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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
DESTINAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
PARA A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO
LESTE-MT.

Com esteio no Art. 160, Inc. II, 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 da destinação de recursos financeiros para a construção de um Hospital
Regional no Município de Primavera do Leste – MT, que venha a tender aos munícipes do Polo da Região
Sudoeste do Estado de Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem como escopo obter aval do Executivo Estadual para viabilizar recursos que
permitam a construção de um Hospital Regional em Primavera do Leste – MT.
O assunto não é novo. A cidade, a anos, responde pelos custos de um crescente excedente de pacientes,
com origem dos municípios vizinhos, dada a sua estrutura ser um pouco melhor que as dos demais, o que
atrai os pacientes enfermos para um melhor atendimento.
Dados levantados pela Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste – MT atestam que no ano de
2020, foram quase 150 mil pacientes atendidos de outras localidades.
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Como se sabe, os repasses de recursos federais pré-estabelecidos levam em consideração o número de
habitantes, estimado pelo IBGE, no ano de 2020, em pouco mais de 63 mil habitantes, havendo um deficit de
mais de 50%, segundo o Executivo municipal.
Destarte, a Prefeitura de Primavera detém área para construção do pretendido Regional, com cerca de 4 mil
metros quadrados, avalisado pela Casa de Leis.
Dentre os benefícios que a vinda de um Hospital Regional traria a Primavera do Leste e arredores, estão o
encurtamento do tempo de atendimento, bem como a desnecessidade de se deslocar até um Regional
próximo, ou até mesmo a Capital. Temos a economia com transporte público, servidores em deslocamento e
afins. Risco fora das estradas.
Uma vez ciente do Poder Público de que vidas poderão ser salvas com esta medida, a população clama pelo
acatamento da propositura, que prestigiará os constitucionais direito ä vida e a saúde de todos os cidadãos
mato-grossenses.
Certo do apoio dos demais parlamentares para aprovação da presente indicação, que trata fortes melhorias
e desenvolvimento na região.
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