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Indico na forma regimental à Mesa Diretora, de acordo com o que 
dispõe o Art. 169 do Regimento Interno desta Casa, que seja encaminhado 
ao Excelentíssimo Senhor Rui Arruda, Secretário de Estado de saúde 
(SESACRE), solicitando mutirão de cirurgias de Hérnia e Vesículas, na 
região do Alto Acre. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo" 
Rio Branco—Acre 

07 de agosto de 2018. 

Leila Galvão 
Deputada Estadual - PT/AC. 
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(68) 9226 6008 - Rio Branco-AC - e-mail: dep.lela.galvao@al.ac.leg.br  
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JUSTIFICATIVA 

O Governo do Acre, através da Sesacre tem reduzido a fila de espera 

no tocante a procedimentos cirúrgicos oferecidos pelo Estado. As ações de 

atenção básica à saúde e os mutirões de cirurgias têm garantido o acesso 

de maneira rápida e eficiente, agilizando os atendimentos e reduzindo o 

tempo de espera dos pacientes. 

A realização de mutirões de cirurgias no município de Brasileia, tem 

otimização o tempo de espera para atendimentos e procedimentos dos 

pacientes da região do Alto Acre, possibilitando aos mesmos, maior 

comodidade e atendimento humanizado no próprio município. 

Devido à grande procura por atendimento nos últimos mutirões de 

cirurgias ofertado pelo Governo na regional, solicito de Vossa Excelência, 

que seja incluído no calendário do 2° semestre a realização de mais 01 

(um) mutirão de cirurgias para atender os pacientes dos municípios de 

Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo" 

Rio Branco—Acre 

07 de fevereiro de 2018. 

Deputada Estadual- PT/AC 
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