
Requerimento Nº: 4682 / 2020

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 15 de Outubro de 2020

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NA

PESSOA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DE ESTADO,

GENERAL EDUARDO PANZUELLO, SOLICITANDO A INSTALAÇÃO DE

UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FEDERAL PARA A REGIÃO DO CARIRI

DO ESTADO DO CEARÁ.

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a Vossa Excelência, que após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, se digne a enviar expediente ao

Ministério da Saúde, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado, General Eduardo Panzuello, solicitando a instalação

de um Hospital Universitário Federal para a Região do Cariri do Estado do Ceará.

Justificativa:

A presente solicitação tem por escopo solicitar, junto ao Ministério da Saúde, a instalação de um Hospital Universitário Federal para

a Região do Cariri do Estado do Ceará, em razão do rápido desenvolvimento econômico e populacional apresentado pela Região.

	O Cariri cearense se destaca ainda em razão do grande número de instituições de ensino que possui, inclusive instituições de

ensino superior, o que chamam a atenção das pessoas para residirem no local, especialmente os jovens universitários das cidades

de todo o Estado do Ceará.

	Apesar de todos esses fatores, a Região do Cariri não dispõe de um Hospital Universitário, motivo que dificulta o aprendizado e

aperfeiçoamento profissional, daqueles que precisam realizar estágios na área da saúde.

	Informo que a Região conta com a Universidade Federal do Cariri - UFCA, criada em 2013, com sede na cidade de Juazeiro do

Norte-CE e dispondo de campus nas cidades de Crato-CE, Barbalha-CE, Brejo Santo-CE e Icó-CE. A UFCA dispõe dos cursos de

medicina e medicina veterinária, fato que viabiliza a instalação do Hospital Universitário.

	Além da UFCA, há várias instituições na Região do Cariri que dispõem de cursos voltados para área da saúde. Dentre estes,

podemos citar o curso de psicologia, enfermagem, nutrição, fisioterapia, odontologia e educação física.

	Portanto, considerando os fatos aqui destacados, mostra-se evidente à necessidade da instalação de um Hospital Universitário na

Região do Cariri, razão pela qual apresento e solicito aprovação da presente propositura.

Sala das Sessões, 05 de Outubro de 2020

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 05.10.2020

Data Leitura do Expediente: 08.10.2020

Data Deliberação: 15.10.2020

Situação: Aprovado

___________________________________________________________________________________________________________

Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 23.10.2020

Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 02537/2020/Com.Leg/AL referente ao Requerimento nº04682/2020, foi

encaminhado ao Protocolo para expedição no dia 22/10/2020.
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