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AUTORES: vereadores: Carlito Pereira da Rocha e outros  

 

Indica a Sua Excelência o senhor prefeito Altir Antônio 

Peruzzo, com cópias ao deputado federal Ságuas 

Moraes de Souza e a secretária municipal de saúde, 

Leda Maria de Souza Vilaça, a necessidade e 

oportunidade destinar verba de emenda parlamentar 

para aquisição de 05 (cinco) máquinas para a realização 

de Hemodiálise em Juína. 

 

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

do Regimento Interno da Câmara, vêm INDICAR a Sua Excelência o senhor prefeito Altir Antônio 

Peruzzo, com cópias ao deputado federal Ságuas Moraes de Souza e a secretária municipal de 

saúda, Leda Maria de Souza Vilaça, sobre a necessidade e oportunidade do atendimento desta 

proposição. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Conforme os dados abaixo da população, segundo o IBGE CIDADES a região Noroeste tem 

154.956 habitantes e as Principais Cidades do Vale do Arinos tem 53.299 habitantes somando as 

duas regiões perfazem um total de 208.205 mil habitantes. Para atender as duas regiões em termos 

de Saúde hospitalar de alta complexidade e aqui refiro a internações em UTI (Unidade de Tratamento 

Intensivo) e atendimentos a pacientes que necessitam de Hemodiálise, o Regional Noroeste realiza 

encaminhamentos para Capital do Estado ou a Cidade de Tangará da Serra. Se considerar a 

distância entre a Cidade de Colniza e a Capital do Estado é mais de mil quilômetros de distância. 

De acordo dados do IBGE a região Noroeste tem mais de 70 pacientes que estão realizando 

o tratamento de Hemodiálise em uma dessa cidade e a dificuldade é tamanha que o paciente se 

sujeita a mudar para a cidade a qual é feito o tratamento. Aqui não estamos informando a quantidade 

de paciente com necessidades de realizar esse tratamento da região do Vale do Arinos.  

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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Considerando que o município de Juína é Polo e agrega uma população de mais de 200 mil 

habitantes, é que solicitamos a sensibilidade do nobre Deputado Federal Ságuas Morais de Souza a 

necessidade de destinar através de emenda Parlamentar ao Município de Juína o valor necessário 

para a aquisição de 05 máquinas para a realização do tratamento das pessoas com e hemodiálise.  

 

REGIÃO NOROESTE E SEUS MUNICIPIOS  

1. Aripuanã  –  21.011 

2. Brasnorte  –  18.258 

3. Castanheira  -     8 429 

4. Cotriguaçu   -  18.209  

5. Colniza   -  34.885 

6. Juína   -  39.734 

7. Juruena  -  14.430  

TOTAL   -         154.956 

 

CIDADES PRINCIPAIS DO VALE DO ARINOS PRINCIPAIS; 

1. Juara     = 33.731 

2. Novo Horizonte do Norte =    3.862 

3. Porto dos Gaúchos  =    6.308 

4. Tabaporã   =    9.398  

Total       53.299 

 

TOTAL DE HABITANTES DAS DUAS REGIÕES = 208. 255 

 

Peço apoio a matéria e aprovação. 

 

 

 

Carlito Pereira da Rocha 

Vereador 

 
APOIADORES:  

 

 

 


