
INDICAÇÃO Nº 19.766/2012 

 
"Indica a Vossa Excelência Doutor Jorge Solla, 
Secretário de Saúde do Estado da Bahia, a 
destinação de uma ambulância para o Povoado de 
Boa Paz no Município de Mairi." 

 
 
O deputado infra firmado, com fundamento no art.139, do Regimento Interno desta 
Casa, vem encaminhar, através da Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa, 
Indicação a Vossa Excelência Doutor Jorge Solla, Secretário de Saúde do Estado da 
Bahia, a destinação de uma ambulância para o Povoado de Boa Paz no Município de 
Mairi. 
 
 

JUSTIFICATIVA 

 
O município contava com quatro ambulâncias, duas na sede, uma no distrito de Angico 
para o beneficio do povo de Angico e dos povoados da região e outra no Povoado de 
Aroeira para beneficiar o povo de Aroeira e dos povoados de Boa Paz e Bonsucesso.   
 
Sendo que uma quebrou há dois anos e ficou encostada e coberta de lona, depois foi 
levada para uma oficina para fazer um orçamento, essa ambulância nunca voltou para 
servir a população mauriense. Na semana passada, a outra ambulância quebrou e 
ficou encostada.  
 
Na quarta-feira (04), por volta das 18h, aconteceu um grave acidente próximo ao 
povoado de Boa Paz, envolvendo duas motos, onde deixou três pessoas gravemente 
feridas. As vítimas do acidente foram socorridas e levadas para Hospital Geral 
Deputado Luís Eduardo Magalhães de Mairi, para receber os primeiros socorros. Por 
causa da gravidade, as vítimas foram transferidas para o Hospital Geral do Estado 
(HGE), em Salvador.  
 
Como o Povoado de Boa Paz estar sem Ambulância e o referido hospital só tem uma 
ambulância quebrada teve que acionar as ambulâncias da Secretaria de Saúde do 
município de Mairi, de Várzea da Roça e de Baixa Grande. Com isso, gerou um grande 
desespero das famílias das vítimas por causa da demora na transferência para 
Salvador.  
  
Destarte, aguardo serenamente o descortino do nobre secretário para a aprovação da 
presente propositura, que considero de extrema relevância a todos os moradores da 
cidade de Ilhéus e de outras cidades adjacentes, que ensejam por atendimento de 
qualidade e direito a assistência à saúde.    

 
 

Sala das Sessões, 19 de julho de 2012 
 
 

José de Arimateia 

Deputado Estadual - PRB 


