
 

 
 
 

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, cf. 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 que, 

EM CARÁTER DE URGÊNCIA, a Municipalidade, por seus meios e recursos, elabore 

e promova ação preventiva saúde de orientação sobre os riscos e as cautelas            

que devem ser adotadas quanto a exposição diária à radiação solar ultravioleta 

de crianças e adolescentes, assim, dirigida a essas e a seus pais e responsáveis,      

e, com lugar [a] nas unidades escolares públicas e privadas de Educação Infantil 

e Ensino Fundamental; [b] nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da  

Família, Clínicas Médicas; Hospitais públicos e privados; e, [c] nas programações 

esportivas e recreativas que realizadas, sobretudo durante a estação do verão, 

nas praias locais ou em espaços e equipamentos públicos sem cobertura contra  

as intempéries, considerando, para tanto: 

 

[1] os alertas e as recomendações que motivos suficientes trazidos por reportagem 

publicada em 25 de janeiro último, pelo jornal online Folha Vitória1, com o título “Perigo: 

índice de radiação solar chega a 13 em Vitória; o normal e seguro fica entre 3 a 5”;  

 

[2] a possibilidade de que, havendo disponibilidade de recursos, seja procedida distribuição 

gratuita de filtro solar e chapéus com Fator de Proteção Solar 30, para crianças e 

adolescentes alunos daquelas unidades de ensino acima referidas;  

                                       
1 Jornal Online Folha Vitória. Perigo: índice de radiação solar chega a 13 em Vitória; o normal e seguro fica 
entre 3 a 5. In: <https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/01/2019/municipio-de-vitoria-chega-a-13-no-
indice-ultravioleta-o-normal-e-seguro-fica-entre-3-a-5> acesso em 25.janeiro.2019. 
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[3] o que bem dispõem a Constituição Federal, nos seus artigos 196 e 198, inciso II, e a Lei 

Orgânica Municipal, nos seus artigos 257 e 258, caput, no sentido da redução dos riscos de 

doenças e de outros agravos a saúde, de modo especial, mediante a adoção de medidas 

preventivas; e,  

 

[4] a medida de interesse público ora indicada é de baixo custo em relação a seus benefícios 

imediatos e futuros, e pode vir a ser executada mediante parcerias com os governos da 

União e do Estado e até com a iniciativa privada, acreditando-se, pelas razões expostas, que 

o atendimento e as providências correspondentes possam vir a ser prontamente adotados.

  

Vila Velha, ES, 28 de janeiro de 2019. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador  


