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Com fulcro no Art.154, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido
o Soberano Plenário, que determine a realização de Audiência Pública, no dia 16 de abril de 2018, às 14h,
no auditório Deputado Milton Figueiredo, com o intuito de debater o tema: "MT Saúde".

JUSTIFICATIVA

A proposição tem por desígnio iniciar um amplo e construtivo debate acerca da real situação em que se
encontra o MT Saúde.

A saúde está prevista na Constituição Federal como um dos Direitos Sociais elencados no caput do artigo 6º,
a efetivação desse Direito Social acarreta no pleno desenvolvimento do cidadão, contribuindo ao bem-estar e
à qualidade de vida e cumprindo com o Fundamento da Constituição Federal que é a Dignidade Humana.

O Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Estado de Mato Grosso - Mato Grosso Saúde (MT Saúde),
foi criado pela Lei Complementar nº 127, de 11/07/2003, cuja finalidade é a realização de assistência à
saúde aos servidores ativos, inativos, pensionistas e temporários do Estado de Mato Grosso, e seus
dependentes.

O que possibilitaria o acesso a uma assistência médica de qualidade a um baixo custo. Ocorre que
diuturnamente recebemos reiteradas denúncias da não efetivação da função da referida autarquia.

Motivo pelo qual, se faz indispensável a realização do debate, garantindo a esta nobre Casa de Leis, o pleno
exercício de suas funções constitucionais.

O tema será amplamente debatido com as autoridades públicas, a sociedade civil organizada, os
empresários e servidores públicos interessados no tema ventilado.

Pelo exposto, certos da necessidade e seriedade do tema, peço o apoio dos Nobres Pares para a aprovação
do presente requerimento.
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Março de 2018

 

Allan Kardec
Deputado Estadual
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