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Com base no que dispõe os artigos 76, IV; 154, VI e 177, do Regimento Interno desta Casa de Leis,
REQUEIRO à Mesa Diretora, após a manifestação favorável do Soberano Plenário, a realização de SESSÃO
ESPECIAL, na data de 25 de abril de 2016, às 19:00hs, no Plenário das Deliberações “Deputado Renê
Barbour”, com o objetivo de dar início aos trabalhos de comemorações dos 200 anos da fundação da Santa
Casa de Misericórdia.
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JUSTIFICATIVA

No vindouro ano de 2017 a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá irá completar seu bicentenário. Serão 200
anos de trabalhos em prol do povo de Cuiabá e de todo Mato Grosso, cuidando de vidas, dando alento
àqueles que necessitam de cuidados médicos.

Por iniciativa do Capitão General João Carlos Augusto D'Oyenhausen de Grevemburg, foi iniciada a
construção da Santa Casa no ano de 1815 e teve sua inauguração em 8 de dezembro de 1817, ofertando
para a população uma construção de amplas salas de enfermaria, o que, à época, consistia em uma
realização de ímpar importância para a população. 

Ao longo dos anos, a importância da Santa Casa de Misericórdia nunca deixou de existir. Ainda que tenha
passado, nesses quase 200 anos, por momentos de glória e por períodos de muitas complicações, os
trabalhos sempre vieram acontecendo, garantindo saúde a atendimento aos que dela necessitaram.
Conforme o editorial do site da Santa Casa de Misericórdia, a instituição é "fruto do trabalho e do querer dos
seus sócios, homens e mulheres que comungam do mesmo sentido de doação, de generosidade, de partilha,
de serviço, sem outra recompensa que não seja o sentimento do dever cumprido e de terem sido úteis a
alguém que necessitava de ajuda. Esta visão social misericordioso é muitas vezes confundida e dela tentam
tirar proveito, mas deixa pra lá, tudo passa. Apesar dos tempos conturbados que se viveram no passado e do
fenômeno mais recente de desvalorização dos mais elementares valores sociais e humanos, a Santa Casa
de Cuiabá foi capaz de manter o seu estatuto de bem fazer, contribuindo de forma decisiva para o reforço da
solidariedade, conferindo a todos aqueles que realmente precisam dela que são os fracos, pobres e
oprimidos, condições para uma vida mais digna e mais feliz, onde cada um tenha o sentimento que não está
só nem abandonado. É essa solidariedade que a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá vem manifestando,
apoiando os desprotegidos e carenciados que vêm junto de nós à procura de algo, material ou espiritual, que
nunca tiveram ou já perderam. Há mais de 40 anos, o hospital passou a contar com serviços terceirizados,
que hoje formam o complexo da Santa Casa. Desde sua inauguração nunca parou de funcionar, mas sempre
teve problemas financeiros. No final da década de 1990 quase fechou as portas. No começo, recebia suporte
econômico da Real Academia Militar. Os recursos para a manutenção vêm dos governos estadual e federal,
repassados por intermédio da Prefeitura de Cuiabá e pelo SUS municipal, e também de doações de
instituições privadas. Trata-se de uma instituição filantrópica, com carimbo do Conselho Nacional de
Assistência Social, ligado ao INSS. A cada três anos, a Santa Casa deve provar para o Conselho que seu
atendimento pelo SUS é acima de 80%. Hoje é um hospital geral com especialidades médicas e cirúrgicas."

Assim, para darmos início aos preparativos da celebração dos 200 anos da instituição é que apresento o
presente requerimento para que esta Casa de Leis demonstre sua gratidão aos trabalhos realizados por dois
séculos de atenção à saúde da população de nossa cidade, de nosso estado.
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