
INDICAÇÃO Nº 22.198/2017

Indicamos  ao  Excelentíssimo  Senhor
Governador  do  Estado  da  Bahia,  para  que
através  da  Secretaria  da  Saúde  disponibilize
equipamentos  hospitalares  e  materiais
permanentes  para  o  Hospital  Municipal
Professor Jorge Novis.

A Deputada Infrafirmada, nos termos do Art.  nº 139 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa da Bahia, vem encaminhar, através da Mesa Diretora
desta, indicação ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Bahia,
Rui  Costa,  para  que  por  meio  da  Secretaria  da  Saúde  disponibilize
equipamentos  hospitalares  e  materiais  permanentes  para  o  Hospital
Municipal Professor Jorge Novis.

JUSTIFICATIVA

Fundado em 22 de agosto de 1992, o Hospital Municipal Professor Jorge Novis -
HMPJN situado em Itinga, município de Lauro de Freiras, atende em média
9.500 pessoas por mês, entre consultas, exames e cirurgias. 



 

As  demandas do Hospital  exigem dispensação de materiais  e  equipamentos
hospitalares, para realização dos procedimentos. 

Nota-se que a falta de manutenção dos materiais e equipamentos são um dos
principais  problemas  apontados  na  saúde  pública  do  município,  o  que
interferi diretamente na assistência à saúde da população. 

 

A falta de acesso à saúde tem levado os Lauro-Freitense a se deslocar para
hospitais vizinhos, em buscar de maiores suporte.  

Nesse sentido, a presente proposição tem como objetivo a disponibilização de
equipamentos e materiais permanentes para hospital Professor Jorge Novis,
em especial:  

 

Aparelho de Anestesia 02 (dois); Aparelho de Ultrassonografia, com Doppler e
Ecocardiografia  02 (dois); Aparelho de Raio-X (1); Condicionadores de Ar 10
(dez);  Armário  Vitrine  5  (cinco);  Aspirador  de  Secreção  Elétrico  Móvel  2
(dois); Biombo 5 (cinco); Bomba de Infusão 14 (quatorze); Cadeira de Rodas
5 (cinco); Cadioversor 3 (três); Cama Comum 3 (três); Cama Hospitalar tipo
Fawler Elétrica 18 (dezoito); Carro de Emergência 4 (quatro); Carro Maca
Simples 10 (dez); Carro para Transporte de Materiais 3 (três); Computador
Desktop 19 (dezenove); escada com dois degraus 10 (dez);  Foco cirúrgico
de Solo  Móvel  2  (dois);  Impressora  Laser  5  (cinco);  Longarina  10 (dez);
Maca de Transferência 3 (três);  Mesa Cirúrgica Elétrica 2 (dois);  Monitor
Multiparamétrico 4 (quatro);  Otoscópio 2 (dois).   

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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