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ESTADO DA EAHIA

CÂMARA MUNICIPAT DE ATAGOINHAS

MOÇAO

No

001t20

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpretando o sentimento
do povo que representa por outorg a, faz inserir nos seus Anais, I,UOÇÃO DE
LOUVOR E APLAUSOS a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
ALAGOINHAS, que completa 100 (cem) anos no dia 14 de março de 2020.

Por dedicação das senhoras da sociedade, profissionais da classe médica e
líderes dos diversos setores da economia local, o projeto de fundação da "Santa
Casa" de Alagoinhas teve início em meados de 1912, com projeto discutido e
analisado, proporcionando sua fundação em data historica de 14 de março de
1920, em prédio situado na Praça Rui Barbosa, no 324, cedido pela família Dorea
e posteriormente, em 1928, sendo adquirido de forma definitiva.

A primeira reunião de instalação e formação de sua primeira Diretoria Executiva
aconteceu com a presenÇa dos lrmãos fundadores que elegeram seu primeiro
PrOVEdOr, O IRMÃO MANOEL CARNEIRO DE ALMEIDA, dE NACiONAIidAdC
portuguesa, sendo contemplado, ao fim do mandato, com o título de
BENEMERITO, pelos serviços prestados à Santa Casa.

Ao longo dos anos de existência da Santa Casa, citamos alguns lrmãos que se
revezaram na Provedoria, com reeleiçÕes e retornos periodicos, assumindo
encargos e disponibilizando tempo e dedicação, atendendo com certeza, aos
reclamos dos demais lrmãos: Manoel Carneiro de Almeida, Manoel Gomes
Dantas, Pedro da Costa Dorea, Geraldo de Alcantara Leal , Antônio Bastos Filho,
Heitor de Souza Dantas, Domingos Seravalle, Vitor Nascimento Filho, Joel Ribeiro
Paraguassú, Renato Bitencourt, Edson Rosa Sampaio, Argemiro de Santana
Lima, Walter Altamirano Robato Campos, Edival Barros Pereira, Solon Barros
Junior, José Milton Bastos, Carlos José dos Santos Junior e o atual Antônio
Virginio Pereira.

A

lrmandade passou a funcionar administrativa e funcionalmente no prédio da
praça Rui Barbosa, no 324, adequando o imóvel para as práticas hospitalares e de
modo precário, mas, de forma humanitária, com os profissionais da área se
dedicando com a melhor atenção. O primeiro diretor da área hospitalar foi o lrmão
médico Jairo Macêdo Maia.
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A aquisição de forma definitiva do prédio ocorreu em 1924, com providências afins
transcorridas até o ano de 1928, com interferência e gerenciamento da família
Dorea, com o lrmão Pedro Dorea, que assumiu a Provedoria, em seguida.
cÂ MARA
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Com os melhoramentos introduzidos no Hospital, as pequenas cirurgias foram
sendo realizadas e a primeira, de médio porte, executada em 05/10/1957 pelo
cirurgião Agnaldo urpia câmara, com o apoio do Dr. Manoel Gomes Dantas.

A

Maternidade, propriamente adequada, foi criada com extensão do prédio do
hospital que aconteceu em meados de 1965, sob os auspícios do lrmão Provedor
Domingos Antonio Serravalle e o primeiro Diretor foi o lrmão médico, Claudionor
Sampaio Lopes.

EM 2015, O IRMÃO ANTÕNIO VIRGINIO PEREIRA ASSUMiU A PROVEDORIA dA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALAGOINHAS, convocado pelos demais
lrmãos, com a incumbência de REVITALIZAR a Entidade, e com sua experiência
administrativa e inovaçÕes tecnologicas, imprimisse uma nova etapa de prestação
de serviços medicos e assistenciais, favorecendo com mais intensidade ao
carente, ao menos favorecido e também ao usuário do Sistema Unico de Saúde,
incluindo os demais planos de saúde, atendendo aos preceitos de nossa Entidade.

o lrmão virgínio

aceitou o "desafio", e logo apos a sua posse, apresentou um
plano de trabalho, com metas e objetivos grandiosos e passou a comandar a sua
execução, e convocando os demais lrmãos, para a imediata reforma do prédio
central, com instalaçÕes dignas e adequadas para ambulatorio medico, salas de
exames,recepçÕes, colocando máquinas e equipamentos sofisticados,
climatizando todo o espaço interior observando os rigores da legislação e
obediência às normas da Vigilância Sanitária.

Estava instalada

a clínica de oftalmologia,

com atendimento ambulatorial e
exames diversos, acompanhamento e atendendo aos pacientes da localidade e de
cidades vizinhas, cadastrando nos diversos serviços mais de 5.000 (cinco mil)
pacientes. Celebrou convênios com a Secretaria de Saúde Municipal de
Alagoinhas, para atendimentos a consultas gerais, prevenção e acompanhamento
do glaucoma e cirurgias de catarata e com a Secretaria Municipal de Educação,
além do convênio para prevenção de problemas oftalmologicos em cerca Oe g.bOO
(três mil) crianças de até 08 anos e vincuradas às escolas municipais.
O gabinete odontologico também foi reformado, dotando-o do que há de mais
moderno e sob a direção da lrmã Angélica pereira, inovando no sistema de

atendimento

e conveniada com outras entidades filantropicas e escolas
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A Santa Casa também celebrou Convênio com a FACULDADE ESTACIO DE SA,
com a coordenação do IRMÃO JOÃO PEREIRA, visando oferecer beneficios ao
menos favorecido, e a faculdade em contra partida, participando com colaboração
para a realizaçáo do projeto da construção do hospital da Santa Casa, com apoio
técnico e financeiro.

O provedor Antônio Virgínio preocupado com a lacuna existente na região para
detecção e tratamento ão câncer, elaborou um projeto para construção de um
hospital para tratamento especÍfico de tal doença, iniciando os esforços com

visiias ao Ministerio da Saúde, ao governador do Estado, adesão do prefeito atual
de nossa cidade, Joaquim Cardoso Neto e com o apoio da UNACOM, organismo
federal que acompanlra, delibera e ajuda no custeio do hospital, que possui uma
integraçáo de outras 31 (trinta e uma) cidades da região, cujos munícipes serão
nenãticlaOos com a maior comodidade no deslocamento, mais proximos de suas
origens.
E um projeto formidável, que depende da vontade e empenho de todos os setores
da socieáade, de todos os polÍticos que desejam o bem-estar do proximo. A
entidade não tem o sentido político, mas, conta com o apoio de todos. Vários
vereadores de nossa Câmara Municipal, demonstraram apoio irrestrito, e sabemos
que contaremos com a unanimidade de nossa edilidade, devido aos bons
propositos que norteiam os nossos representantes. Contamos também com o
apoio da imprensa falada e escrita local, que divulgam toda matéria referente a
SANTA CASA e ao projeto do Hospital UNACOM.

Texto adaptado da pesquisa realizada pelo lrmão Secretario Solon Barros Junior
apresentado a COMISSÃO responsável pela comemoração do centenário da
Entidade, para avaliaçÕes.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
Moção
ALAGOINHAS, aos seus sócios, corpo de funcionários e a todos que contribuem
nte para o desenvolvimento e crescimento do programa e
nhas.
dessa

a

Dê-se ciência desta

,

em 11 de fevereiro de 2020.

Vereador autor.
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