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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
d e  E s t a d o  d e  S a ú d e ,  c o m  c ó p i a  a o
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade  de  disponibilizar  02  (dois)
Aparelhos Respiratórios, 01 (um) Mamógrafo e
01 (uma) Ambulância para atender a população
do município de Pontal do Araguaia – MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo ás autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de disponibilizar 02 (dois) Aparelhos Respiratórios, 01 (um) Mamógrafo
e 01 (uma) Ambulância para atender a população do município de Pontal do Araguaia – MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual, através da Secretaria de Saúde a necessidade de disponibilizar 02 (dois) Aparelhos
Respiratórios, 01 (um) Mamógrafo e 01 (uma) Ambulância para atender a população do município de Pontal
do Araguaia – MT.

O município de Pontal do Araguaia possui em torno de 8 mil habitantes, localiza-se a aproximadamente 500
Km da Capital Mato-grossense, na denominada Região Vale do Araguaia, fazendo divisa com os municípios
de Barra do Garças, Torixoréo, Guiratinga, Tesouro e General Carneiro.

Devido à falta de recursos financeiros, a população do município conta apenas com duas Unidades de
Saúde e, assim como a maioria das unidades da rede pública no país, a estruturação com aparelhos
hospitalares adequados, equipamentos diversos, veículos para transporte de pacientes, dentre outros, se
tornam inviáveis.

No dia 23 de março do corrente ano, o município de Pontal do Araguaia-MT, confirmou seu primeiro caso de
COVID-19 em um paciente de 62 anos, conforme divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Em Barra
do Garças-MT, maior município vizinho, 03 (três) pacientes já foram confirmados com o vírus.
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E diante da realidade e necessidades do município de Pontal do Araguaia-MT, somada a situação
emergencial que o mundo está enfrentando em decorrência da pandemia ocasionada pelo COVID-19, fato
que se alastra pelo Estado de Mato, é que se verifica a necessidade de disponibilizar 02 (dois) Aparelhos
respiratórios, 01 (um) Mamógrafo e 01 (uma) ambulância para melhor atender a população daquele
município.

Por certo que estamos em tempos de somarmos esforços em prol da população mato-grossense diante do
cenário atual, é que apresento esta indicação, para que o Governo Estadual, através da Secretaria de Saúde
– SES, viabilize, em caráter de urgência, a aquisição desses aparelhos hospitalares e ambulância.

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Maio de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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