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O custo estimado para construção deste Hospital Regional com 120 leitos é de R$ 13.000.000,00 a R$ 
15.000.000.00 ( treze a quinze milhões) e mais R$ 6.000.000,00 ( seis Milhões) para aquisição de 
equipamentos hospitalares e mobiliários. 

Devido os motivos abaixo relacionados  que dá-se a urgência, a necessidade e a oportunidade de empenhar 
esforços para angariar recursos para  investir  na edificação e estruturação do Hospital Regional . 

FATOR  DISTÂNCIA E TEMPO -  onera o Estado,  gera sofrimento/complicações no  quadro clinico, 
acarreta fragilidades   emocionais,  implicações sociais  para os enfermos e  para os familiares  dos  pacientes 
 
Cidades Distâncias Duração Viagem Estimada 

 
Aripuanã a Cuiabá    (935,3 km) via MT 170; 15 h 27 min 
Brasnorte a Cuiabá   (575,8 km) via BR-364 8 h 24 min 
Castanheira  (773,9 km) via MT-170 13 h  
Colniza a Cuiabá    (1.064,4 km) via MT170 16 h 50 min 
Cotriguaçu  (942,5 km) via MT-170 15 h 16 min 
Juína (730 km) via MT- 170 12 horas 
Juruena  (883,0 km) via MT-170 14 h 36 min 
 
Se considerarmos a proximidade  com algum Hospital Regional, temos o  de Sinop, mais  ainda assim o fator 
distância continua sendo uma agravante  justo pelas  dificuldades de acesso , assim nossa referencia em 
saúde é  Cuiabá  que dista 730 km e em época de seca  a viagem dura em média 12 horas. 
 

Juína a Sinop 
                    

 500 km Em torno de  8 horas 

 
FATOR  POPULACIONAL/DEMANDAREGIÃO TEM APROXIMADAMENTE 170.000 HABITANTES. 

 
O desenvolvimento de Juína está relacionado com a dos municípios de sua região e vice e versa, implicando 
assim na necessidade de uma integração regional para o desenvolvimento de cada uma das cidades 
envolvidas seja no contexto da saúde, qualidade de vida e da economia. 

 

 

ARIPUANÃ População estimada 2018 21 987 
 

BRASNORTE População estimada 2018 19 248 
 

CASTANHEIRA População estimada 2018   8 695 
 

COLNIZA População estimada 2018 37 280 
 

COTRIGUAÇU População estimada 2018 19 254 
 

JUINA População estimada para 2018                     40.905 

JURUENA População estimada 2018 15 370 
 



              ESTADO DE MATO GROSSO 
             CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA 

                       Avenida dos Jambos 519N Centro, CEP 78320000 
                        Fone (66) 3566-8900 site: www.juina.mt.leg.br  

 

 
Página 3 de 3 

 

 

Destacamos que por conta dos novos empreendimentos, sobretudo no setor da mineração; 
proporcionalmente,  o noroeste do Estado é  uma das regiões  que mais cresce  e consequentemente dia após 
dia,  hão de surgir mais  demandas principalmente na área da saúde. 

Considerando  que em  Juína   há uma UTI com 10 leitos, que faz o  atendimento da  alta complexidade . 

Considerando que somos  referencia em saúde da região noroeste e prestamos o  atendimento da  média 
complexidade  em um único Hospital Municipal, que tem uma construção  antiga de mais de 30 anos, 
inviável de ser submetida a mais  reformas e ampliações.  

Considerando que injetar dinheiro em algo que não atende as exigências da vigilância sanitária hospitalar,  
que  gera um  custo dispendioso e não traz nenhuma eficácia . 

Outrossim,  já que o Hospital Municipal   não comporta as demandas  das 7 cidades, visto que há poucos 
leitos.  Já que dispomos na cidade de uma  estrutura logística organizacional, para abrigar este equipamento 
que viabilizará  a promoção  á saúde, já  que trará   a comodidade e a  humanização  indicada pela  
Organização Mundial de Saúde e pela Vigilância Sanitária Hospitalar,  que requeremos dos nobres 
parlamentares o  aporte financeiro por intermédio da  liberação de recursos de   emendas  para  custeio  da 
obra , dos equipamentos e dos  mobiliários hospitalares. 

Dada a relevância do clamor , contamos com  os préstimos dos  nobres edis  e aprovação da matéria. 
 
Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, 16 de outubro de 2019. 
 
 

 
Eduardo Rodrigues da Silva         Carlito Pereira da Rocha      Sandro Cândido da Silva        Valdemar Teixeira de Faria       
Presidente Gestão 2019-2020                Vice Presidente                        1º Secretário                                 2º Secretário 
 
 
 
 
Aelcio Moreira de Oliveira         Ailton Barbosa de Oliveira       Antônio Munhoz Sanches      Antônio José da Silva 
        Vereador                                       Vereador                                     Vereador                                  Vereador                         
                                         
 

 
 
Geraldo Antônio Ferreira                               Ivo Pedro da Silva                                             Paulo Roberto Tiepo            
        Vereador                                                           Vereador                                                            Vereador                               
 
 

 
 

Saulo Evangelista dos Santos                                                                                     Wilson Locatelli 
Vereador                                                                                                                      Vereador 

 
         

   Asg/dir.ger 
                    


