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INDICA AO GOVERNADOR DO ESTADO, COM
CÓPIA AO SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL
E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, A
NECESSIDADE  DE  DESTINAÇÃO  DE  UM
APARELHO  DE  ULTRASSONOGRAFIA
T R A N S V A G I N A L  P A R A  A T E N D E R  À
NECESSIDADE  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
DE SAÚDE DE COMODORO

      Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Governador do Estado, com cópia ao
Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Secretário de Estado de Saúde, mostrando-lhes a necessidade de
destinação de um aparelho de ultrassonografia transvaginal para atender à necessidade da Secretaria
Municipal de Saúde de Comodoro.

JUSTIFICATIVA

Foi recebido em meu gabinete, o ofício nº 027/CM/2018, datado de 21/02/2018, da Câmara Municipal de
Comodoro, solicitando a indicação da destinação de um aparelho de ultrassonografia transvaginal para
atender à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Comodoro, com a justificativa de que a saúde
pública naquele município contava apenas com uma aparelho de ultrassonografia que, além de não atender
à demanda, estava com defeito e não fazia o referido exame.

 

Ressaltou-se que se trata de um exame importante e necessário a inúmeros tratamentos e que o problema
precisava ser resolvido com urgência, uma vez que dezenas de mulheres não tinham condições financeiras
para custear o exame e acabavam ficando à mercê de tratamentos menos específicos.

 

Desta feita, lutando para encontrar meios de solucionar mais esse dos inúmeros problemas enfrentados por
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Mato Grosso, conto com o especial empenho das autoridades competentes, bem como com o total apoio dos
nobres pares para o acolhimento da presente propositura.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Março de 2018

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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