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REQUERIMENTO Nº. 058/2022 

EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA 

O Vereador que este subscreve, em conformidade com o Regimento Interno desta Casa, solicita que seja 

encaminhado à Chefe do Executivo Municipal e ao Governador do Estado da Bahia, o Sr. Governador Rui 

Costa, o seguinte REQUERIMENTO: 

 
 

 SOLICITA A AQUISIÇÃO E A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM 
16 CANAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUAQUARA, PARA ATENDER A REDE DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO E REGIÃO. 
 
 

JUSTIFICATIVA: 

 Considerando que o município se encontra localizado às margens da BR-116, rodovia a qual ocorrem 

muitos acidentes, e tendo em vista a frequente necessidade dos munícipes jaguaquarenses e dos demais 

munícipes das cidades do Vale do Jiquiriçá se deslocarem para Jequié, para terem acesso a esse tipo de 

atendimento, faz-se necessário à aquisição deste aparelho, a fim de melhorar o acesso à saúde pública na 

região. 

                  Vale destacar que esse aparelho de tomografia computadorizada é utilizado para criar imagens 

detalhadas dos mais variados tecidos do corpo humano, permitindo o resultado com mais rapidez e 

diagnósticos precisos. Logo, o hospital Municipal de Jaguaquara, em posse deste aparelho de tomografia 

computadorizada, facilitará o acesso dos usuários do SUS a esse serviço na região e, consequentemente, 

melhorará a qualidade do atendimento da saúde pública, além de evitar transtornos com gastos pessoais, 

viagens longínquas e longas filas de espera. 

 Diante do exposto, requeremos à Chefe do Executivo Municipal e ao Governador Rui Costa, que 

tomem as providências necessárias, no sentido de adquirir o mais breve possível este aparelho de tomografia 

computadorizada, atendendo a demanda do Município e Região. 

 

SALA DAS SESSÕES, 01 DE JUNHO DE 2022. 

 

_____________________________________________ 

        VALDENOR DE SOUZA SANTOS 
                          (Bode da Saúde – Vereador) 
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