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Denomina ALA DR. JOSÉ ROBERTO ALVARES a
nova  Ala  da  UTI  que  esta  sendo  construída
anexa  ao  Hospital  Regional  no  Município  de
Cáceres.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

       Art. 1º Fica denominada de  ALA DR. JOSÉ ROBERTO ALVARES  a nova Ala da UTI que esta sendo
construída anexa ao Hospital Regional no Município de Cáceres.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

 O presente pleito tem por objetivo buscar esforços para prestar uma justa homenagem ao saudoso medico
DR. JOSÉ ROBERTO ALVARES, que faleceu no dia 29 de marco de 2020, com 69 anos. Para que a nova
Ala da UTI que esta sendo construída anexa ao Hospital Regional receba o nome de “ ALA DR. JOSÉ
ROBERTO ALVARES” , uma justa homenagem ao 1º medico especialista em neurocirurgia da região, a
Câmara Municipal de CÁCERES,  representada pelo Sr. Presidente RUBENS MACEDO e  todo o município
fazem questão dessa homenagem.

Com relevantes serviços prestados para o município de Cáceres, desde sua chegada em 1981, quando
então abriu o primeiro serviço de neurologia no Hospital São Luís de Cáceres, que se tornou referencia em
Neurocirurgia na região e no Estado de Mato Grosso.

Em 1988 foi eleito Vereador, sendo o terceiro candidato mais votado e posteriormente ele assumiu a direção
do Hospital Regional de Cáceres onde ficou ate seus últimos dias.

O homenageado também era relator constituinte da Câmara Municipal de Cáceres, sendo responsável pela
elaboração das Lei Orgânica do Município. Ocupou ainda, o cargo de Secretario Municipal de Saúde e foi
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superintendente de saúde do Estado de Mato Grosso.

É sabido que D. José Roberto, é natural de Penápolis interior de SP, nascido em 28 de agosto de 1950,
caçula de 10 irmãos, medico graduado na Universidade Federal Fluminense – Niterói / RJ. Fez sua
especialização em Neurocirurgia na Santa Casa do Rio de Janeiro com o Dr. Virgílio Novaes e o Dr. Paulo
Niemeyer. Deixou saudosos esposa, filhos, amigos e uma legião se seguidores, uma lição de amor, amizade,
afeto, profissionalismo, ética e humanidade, que ficarão marcados em seu legado.

Assim, em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos
Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Agosto de 2020

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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