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INDICAÇÃO N°  /0 ' 	 2019 

Indico à Mesa Diretora, na forma regimental com base nos artigos 169 a 171 da 

Resolução n° 86/90 - Regimento Interno desta Casa de Leis, a presente indicação sugerindo ao 

Governo do Estado junto à Secretaria de Estado de Saúde, o efetivo funcionamento do 

hospital denominado Maternidade da Mulher e da Criança, situado no município de 

Cruzeiro do Sul-AC, bem como a contratação de médicos cirurgiões, anestesistas, 

ginecologistas, obstetras, pediatras e profissionais auxiliares como enfermeiros e 

maqueiros. 

Sala das Sessões "Deputado FRANCISCO CARTAXO", 

23 de abril de 2019. 

Deputada ANTONIA SALES- MDB 



Estado do Acre 
Assembleia Legislativa 

Gabinete da Deputada Antonia Rojas Sales; - MDB 

Justificativa 

A presente indicação se faz baseada em conhecimento de causa, pois a saúde é uma 

bandeira ativa e energicamente defendida por esta parlamentar. Necessário se faz trazer à baila que a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, tal qual expresso na Constituição Federal no seu artigo 196, 

assim exposto: 

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, qarantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e iqualítário às ações e serviços rara 

sua promoção, proteção e recuperação". 

De acordo com o dispositivo constitucional supramencionado, enfatizo a obrigação do Estado em 

prover de forma adequada o setor saúde em especial no atendimento a esta demanda. Nesse passo, 

dada a necessidade de uma estruturação completa daquele hospital, é que recorre-se ao Governo do 

Estado para que tome as providências adequadas para o ideal funcionamento da Maternidade da Mulher 

e da Criança para que seja devidamente estruturado com a contratação de profissionais capacitados de 

forma a atender de fato mulheres e crianças, cumprindo assim a finalidade para o qual foi criado e não se 

restringindo tão somente ao atendimento de mulheres e crianças em casos específicQs, afinal, para um 

hospital que está ativo desde o ano 2011, quando foi criado, já era para ter os recursos necessários para 

um atendimento amplo que um município do porte de Cruzeiro do Sul carece 

Sala das Sessões "Deputado FRANCISCO CARTAXO", 

23 de abril de 2019. 

Deputada ANTONIA SALES - MDB 


