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Indicam ao Deputado Federal, Vitorio Galli, a 

necessidade e oportunidade de disponibilizar recursos 

de emenda parlamentar para custeio de  construção  do 

Hospital Regional de Juína 

 

Os vereadores abaixo signatários, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 

do Regimento Interno da Câmara, vêm INDICAR ao Deputado Federal, Vitorio Galli,, sobre a 

necessidade e oportunidade do atendimento desta proposição. 

 
JUSTIFICATIVA 

  

Considerando que a saúde é um dos maiores anseios da população e a pasta que maior 

demanda  problemas de nossa cidade e região, 

Considerando que Juína, frequentemente envia pacientes para a capital do Estado, em 

virtude de não ter as especialidades médicas que a população necessita, 

Considerando os custos elevados de deslocamento deste pacientes e também dos custos 

com a logística de casa de apoio, 

Considerando os transtornos gerados devido estes pacientes terem que ficar vários dias 

distantes de seus lares e trabalho, 

Considerando também que Juína é município Polo da Região Noroeste do Estado de Mato 

Grosso e tem estrutura para abrigar este equipamento de saúde e dai trazer a comodidade e 

humanização tão necessária, justa e oportuna para os cidadão e promotores de saúde – servidores. 

Considerando também O zoneamento sócio-econômico-ecológico de Mato Grosso definiu 

doze macro-regiões de planejamento no Estado de Mato Grosso. A região I é denominada “RP 

Noroeste”, da qual Juína é o Polo Regional e integra os seguintes municípios: Castanheira, Colniza, 

Cotriguaçu, Juína, Juruena e Rondolândia.  

Discussão e votação única em: 
____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
( x ) Indicação  

(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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O desenvolvimento de Juína está relacionado com a dos municípios de sua região, 

implicando a necessidade de uma integração regional para o desenvolvimento de cada um dos 

municípios envolvidos. 

 

ARIPUANÃ 

 

População estimada 2016  21.011 
 

BRASNORTE 

 

População estimada 2016 (1) 18.258 
 

CASTANHEIRA 

 

População estimada 2016 (1) 8.429 
 

COLNIZA 

 

População estimada 2016 (1) 34.885 
 

COTRIGUAÇU 

 

População estimada 2016 (1) 18.209 
 

JUINA 

 

População estimada para 2016            39.734 

JURUENA 

 

População estimada 2016 (1) 5.301 
 

RONDOLANDIA 

 

População estimada 2016 (1) 3.823 
 

 

Diante do exposto, entendemos que a implantação do Hospital Regional  trará  benefícios a  

curto, médio e longo prazo e  poderá ser referência em procedimentos de média e alta complexidade, 

tendo em seus quadro profissionais comprometidos , com conhecimento e resolutividade  que  

propiciará o cuidar de vidas de forma ética, respeitando o ser humano, com qualidade na assistência 

à saúde e compromisso social. 

Diante do exposto, pedimos apoio na matéria e aprovação. 

Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, 6 de março de 2017. 

 

 

Aelcio Moreira de Oliveira 

Vereador autor 

 

APOIADORES:  


