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Nos termos do Artigo 160 e seguintes do
Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro
a Mesa Diretora, após ouvido o soberano
plenário, que encaminhe expediente indicatório
ao Excelentíssimo Governador do Estado de
Mato Grosso Senhor Pedro Taques, que
verifique a viabilidade para que a Caravana da
Transformação venha prestar serviços no
município de Pontes e Lacerda - MT.

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a Mesa
Diretora, após ouvido o soberano plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Excelentíssimo
Governador do Estado de Mato Grosso Senhor Pedro Taques, que verifique a viabilidade para que a
Caravana da Transformação venha prestar serviços no município de Pontes e Lacerda - MT.
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JUSTIFICATIVA

A intenção é levar a integração dos esforços da gestão a toda população, reduzir a quantidade
de cidadãos que aguardam para a realização de cirurgias oftalmológicas, fortalecer a cidadania
e fornecer os serviços essenciais para você aonde quer que esteja, sempre com foco na
reestruturação, modernização e eficiência dos serviços.
Nossa principal meta é proporcionar a melhoria da qualidade da saúde. Os serviços que
compõem os atendimentos de saúde da Caravana da Transformação integram a rede do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Para levar a assistência às regiões, o programa conta com uma grande estrutura formada por
profissionais de saúde e unidade móveis adaptados para realização de procedimentos
oftalmológicos, diagnósticos, vacinação e cirurgias. Entre as especialidades oferecidas estão:
Cirurgia Geral, Ginecologia, Dermatologia e Cardiologia. A cidadania também é uma missão
deste programa. Emissão de documentos, orientação sobre mercado de trabalho e assessoria
jurídica são algumas das ações realizadas. Reivindicação dos Vereadores Anderson Barbosa e
Cleber Sella do município de Pontes e Lacerda – MT.(28348)
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