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Indico ao Exmo. Senhor Governador do Estado
de Mato Grosso, Mauro Mendes, com cópia ao
Exmo. Sr. Secretário Da Casa Civil e ao Exmo.
Sr.  Secretário  de  Estado  de  Saúde,  Gilberto
Gomes  de  Figueiredo,  a  necessidade  da
realização da reforma e pintura do prédio da
Secretaria Estadual de Saúde.

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, a necessidade da
reforma e pintura do prédio da Secretaria Estadual de Saúde.

JUSTIFICATIVA

O prédio da Secretaria Estadual de Saúde que faz parte do acervo das obras edificadas no Centro Político
Administrativo – CPA, remonta à muitas décadas, quando foi projetado este complexo administrativo, pelo
então governado José Fragelli, que buscou a sua inspiração no modelo adotado pelo então governador da
Bahia o médico Antônio Carlos Magalhães, conforme relato de quem vivenciou aqueles momentos o
ex-secretário do Interior e Justiça Salomão Amaral, 86 anos, hoje residente em Campo Grande (MS).

Este prédio, que abriga a toda estrutura de gerenciamento da saúde do estado de Mato Grosso, necessita de
uma urgente reforma, recuperação e pintura para dar o mínimo necessário de conforto aos funcionários ali
trabalham em prol da saúde pública.

Esta demanda é urgente e necessária, e o faço em razão de ter, por muitos anos, trabalhado na saúde
pública e, sei, conheço, e dou meu testemunho pessoal acerca das dificuldades ali enfrentadas por todos
que fazem do exercício de suas profissões um sacerdócio, em prol de uma melhor qualidade de vida e saúde
a todos os mato-grossenses.

Em face do exposto, e para que o objetivo desta possa ser planejada e realizada a reforma e pintura  do
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prédio da Secretaria Estadual de Saúde, 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 13 de Fevereiro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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