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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado de Mato Grosso Mauro Mendes, com
cópia  ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  de
Cuiabá, com cópia ao Excelentíssimo Senhor (a)
Secretário Municipal de Saúde, a necessidade
de  viabilizar  manutenção  no  telhado  e
escoamento  de  água  da  chuva,  Unidade  de
saúde da Família  (USF) do Bairro de Jardim
Fortaleza / Santa Laura em Cuiabá – 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 à autoridade supracitada, por meio do qual
aponto e INDICO, a necessidade de viabilizar manutenção no telhado e escoamento de água da chuva,
Unidade de saúde da Família (USF) do Bairro de Jardim Fortaleza / Santa Laura em Cuiabá – MT.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se dá em decorrência da solicitação formulada, pelo decorrente do pleito apresentado
pelo os moradores a necessidade de viabilizar manutenção no telhado e escoamento de água da chuva,
Unidade de saúde da Família (USF) do Bairro de Jardim Fortaleza / Santa Laura em Cuiabá – MT.

A chuva também causou alagamento em toda unidade do posto de saúde do bairro, o maior problema e a
sujeira acumulada na unidade, já que o profissional consegue proteger equipamentos e materiais, solicita
com maior urgência a manutenção e escoamento de agua no posto de saúde.

A atuação das UBS (Unidade básica de saúde) é fruto de uma ação conjunta entre os governos federal,
estadual e municipal para integrar a operação da rede de saúde pública no Brasil. A proposta principal é
oferecer atendimento especializado em postos de saúde instalados nos bairros, de modo a facilitar o acesso
da população e descongestionar o fluxo de pacientes nos grandes hospitais. Em paralelo à prevenção de
doenças, uma Unidade Básica de Saúde atua em outras frentes primordiais para proteger a saúde dos
cidadãos, como fornecer diagnóstico preciso e oferecer tratamento e reabilitação adequados aos pacientes.  
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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 05 de Janeiro de 2022

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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