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INDICA A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DE  MATO  GROSSO,  A  NECESSIDADE  DA
CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) LABORATÓRIO DE
ANÁLISES  CLÍNICAS,  NO  MUNICÍPIO  DE
IPIRANGA  DO  NORTE/MT.

 

 

 

Com fundamento no artigo 160 e seguintes do Regimento Interno, indico à Mesa, depois de ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado expediente indicatório à Secretaria Estadual de Saúde de Mato
Grosso, indicando-lhe a necessidade da construção de 01 (um) laboratório de análises clínicas, no
município de Ipiranga do Norte/MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de indicação, que tem por fim, indicar ao Poder Executivo
Estadual, através da SES/MT, indicando-lhe a necessidade da construção de 01 (um) laboratório de
análises clínicas, no município de Ipiranga do Norte/MT.

Conforme ofício em anexo, a proposta indicatória é derivada de reivindicação do vereador Alessandro
Campos Alessi, com base nas necessidades apresentadas por aquela localidade.

Insta salientar, com fundamento no Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que “A saúde é direito de todos
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”. 

Portando, as análises clínicas são estudos de um material biológico retirado do paciente do qual se quer
diagnosticar alguma doença. São diversos os materiais biológicos que podem ser escolhidos para realizar
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análise clínica. Cada um dos exames pedidos tem sua função e por isso o material biológico é tão importante:
ele dá informações precisas de setores que estão sob suspeita de ser a causa do problema de saúde.

Posto isto, é a síntese fática necessária para justificar a presente indicação legislativa, medida de direito e da
mais lídima justiça social. 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Fevereiro de 2018

 

Oscar Bezerra
Deputado Estadual
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