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Indico ao Governador do Estado de Mato
Grosso, Sr. Mauro Mendes, com cópias para o
Secretário-Chefe da Casa Civil, Sr. Mauro
Carvalho, e ao Secretário de Estado de Saúde,
Sr. Gilberto Figueiredo, a necessidade de
destinar recursos financeiros para aquisição de
Tomógrafo para o Município de Brasnorte - MT.

Com esteio no Art. 160, Inc. III, do Regimento Interno (Res.-ALMT 677, de 20.12.2006, atualizada até a
Res.-ALMT 6.812, de 13.08.2020) desta Augusta e Respeitável 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 destinar recursos financeiros para aquisição de Tomógrafo para o
Município de Brasnorte - MT.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa atender ao Ofício n. 005-GVM-CM/2021, do Excelentíssimo Vereador Dioclécio
Alves de Lima "Manico", a pedido do Excelentíssimo Secretário Municipal de Saúde de Brasnorte - MT, Sr.
Claudio Dantas da Silva, por meio do Ofício n. 347/2021/SMS.
Atualmente, o município de Brasnorte - MT vivencia momento de grande dificuldade devido a pandemia,
fazendo surgir a necessidade de maior presença do Poder Público, sobretudo na área da saúde, visando
proporcionar a comunidade qualidade no atendimento médico-hospitalar.
Neste cenário, relatam o Secretário Municipal de Saúde e o Vereador, que o município não possui um
equipamento de tomografia computadorizada, que se presta a promover diagnóstico de doenças, fornecendo
imagens mais precisas do que o tradicional exame de Raio-X, por sua acuidade em detectar pequenas
alterações em ossos, tecidos, órg'ãos e outras estruturas do corpo.
Atualmente, os mais de 20 mil brasnortenses, segundo dados fornecidos pelo IBGE, precisam se deslocar,
no mínimo, 160 km até a cidade mais próxima, para ter acesso a exames de tomografia computadorizada,
situação esta que, além do dsconforto de uma longa viagem, do risco de risca nas perigosas rodovias de
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nosso Estado, bem como as implicações financeiras que envolvem o caso, poderia e pode ser evitado, com
a ajuda do Governo do Estado de Mato Grosso, da qual se pede ajuda.
Certo do apoio dos demais parlamentares para aprovação da presente indicação, que trata fortes melhorias
e desenvolvimento na região.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Maio de 2021

Gilberto Cattani
Deputado Estadual
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