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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado  de  Mato  Grosso  e  ao  Excelentíssimo
Secretário de Estado de Saúde, a aquisição de
um ônibus para  transporte  de  pacientes  que
residem no município de Mirassol  D´Oeste e
precisam se  deslocar  para  outros  municípios
para tratamento.

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a
Mesa Diretora, após ouvido o soberano plenário, que encaminhe expediente indicatório ao
Excelentíssimo Secretário de Estado de Saúde o senhor Gilberto Gomes de Figueiredo, a
aquisição de um ônibus para transporte de pacientes que residem no município de Mirassol
D´Oeste e precisam se deslocar para outros municípios para tratamento.

JUSTIFICATIVA

Essa Indicação está sendo apresentada com o intuito de melhorar qualidade no transporte de
pacientes, no município de Mirassol D´Oeste – MT.

Esta propositura se dá em decorrência da manifestação dos vereadores Odari José Colombo e
Cleonice Alves de Oliveira, por se tratar de uma importante solicitação que beneficiará
diretamente a população de Mirassol D´Oeste – MT.

Como a cidade de Mirassol D´Oeste não possui uma grande estrutura hospitalar, e devido a
isso, por muitas vezes os munícipes se deslocam para outras cidades, como por exemplo, o
município de Cáceres e o município de Cuiabá, em busca de atendimento médico.

Por ser necessário o deslocamento, uma vez que os munícipes não possuem estrutura na
cidade, a aquisição de um ônibus é extremamente relevante, pois dará melhores qualidades aos
pacientes que precisam se deslocar, e dará mais conforto e segurança no trajeto de uma cidade
a outra.
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Pelo exposto, espero pela aprovação da presente indicação pelo Plenário desta Casa de Leis e
posterior atendimento pelo Poder Executivo.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Dezembro de 2019

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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