1 de que correspondem aos “cuidados 

imediatos que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa, vítima de acidentes ou de 

mal súbito, cujo estado físico põe em perigo a sua vida, com o fim de manter as funções 

vitais e evitar o agravamento de suas condições, aplicando medidas e procedimentos            

até a chegada de assistência qualificada”; 

 

[5] a sede do Poder Executivo municipal, reunindo numa única edificação vários órgãos                 

e serviços que demandam atendimento presencial, concentra diariamente, de segunda                

a sexta-feira, centenas de pessoas entre servidores públicos, cidadãos e contribuintes 

demandantes, prestadores de serviços e visitantes, os quais se apresentam com as mais 

variadas condições e problemas de saúde nem sempre revelados, conhecidos, evidenciados 

e/ou percebidos, mas, por vezes, agravados, pelas condições de dado ambiente e/ou dos 

comportamentos e das relações que nele desenvolvidos;  

 

[6] diante do quadro acima, nada mais adequado que, como em outras concentrações 

significativas de pessoas, que, por prudência e responsabilidade, sejam estabelecidos 

serviços mínimos para o atendimento primário ambulatorial e de primeiros socorros, para 

cuidar das intercorrências de saúde que possam surgir entre a população freqüentadora 

daquela sede principal da Municipalidade, visando a adequada e posterior condução dos 

casos verificados de maior complexidade às unidades de saúde de referência em urgência e 

emergência; a ressaltar que a agilidade na prestação de primeiros socorros é determinante 

para o êxito na salvação de vidas;  

 

[7] o atendimento deve ser realizado gratuitamente, sendo que, quando de caso que exija 

internação e/ou tratamento continuado do paciente, todas as providências suplementares 

                                                             
1 BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. Manual de Primeiros Socorros. Fundação Oswaldo 
Cruz: Rio de Janeiro, 2003. p. 8. Disponível em <https://pt.slideshare.net/projetacursosba/manual-de-pri 
meiros-socorros-ministerio-da-sade> acessado em 12.março.2018.  
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ou complementares ao atendimento prestado deverão ser providenciadas e, no que couber, 

arcadas, pelo próprio paciente e/ou seus familiares; 

 

[8] a presente indicação se coaduna com o preceito dado pelo art. 258 da Lei Orgânica                

de que o Município deve assegurar a saúde mediante políticas que visem a eliminação                 

do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso, universal e igualitário, às ações e 

serviços necessários para sua proteção.  

 

Vila Velha, ES, 15 de março de 2018. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 


