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Nos termos do art. 177 e seguintes da Consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à
Mesa Diretora, depois de ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado expediente ao Exmo. Sr.
Gilberto Figueiredo, Secretário de Estado de Saúde, REQUERENDO, esclarecimentos acerca dos repasses
ao Hospital Santo Antônio localizado no município de Sinop-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposta legislativa na modalidade de requerimento solicitada pelo nobre parlamentar

ao Exmo.Sr. Secretário de Estado de Saúde.

O Hospital Santo Antônio ligado à Fundação de Saúde Comunitária de Sinop interrompeu os

atendimentos no dia 08 de fevereiro do corrente ano, por falta de repasses do Governo do Estado.

Os atendimentos nas áreas de obstetrícia, nefrologia, oncologia e UTI adulto e neonatal foram

suspensos aos usuários do Sistema único de Saúde. Os atrasos somam aproximadamente cerca R$4,5

milhões de reais.

A interrupção do atendimento em Sinop gera efeito cascata nos municípios próximos. Tendo em

vista que o Hospital Regional de Sorriso também amarga a falta de repasses, todo sistema de saúde da

região poderá entrar em colapso brevemente.

Os pacientes da área de obstetrícia estão sendo enviados para Colíder e Sorriso, porém, esta

transferência coloca em risco a vida de gestantes e bebes.

A falta de repasses, o não cumprimento da obrigação do Estado em fazer os pagamentos previstos

no contrato celebrado com a Fundação Comunitária de Saúde de Sinop, gestora do Hospital Santo Antonio,

causa extremo risco para população.

O direito a saúde digna é indisponível e consagrado pela Magna Carta. É dever do Estado

garanti-lo.Assim, exercendo sua função precípua de fiscalização o Poder Legislativo, requer seja elucidada a
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questão do pagamentos dos médicos do Hospital Regional de Sorriso.

Portanto, pelo exposto REQUEIRO conforme exposto.

Posto isto, é a síntese necessária para justificar o presente.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Fevereiro de 2019

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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