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INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE, COM
CÓPIA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL,
INDICANDO A PREMENTE NECESSIDADE DA
DISPONIBILIDADE DE INSUMOS, MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE
SAUDE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA -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 PREMENTE NECESSIDADE DA DISPONIBILIDADE DE INSUMOS, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA-MT.

JUSTIFICATIVA
Na luta contra essa crise sanitária em que estamos vivenciando e, em especial, em atenção ao
recebimento do Ofício nº 422/2020/SMS/GGA, subscrito pelo titular da Pasta, na condição de Secretário de
Saúde do município de Guiratinga, Sr FÁBIO TRINDADE GUIMARÃES, com intuito de salvaguardar a
população daquela cidade e, em especial, no combate a essa crise global causada pelo COVID 19,
requeremos medidas emergenciais por parte do Governo do Estado afim de contribuir na prevenção, no
controle, na contenção de risco de contaminação , para tanto, são necessárias medidas urgentes contra ao
possível agravamento da PANDEMIA. Sendo assim, solicitamos urgentemente da atenção do governo
estadual para que ajude ao Município com insumos, materiais e equipamentos que possam amenizar as
dificuldades daquela cidade no combate a esse vírus que tem assolado o mundo. Vale ressaltar que, o
município tem uma estrutura bastante limitada, pois, não possui adequação mínima para o sistema de saúde
pública, sendo agravada ainda pela falta de materiais, insumos e equipamentos hospitalares que são
imprescindíveis para os atendimentos emergenciais. Toda ajuda será bem vinda e, em nome do povo
guiratinguense, agradecemos antecipadamente.
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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