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Indica ao Exmo. Senhor Governador do Estado
de Mato Grosso, Mauro Mendes, com cópia ao
Exmo. Sr. Secretário Da Casa Civil e ao Exmo.
Senhor Secretário de Estado de Saúde, Gilberto
Gomes de Figueiredo, acerca da necessidade da
implantação  de  um  Hospital  Regional  em
Tangará  da  Serra.

Com fundamento no artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, depois de
ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Mauro Mendes, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário da Casa Civil e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Saúde, Gilberto Gomes de Figueiredo, acerca da
necessidade da implantação de um Hospital Regional em Tangará da Serra.

JUSTIFICATIVA

Tangará da Serra é um polo de desenvolvimento e convergência de mais de 12 municípios, ou seja,
Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Sapezal, Nova Marilândia, Nortelândia, Arenápolis,
Denise, Santo Afonso, Nova Olímpia, Barra do Bugres, Porto Estrela onde toda esta população vem a busca
de recursos oferecidos em todas as áreas.

Há décadas os prefeitos, as câmaras municipais, as entidades de classe lutam para que esta grande região
que é um dos mais importantes celeiros de produção de nosso estado, tenham um hospital regional para
atender as demandas na área da saúde pública, pois quando, como funcionário público e diretor do Escritório
Regional de Saúde já lutávamos pela implantação do mesmo.

A presente proposição vem também de encontro com as solicitações do Vereador Wilson Werta de Tangará
da Serra e de todas as lideranças de Tangará e de toda a região.

Como reza nossa Constituição do Estado de Mato Grosso em seu art. 217: “A saúde é direito de todos e
dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem à
eliminação de risco de doenças e outros agravos e ao acesso igualitário às ações  e serviços para
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sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesta mesma linha de pensamento nossa Lei Maior do Estado de Mato Grosso preconiza no art. 225 que “O
Estado é responsável pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por projetos ou
atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados
pelos municípios”.

Tangará da Serra é o único polo de desenvolvimento regional que não possui uma estrutura de âmbito
regional para atender a demanda de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde de sua população e de
todos os munícipes da região.

Amparados tanto pela Constituição Federal como a Estadual e a Lei 8080/90, a Lei Orgânica da Saúde
vimos apresentar esta proposição de extrema relevância e temos responsabilidade de buscar alternativas
para a solução dos anseios de toda população deste grande polo mato-grossense, que não tem condições
para arcar com os custos estratosféricos de planos de saúde e de atendimentos especializados fora do
Sistema Único de Saúde.

Em face do exposto e para que o objetivo desta possa ser planejado e implantado neste governo o Hospital
Regional de Tangará da Serra, na forma aqui justificada, cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao
conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade,
dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental acolhida e merecida aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Fevereiro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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