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INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE, COM
CÓPIA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL, A
PREMENTE NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO
DE UM CENTRO DE HEMODIÁLISE ANEXO AO
HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER.

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 PREMENTE NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE HEMODIÁLISE
ANEXO AO HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER

JUSTIFICATIVA

Atualmente o Município de Colíder vem transportando seus pacientes semanalmente para a cidade de Sinop
com intuito de receber esse tão importante serviço de saúde que lá é ofertado, município que fica
aproximadamente à 150km de distância. Estas viagens acontecem três vezes por semana, ou seja, nos dias
de terça, quinta e sábado, tornando-se uma viagem cansativa e dolorosa, onde, muitos dos pacientes que
recebem esse tratamento de forma contínua, passam por efeitos terríveis como náuseas, vômitos, mal-estar,
excessivo cansaço, ficando exposto a esse terrível procedimento que demora horas a cada sessão,
rotineiramente lutando pela sobrevivência. É necessário que façamos algo para minimizar a dor desses
pacientes e de seus familiares pois é inadmissível que essa situação continue e, a solução seria a
implantação de um centro de hemodiálise anexo ao Hospital Regional da cidade, atendendo não somente a
população de Colíder, mas também das cidades adjacentes que também são obrigados a transportar seus
pacientes para o Municipio de Sinop.
Diante do exposto, 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.
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