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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa
Despacho

Autor: Dep. Saturnino Masson

Adita-se ao Projeto de Lei nº 613/2015, Mensagem nº 62/2015, Lei Orçamentária Anual – LOA 2016, no
Órgão: 21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, a seguinte proposta:
Art. 1º - Fica aditado no Projeto de Lei n.º 613/2015 – Lei Orçamentária Anual 2016, ao Órgão: 21.601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na atividade 2970 –
ORGANIZAÇÃO DA REDE DE REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, conforme Anexo I.
Art. 2º - Para atender a presente Emenda Aditiva, far-se-á a utilização de Recursos da Reserva de
Contingência (39901) no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fonte 100, conforme Anexo II.
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JUSTIFICATIVA

Um dos principais compromisso e preocupação nosso e do Governo de Mato Grosso é servir e buscar
alternativas que possam dar melhor qualidade de vida às pessoas com deficiência física, transitória ou
definitiva, que precisam de atendimento de reabilitação, desenvolvendo seu potencial físico, psicológico,
social e profissional, implantando políticas públicas para a promoção da inclusão da pessoa com deficiência
em todas as esferas de sociedade.
A REDE DE REABILIATAÇAÕ DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA em Mato Grosso cumpre com bastante
eficiência o acolhimento, desenvolvendo ações de prevenção e identificação precoce de deficiência, a
promoção a reabilitação e inserção das pessoas com deficiência, desenvolvimento de ações intersetoriais de
promoção e prevenção com setores governamentais e da sociedade civil, construção de indicadores capazes
de monitorar e avaliar a qualidade de serviços, entre tantos outros objetivos.
Portanto, propomos esta emenda para a REDE DE REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
FISICA EM MATO GROSSO, no pólo de Tangará da Serra.O motivo desta nossa propositura é justamente
por entender e saber da necessidade de priorizar a saúde de nossos cidadãos.
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