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Indica ao Senhor Governador a liberação de recursos financeiros 
para a Santa Casa de Misericórdia de Valinhos. 
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RGL Nº  3357/2019



 
 

 
INDICAÇÃO Nº 1340, DE 2019 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação 
do Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado que 
determine aos órgãos competentes do Poder Executivo sejam disponibilizados 
recursos financeiros no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para a 
realização de medidas relativas a Custeio  para a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Valinhos, do município de Valinhos-SP.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos 
está localizada no endereço Avenida Onze de Agosto nº 2745, Taperá, no 
município de Valinhos-SP, cidade com aproximadamente 122.163 habitantes, e 
que atende também outros municípios que compõem a região  metropolitana 
de Campinas com cerca de 3,2 milhões de habitantes. O atendimento é feito no 
mínimo em 60% voltados para usuários do SUS, uma vez que, o município não 
dispõe de hospital público, evidenciando assim, a importância da Instituição 
como essencial para a saúde pública local e regional. 

 

É realizada, uma média anual de 10.000 internações, 
5.200 cirurgias de diversos portes e especialidades, 1.100 partos; no pronto 
socorro são realizados em média 101.500 atendimentos distribuídos nas 
especialidades de Clinica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e 
Ortopedia. 

 

Assim, visando proporcionar a manutenção, ampliação e 
melhores condições de atendimento, rogamos ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, que disponibilize a liberação de recursos orçamentários 
valor de R$200.00,00 (duzentos mil reais) para a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Valinhos, no município de Valinhos-SP, com o objetivo de dar 
correta manutenção às atividades realizadas nos hospitais para os usuários do 
Sistema Único de Saúde- SUS no incremento do Teto de Média e Alta 
Complexidade. 

Sala das Sessões, em 09/05/2019. 

 

a) Jorge Wilson Xerife do Consumidor 


