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Com fulcro no art. 177 e 443 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, que aprove
a realização de Audiência Pública, no dia 06 de abril de 2020, às 19 horas, no Auditório Milton Figueiredo,
com o objetivo de debater "A FILA DE USUÁRIOS EM ESPERA POR ATENDIMENTO NO COMPLEXO
REGULADOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO ESTADO DE MATO GROSSO".

 

JUSTIFICATIVA

 

 

O direito a saúde na forma do artigo 196, da Constituição de 1988, é "(...) direito de todos e dever do Estado
(...)".

Não é necessário esforço para a interpretação desse comando constitucional, logo, quando de alguma forma
é negado o acesso a esse direito, sinaliza que o Estado, de alguma forma, não está cumprindo
adequadamente com sua atribuição.

Ademais, a Lei 8.080/90, em seu artigo 2º afirma que:“A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício".

Este Gabinete Parlamentar, tem acolhido denúncias de possivel existência de fila de usuários aguardando
por atendimento, o que pode significar complicações ou inviabilização de tratamento e restauração da saúde
e proteção da vida humana.

A saúde significa , literalmente, o estado normal e com funcionamento correto de todo o corpo humano,
sendo o atendimento o procediemnto responsável para alcançar o restabelecimento de funções
comprometidas ou debilitadas.

Assim, se faz imprescindível a realização de realize Audiência Pública, para discutir o problema e possíveis
alternativas capazes de solucionar e melhorar a qualidade do serviço público de saúde. 
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Sendo assim, conto com o apoio dos demais Deputados e Deputada, pelo acolhimento e aprovação deste
Requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Março de 2020

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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