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Senhor Presidente,

Senhores Deputados.

Nos termos da Lei Estadual de nº. 10.825/2019, conjugada com o Art. 447, da Resolução n.º 677, de 20 de
dezembro de 2006 - que trata do Requerimento Interno da Assembleia Legislativa - solicitamos a Vossa
Excelência a instituição de uma Câmara Setorial Temática, com a finalidade de promover levantamentos
técnicos, estudos, pesquisar, análises e acompanhamentos preventivos para combater o Câncer - Cura
Proibida - no Brasil e no Mundo, visando sistematização dos conhecimentos existentes no Brasil e no Mundo
para evitar a morte de milhôes de pessoas de forma desnecessária e para criar um programa com a
Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso e nos 141 municípios, em Mato Grosso, Brasil.

Requer ainda, prazo de ação e vigência da Câmara Setorial Temática para conclusão dos trabalhos em 180
(cento e oitenta) dias, contados da data de sua instalação, podendo ser prorrogada por igual período.

Dessa forma, requer que todas as despesas para contratação de serviços especializados para auxiliar a
concretização dos trabalhos e outras despesas necessárias sejam pagos com verbas do orçamento próprio e
anual da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, que desde já, requer aprovação do plenário
para esse fim, determinando a quem de direito abrir rubrica orçamentária especial ou usar as existentes com
esta finalidade.

Por esses motivos solicitamos aos Excelentíssimos Senhores Deputados sua aprovação nos termos
requerido.

Por fim, requer a nomeação para presidir os trabalhos da CST, por ato da Mesa Diretora, com a seguinte
composição:

COMO MEMBROS TITULARES:

Presidente - JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - Advogado, produtor rural e Deputado Constituinte em
1989 - curriculum em anexo.

Relator - 
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Membro -

Membro -

Membro -

Membro -

COMO MEMBROS SUPLENTES:

Presidente:

Relator: CLÉLIA ELIZA REZENDE DE LACERDA -Psicóloga.

Membro:

Membro:

Membro :

Obs. Os currículos serão juntados oportunamente.

JUSTIFICATIVA

 Excelentíssimo Senhor Presidente e Senhores Deputados.

A instalação desta Câmara Setorial Temática é uma solicitação de inciativa realizada por José Lacerda, que
em nossos últimos encontros deu a oportunidade de seus entendimentos dizendo da importância técnica e
pelas convicções de agora e ainda atual tema, para hoje.

Esse é o foco dessa iniciativa promover uma campanha para elaborar uma Leu na propositura para alertar
para o fato de que o câncer é na realidade um grande negócio econômico no mundo que destrói as famílias
com uma doença que pode ser curada.

Apesar do alto índice e de sua crescente incidência na sociedade moderna, o câncer ainda é uma doença
que se alastra no Brasil e no Mundo.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Outubro de 2019

 

Oscar Bezerra
Deputado Estadual
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