INDICAÇÃO Nº 141 / 2017

O Vereador SAULLO SOUZA SANTOS no uso de suas atribuições e em conformidade com a Lei
Orgânica do Município e Regimento Interno desta Casa REQUER após a tramitação regimental, que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a seguinte INDICAÇÃO:

Que seja doado o trecho da Rua Rondônia situada ao fundo
do Hospital São José para viabilizar a expansão e a
construção de UTI no Hospital São José, conforme proposta
anexa.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

Saúde sempre estará em nossa pauta de trabalho, por considerarmos um pilar social e humano que
carece de amparo continuo na adaptação e expansão de acordo as demandas da nossa população. A
referência municipal se dá pelo Hospital São José, uma entidade filantrópica da Caritas Diocesana de
Caravelas, que possui parceiros mantenedores, dentre eles o SUS e a Prefeitura Municipal de Mucuri.
E logicamente, a sensibilidade de parceiros da iniciativa privada que sempre estão a disposição das
necessidades do Hospital.
A história do distrito de Itabatã demonstra o esforço social para construção da Unidade Hospitalar.
Desde o início houve empenho coletivo para que fosse possível tornar realidade o atendimento a muitas
vidas, oferecendo conforto e tratamento a qualquer indivíduo que necessite de acesso a saúde. Todavia,
o Hospital São José é classificado como unidade de baixa complexidade, devido sua estrutura atual e
os procedimentos oferecidos.
Em 2014 a equipe do Hospital São José conquistou a possibilidade juntoa Secretaria Estadual de Saúde
de ampliar os atendimentos, elevando-se para o status de média e alta complexidade, com a permissão
de termos em nosso Município UTI's para atender a demanda desta cidade e dos municípios vizinhos.
Todavia, é necessário que se faça intervenções físicas para adaptar a estrutura aos novos procedimentos
que serão implementados.

O prédio existente é de médio porte, composto por estrutura térrea em área limitada por vias públicas
que circundam a Unidade Hospitalar. E para alcançarmos as UTI's é preciso expandir o terreno para
que receba o Projeto de Reforma e Ampliação que visa adequar a estrutura existente, compatibilizandoa às atividades a serem desenvolvidas, de acordo com um Programa de Necessidades adequado ao
perfil do Hospital, visando dotá-lo de um atendimento humanizado e de qualidade para seus pacientes,
bem como de melhores condições de trabalho para os seus funcionários.
A presente Indicação não trará prejuízos a terceiros, pois os imóveis situados no trecho mencionado
são de propriedade da Caritas Diocesana de Caravelas e da Prefeitura Municipal de Mucuri, sendo que
o público poderá ter acesso pela a outra rua que o margeia. Assim, a proposta apresentada visa utilizar
de toda área pertencente a Caritas e para isso precisa receber a doação do trecho da Rua Rondônia para
que seja possível integrar todo o imóvel, viabilizando a área necessária para a ampliação e construção
das UTI's.
Em relação ao trânsito da via, de igual modo não sofrerá prejuízo algum aos veículos e transeuntes.
Apenas, será redirecionada para outras ruas na proximidade. Observa-se que o ganho para a Saúde
Municipal é de valor incomensurável, sendo uma inovação de alta complexidade que tende a
redimensionar toda a rede hospitalar do extremo sul baiano. Carecendo apenas de um singelo ato
solidário da Prefeitura Municipal de Mucuri que realize pelas vias legais a doação aqui requerida.
Oportunidade que indicamos a doação mencionada ao Poder Executivo Municipal, com a devida
aprovação plenária. Em anexo, Proposta para Reforma e Adaptações do Hospital São José a fim de
fundamentar a presente Indicação.
Aos Nobres Pares, peço a sensibilidade devida com este projeto, ao mesmo instante que os convido
para que toda Edilidade possa abraçar esta causa, trazendo a população a segurança de termos UTI”s e
um Hospital de Alta Complexidade dentro do Município de Mucuri.

Gabinete 003, em 06 de outubro de 2017.

Saullo Souza Santos
Vereador de Mucuri

