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o descompromisso das autoridades municipais, ao longo destes anos, com a comunidade feirense.

GOVERNO CONSEGUE R$ 3,8 MILHÕES PARA O HDPA, 
MAS PREFEITO NÃO QUER REPASSAR O VALOR.

A atitude do prefeito José Ronaldo em não O deputado estadual Zé Neto, que tem sido 
querer repassar integralmente o recurso adicional interlocutor do governo estadual em Feira de 
de R$ 3,8 milhões conseguido pelo governador Santana, faz um apelo ao prefeito para deixar as 
Jaques Wagner, através do ministro da Saúde, José divergências políticas de lado e pensar na carência 
Gomes Temporão, tem causado indignação em da saúde no município. “É preciso que o prefeito 
Feira de Santana. O recurso deveria ser aplicado no tenha a sensibilidade para avaliar o que é prioritário 
atendimento de urgência e emergência do HDPA, para a população de Feira e região, pois não 
além de viabilizar o funcionamento do centro de podemos admitir que pessoas continuem morrendo 
oncologia para o tratamento das pessoas com por falta de UTI ou de atendimento nas emergências 
câncer, o que só seria possível com o dos hospitais públicos”, avalia o deputado.
direcionamento deste valor ao hospital para a “O governo estadual tem feito o que pode 
ativação dos 12 leitos da Unidade de Terapia para ajudar Feira de Santana em diversas áreas e 
Intensiva (UTI), em funcionamento 24 horas. vai continuar buscando melhorias tanto para a 

Jaques Wagner conseguiu R$ 21 milhões saúde quanto para obras de saneamento e outras. 
para a saúde baiana, R$ 3,8 milhões foi o valor Este recurso veio em boa hora porque com o 
destinado ao HDPA e deste, R$ 2,7 milhões funcionamento da urgência e emergência do Dom 
dependem exclusivamente do poder municipal. Pedro, desafogaria o atendimento no Hospital Geral 
Enquanto o prefeito se nega a repassar o recurso Clériston Andrade e, consequentemente, daria mais 
para o Hospital Dom Pedro de Alcântara, alegando dignidade aos cidadãos que procuram as unidades 
que emergência e urgência não são as prioridades públicas de saúde. O que não podemos concordar é 
do município, mais de quatro milhões de pessoas quando o Estado viabiliza recursos para esta 
sofrem com a falta de UTI nas unidades de saúde cidade, o prefeito trava o repasse”, desabafa Zé 
pública. Neto.

O secretário de Saúde, Jorge Solla, conseguiu R$ 3,8 milhões de verba do SUS para urgência e emergência O secretário de Saúde, Jorge Solla, conseguiu R$ 3,8 milhões de verba do SUS para urgência e emergência 
do Hospital Dom Pedro de Alcântara, mas o prefeito José Ronaldo só quer passar 20 por cento do valor.do Hospital Dom Pedro de Alcântara, mas o prefeito José Ronaldo só quer passar 20 por cento do valor.
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O Deputado Estadual, Zé Neto, (PT/BA) preocupado com a saúde pública de 
Feira de Santana e das centenas de municípios de várias regiões que ela atende tem 
buscado o aumento do volume de recursos para melhoria da qualidade da saúde 
pública. Como resultado, em menos de oito meses de administração, o Governo 
Jaques Wagner consegue um aumento considerável do montante de recursos para 
os hospitais Clériston Andrade (HGCA), Dom Pedro de Alcântara (HDPA) e primeiros 
passos essenciais para construção do Hospital da Criança. Confira os detalhes.
 

No Dom Pedro, o Governo Wagner consegue aumento de 3 milhões e 800 mil 
reais, junto ao Ministério da Saúde, para colocar em funcionamento 12 leitos de 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI), mas que ainda se encontram fora de operação 
porque o prefeito Zé Ronaldo não quer repassar o recurso, para melhor atendimento 
e cirurgia, contratação de médicos e custeio. O objetivo é transformar o Hospital Dom 
Pedro em referência no tratamento de urgência e emergência na Bahia. Na quarta-
feira, 22 de agosto, foi credenciada para funcionar no HDPA uma unidade de alta 
complexidade em oncologia. Mas para iniciar as atividades é necessário que o 
Hospital esteja com toda a sua capacidade em funcionamento.

Para o Clériston Andrade (HGCA), o Governo Wagner destina mais um 
milhão de reais para compra de equipamentos, já disponibilizando equipe de cirurgia 
vascular e negocia com uma equipe médica de São Paulo o funcionamento e 
ampliação dos serviços de neurocirurgia. Em parceria histórica entre HGCA e o 
Hospital Especializado Lopes Rodrigues será implantado uma unidade para o 
atendimento de pacientes crônicos e outra unidade para pacientes em estado 
terminal, com a intenção de diminuir a superlotação do HGCA. Ao tempo que vem 
reformando toda a sua estrutura física.

Hospital da Criança para Feira de Santana. Outro investimento na lista de 
prioridades do Governo do Estado. O terreno onde será feita a obra foi identificado e 
já está em andamento a elaboração do projeto de dimensão e arquitetura. A 
autorização para a SUCAB (Superintendência de Construções Administrativas da 
Bahia) iniciar licitação para esse projeto sai nos próximos dias.

“Investir em saúde pública é uma das principais marcas do Governo do Estado. 
Se depender do Mandato estaremos buscando investimentos para garantir que a 
saúde beneficie a população e não a interesses obscuros. A BAHIA DE TODOS JÁ 
UMA REALIDADE”, declara Zé Neto.

GOVERNO WAGNER AMPLIA INVESTIMENTOS NA SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA
O Mandato da Luta destaca o crescimento do volume de recurso na área de saúde 

para o município de Feira de Santana.


