
INDICAÇÃO Nº 22.197/2017

Indicamos  ao  Excelentíssimo  Senhor
Governador do Estado da Bahia, que através
da  Secretaria  da  Saúde  disponibilize
equipamentos  hospitalares  para  o  Hospital
Municipal de São Gonçalo dos Campos.  

 

A Deputada Infrafirmada, nos termos do Art.  n° 139 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia,  vem encaminhar,  através da
Mesa Diretora desta, a indicação ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado da Bahia, Rui  Costa,  para que por meio da Secretaria da Saúde
disponibilize equipamentos hospitalares para o Hospital  Municipal de São
Gonçalo dos Campos.

JUSTIFICATIVA



O Hospital  Municipal  de  São Gonçalo  dos Campos,  atende cerca  de 30 mil
habitantes, e atualmente se encontra com dificuldades para prosseguir com
seu regular atendimento, em razão da falta de equipamentos hospitalares.  

Tal situação, tem causado sérios transtornos aos Gonçalenses, que por vezes
padecem pela  falta  de  atendimento  na  unidade hospitalar,  tendo que  se
deslocar a outros municípios em busca do atendimento médico. 

 

Com  espeque,  em  face  de  tão  urgente  necessidade  da  população  de  São
Gonçalo  dos  Campos,  é  que  solicitamos  a  destinação  de  equipamentos
hospitalares  para  o  Hospital  Municipal  de  São  Gonçalo  dos  Campos,  a
saber: 

 

Carro de anestesia 01 (um); Bisturi elétrico 01 (um); Mesa cirúrgica 01 (uma);
Leito  Hospitalar  6  (seis);  Leito  Pediátrico  6  (seis);  Aparelho  de
ultrassonografia/ecocardiografia;  Bomba  de  infusão  01  (um);  Monitor
multiparamétrico 1 (um). 

 

Face ao exposto, submetemos aos insignes pares a presente indicação.  

Sala das Sessões, 26 de junho de 2017

Deputado Mirela Macedo
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