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Consubstanciado no Art. 177 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a Mesa
Diretora, depois de ouvido o Soberano Plenário, que determine a convocação de uma Audiência Pública com
a finalidade de discutir a criação de um Hospital Regional na cidade de Comodoro/MT.

Essa Audiência Pública será realizada no dia 28/04/2017, na cidade de Comodoro/MT.

Essa Audiência contará com a presença dos Senhores Deputados Estaduais, devendo ainda serem
convidados o Excelentíssimo Senhor Governador PEDRO TAQUES, Secretários de Estado, em especial o
Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde, LUIZ SOARES, Membros do Conselho Estadual de Saúde,
Membros dos Conselhos Municipais de Saúde dos municípios envolvidos, Prefeitos e Vereadores da região.
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JUSTIFICATIVA

     O acesso à saúde é um direito básico garantido a todo cidadão pela Constituição Federal/88.

    No entanto, a efetiva execução deste direito esta cada dia mais restrito, levando a boa parte da população
mato-grossense a se deslocar longas distâncias para ter acesso a tal direito.

    Desta forma, se faz necessário debater a necessidade de uma criação de um Hospital Regional no
extremo oeste do Estado de Mato Grosso.

    Tal demanda é de suma importância uma vez que atenderia os municípios de Conquista D’oeste, Nova
Lacerda, Comodoro, Campos de Júlio, Sapezal e Rondolândia, somando uma população de
aproximadamente 65 (sessenta e cinco) mil pessoas.

   Pelas razões expostas e tendo em vista o cumprimento das atribuições deste Parlamentar, apresento o
presente Requerimento de solicitação para análise e apreciação dos Nobres pares, para que Vossas
Excelências ao final o aprovem.
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