
 
 
 
 

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, fazendo uso de suas  

atribuições regimentais, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência para requerer, 

conforme 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 com sugestão para que, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, sejam 

adotadas as medidas administrativo-legais cabíveis e viabilizados os recursos 

orçamentários suficientes, inclusive junto aos governos do Estado e da União,                  

para que sejam dados novo lugar e novas instalações ao PRONTO ATENDIMENTO  

EM SAÚDE DE COBILÂNDIA e ao HOSPITAL MATERNIDADE DE COBILÂNDIA,                      

de modo que esses estabelecimentos de saúde, os quais tão caros às comunidades 

de moradores da Grande Cobilândia e de suas adjacências, não apresentem mais 

solução de continuidade nos serviços essenciais que prestam, como se verifica 

ocorrer há muito e reiteradamente, por ocasião da ocorrência de inundações e  

alagamentos na região de sua localização atual, considerando, para tanto, que: 

 

[1] as interrupções no funcionamento do Pronto Atendimento de Cobilândia, que ocorrem 

também em razão da indisponibilidade de leitos para repouso, de riscos de contágio, das 

manutenções periódicas e/ou reformas das instalações, tanto deixam desamparados os usuários 

do Sistema Único de Saúde que se utilizam daquela unidade de saúde, como lhes impõe                   

[a] os encargos dos deslocamentos a outras unidades, maioria das vezes exigindo o auxílio de 

terceiros; [b] da concorrência com outros usuários de semelhantes necessidades; e [c] do 

aumento do tempo despendido, que se tem elevado, para se alcançar o atendimento buscado;  
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[2] as mesmas interrupções que sobrecarregam o Pronto Atendimento da Glória, para                  

onde as demandas locais são geralmente redirecionadas, afetam sobretudo a capacidade, 

verificadamente insuficiente, da rede própria do Município em dar atendimento satisfatório                  

a todas as situações de urgência e emergência em saúde originada entre os usuários do SUS 

em Vila Velha, que tem população total estimada [2018] pelo Instituto Brasileiro de Geografia  

e Estatística – IBGE em 486.208 habitantes1; 

 

[3] guardadas as devidas proporções, não em relação à dignidade dos pacientes, o que exposto 

acima ocorre também com o Hospital Maternidade de Cobilândia em relação ao Hospital Infantil 

e Maternidade Alziro Bernardino Alves – HIMABA, no bairro SOTECO, da Rede Pública Estadual 

de Saúde, destacando-se, nesse caso, os resgates traumatizantes de parturientes e de seus 

filhos recém-nascidos e as transferênciasàs pressas para outras unidades de saúde próximas 

e/ou distantes, diante do cerco imposto pelas águas contaminadas em brusca elevação; 

 

[4] ainda que grande parte da Região da Grande Cobilândia seja passível de ser atingida por 

inundações e/ou alagamentos, é necessário que os seus moradores, de suas adjacências, 

incluídos bairros vizinhos do Município de Cariacica, tenham quando, aonde e a quem recorrer 

prontamente diante de urgências e emergências de saúde em clínica médica, pediatria, 

odontologia e cirurgia geral, e/ou obstetrícia;  

 
[5] a disponibilidade de áreas de terra ociosa na Região da Grande Cobilândia para aquisição 

pelo Município por meio de desapropriação ou permuta, com dimensões que se entende 

suficientes para reunir próximas as novas instalações do Pronto Atendimento de Cobilândia e   

do Hospital Maternidade de Cobilândia, indicadas aquelas que lindeiras à Rua Guaraná,                   

no local chamado de “Barreira”, bairro Rio Marinho, delimitadas nos croquis de localização               

que anexos, por conta [d] da situação naturalmente elevada, podendo receber acréscimos               

de materiais para o alcance de maior altitude; [e] condições preexistentes que contribuirão 

para a eficiência dos sistemas de drenagem pluvial e esgotamento sanitário; e, [f] acessos 

                                                           
1
 Governo Federal. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados. Vila Velha. Disponível em 

<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/es/vila-velha.html?> acesso em 24.maio.2019. 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/es/vila-velha.html?
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pavimentados e manobras facilitadas pelas dimensões da via acima referida, duplicada em              

boa parte, e, da Rua Sobreiro, ambas requerendo melhorias em drenagem e humanização; 

 

[6] a mudança do lugar das instalações do Pronto Atendimento e do Hospital Maternidade de 

Cobilândia, viabilizará,com a dotação dos recursos humanos necessários, a reativação da 

Unidade Básica de Saúde de Cobilândia, para dar atendimento prioritário aos moradores 

usuários dos bairros de Cobilândia, Nova Cobilândia, Nova América, Alvorada e IPESSA,                                                

atualmente atendidos em suas demandas por meio da UBS de Jardim Marilândia, com isso 

reduzindo-lhes a extensão e o tempo dos deslocamentos, facilitando o acesso, sobremaneira, 

das pessoas idosas e/ou com mobilidade reduzida, de mães com seus filhos e de gestantes; 

 

[7] as referências para os serviços de urgência e emergência contidas nas Portarias do 

Ministério da Saúde números 1.600, de 7 de julho de 2011, que “Reformula a Política 

Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atençãoàs Urgências no Sistema Único 

de Saúde (SUS)”, e, 10, de 3 de janeiro de 2017, que “Redefine as diretrizes de modelo 

assistencial e financiamento de UPA 24h de Pronto Atendimento como Componente da Rede             

de Atenção às Urgências, no âmbito do Sistema Único de Saúde”; 

 

[8] o que bem dispõe a Constituição Federal nos seus artigos 23, 30, 196, 197 e 198,                     

as quais reiteradas nos artigos 257 a 261, 263, 265 e 273 da Lei Orgânica Municipal, e              

da  Lei Federal  nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “Dispõe sobre as condições 

para  a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes”, nos seus artigos 2º a 5º e 7º. 

 

Vila Velha, ES, 27 de maio de 2019. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO  

Vereador   


