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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,
que  viabilize  a  reforma  e  estruturação  em
imóvel  pertencente  ao  governo  estadual,
localizado no município de Pontal do Araguaia –
MT,  para  funcionamento  de  uma  Unidade
Básica  de  Saúde.

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 às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO que viabilize a reforma e estruturação em imóvel pertencente ao governo estadual,
localizado no município de Pontal do Araguaia – MT, para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual, que viabilize a reforma e estruturação em imóvel pertencente ao governo estadual,
localizado no município de Pontal do Araguaia – MT, para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde.

O município de Pontal do Araguaia possui em torno de 8 (oito) 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.

De acordo com demandas encaminhadas a este gabinete, existe no município uma estrutura física apta a
funcionar como uma Unidade Básica de Saúde (fotos). Esse imóvel é de propriedade do erário estadual e
funcionava a antiga sede da prefeitura municipal de Pontal do Araguaia.

O imóvel em questão precisa apenas de reparos e estruturações, para que o munícipio possa ampliar o
atendimento a saúde a população e no contexto da pandemia pela COVID-19 que assola o mundo e
infelizmente casos já registrados em Pontal do Araguaia e região, seria uma medida mais célere, eficaz e
econômica a ser viabilizada pelo Governo Estadual.
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Oportuno mencionar que de acordo com informações da administração pública do município, essa Unidade
Básica de Saúde já está credenciada junto a Secretaria Estadual de Saúde, faltando apenas a viabilização
da estrutura para funcionamento.

Desta forma, estamos realizando a presente indicação para que em parceria com o Governo do Estado de
Mato Grosso, juntamente a Secretaria Estadual de Saúde e ainda possível parceria junto ao poder executivo
municipal para que essa reforma e estruturação sejam implementadas em caráter de urgência.

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.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Maio de 2020
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Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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