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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
Estadual  de  Saúde  -  SES,  com  cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade  de  viabilizar  a  aquisição  uma
caminhoneta,  a  diesel,  para  atender  o
Consórcio  Regional  de  Saúde  Sul  de  Mato
Grosso-CORESS-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 às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de viabilizar a aquisição uma caminhoneta, a diesel, para atender o
Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso-CORESS-MT.

 

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao
Poder Executivo Estadual a necessidade de viabilizar a aquisição uma caminhoneta, a diesel, para
atender o Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso-CORESS-MT.

A presente demanda nos foi solicitada pelo Presidente do Conselho Diretor do Consórcio Regional de
Saúde Sul de Mato Grosso.

Apesar dos esforços em conjunto de todos os consorciados, devido a quantidade de serviços ofertados,
visto que, os municípios, devido a baixas arrecadações e a diminuição e atrasos de repasses federais e
estaduais, não tem conseguido suprir as necessidades dos pacientes que buscam atendimentos.

Deste modo, a disponibilização de uma caminhoneta auxiliará no trabalho dos funcionários e no
deslocamento dos médicos nos atendimentos ocorridos fora do município da sede do CORESS-MT.

 Pelos motivos acima expostos, solicito aos meus pares que aprovem a presente Indicação, tendo em
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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 06 de Janeiro de 2021

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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