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Indica ao Excelentíssimo Secretário de Estado
de  Saúde,  EDUARDO  LUIZ  CONCEIÇÃO
BERMUDEZ,  a  necessidade  em  concluir  a
Reforma da unidade de coleta móvel (ônibus)
d o  H e m o c e n t r o  b e m  c o m o  a l g u n s
investimentos na rede de frios bem como maior
agilidades  nos  processos  licitatórios  para
aquisições  de  materiais  para  o  mesmo,  para
que se possa otimizar o serviço de coleta de
sangue  bem  como  o  atendimento  das
necessidades  da  população.

         Indica ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Saúde, EDUARDO LUIZ CONCEIÇÃO BERMUDEZ,
a necessidade em concluir a Reforma da unidade de coleta móvel  (ônibus) do Hemocentro bem como
alguns investimentos na rede de frios bem como maior agilidades nos processos licitatórios para aquisições
de materiais para o mesmo,  para que se possa otimizar o serviço de coleta de sangue bem como o
atendimento das necessidades da população. 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Fevereiro de 2016

 

Meraldo Sá
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O hemocentro de MT é uma das boas refencia na área no Brasil, porém, ainda necessita de maiores
investimento para bem aproveitar o trabalho eficiente da equipe tecnica e de todos os demais servidores em
beneficio da população, tais: maior agilidade nos processos licitatóários de materias hospitalares,
laboratoriais e consumo bem como maior investimento na na rede de frios do mesmo que tem impactado na
diminuição da capacidade de armazenamento dos sangue coletado e dos hemocomponentes produzidos.   

Corpo técnico e capacidade o Hemocentro possui e presta um relevante serviço a população, faltando um
pouco mais de investimento na areas aqui citada.

Dado a importancia da presente necessidade ora indicada, contamos desde já com o apoio dos Nobres
Pares para sua aprovação e seu acolhimento pelas autoridades.
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