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DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL
A “REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
DE  SINOP  (REFECCS)”,  NO  MUNICÍPIO  DE
SINOP.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o artigo
42 da Constituição Estadual, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Declara de Utilidade Pública Estadual a “Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sinop
(REFECCS)”, com sede no município de Sinop-MT.

 Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A “Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sinop (REFECCS)”, com sede no município de Sinop-MT, é
uma associação criada em 05 de março de 2013.                                                                                               
             

A Associação foi declarada de Utilidade Pública Municipal através do Decreto Lei nº 171/2013, em 17 de
setembro de 2013.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sinop (REFECCS) é uma associação filantrópica sem fins
lucrativos, criado por mulheres voluntárias e ex-pacientes de câncer, principalmente o câncer de Mama e
onde atende pacientes com câncer a fim de acolher, orientar, e promover o apoio social aos pacientes em
tratamento e seus familiares. São diversos serviços como consultas nutricionais, psicológicas, fisioterápica,
além de subsidiar as necessidades básicas da família e do paciente com a doação de cestas básicas,
medicamentos, suplementos alimentares e transporte. No entanto, para a manutenção dos serviços e a
ampliação dos atendimentos é necessária a dedicação das voluntárias e da contribuição da sociedade de
Sinop e Região, através de doações ou prestigiando os eventos promovidos em prol da REFECCS.

O tratamento contra o câncer e a quimioterapia deixa os pacientes muito debilitados, e é nessa hora, que as
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voluntárias da REFECCS estão na Ala de Oncologia para oferecer apoio durante a sessão. Uma das
preocupações da Rede é a humanização do atendimento e por isso, cerca de 15 voluntárias realizam a
leitura bíblica, palestras, apresentação de músicas, leitura de histórias, dinâmicas. No entanto, o atendimento
não é restrito a sala da oncologia. As voluntárias realizam visitas mensais ou quinzenais, (dependendo da
necessidade até mais vezes), aos domiciliares com o intuito de conhecer a real necessidade do paciente
para apoiá-lo tanto nas necessidades materiais, quanto no emocional e no relacionamento familiar.

Com o lucro dos eventos promovidos pela REFECCS em 2013 e 2014 foi possível comprar um Micro-Ônibus
Ducato (Van) para auxiliar no transporte de pacientes que estão em tratamento e não tem condições de se
locomoverem em bairros afastados e de baixa renda, muitos sem condições queriam até não fazer o
tratamento por ter dificuldades de irem ao hospital, e muitos veem de outros municípios para fazer o
tratamento no município de Sinop.  Em consequência ao trabalho a REFECCS, está se tornando referência
em 32 municípios de Mato Grosso e sul do Pará.

 Para atender esta demanda e ampliar ainda mais o atendimento, a REFECCS concluiu a construção da
sede própria, localizada no bairro Jardim Belo Horizonte, com 545 metros quadrados. Sendo composta de 1
recepção, 4 consultórios, 2 banheiros pine, sala de reuniões, administração e almoxarifado, deposito de
alimentos, cozinha industrial, área de serviços, espaço para atividades com pacientes e voluntárias, loja de
artesanato e de perucas. Área de lazer, área para pequenos eventos com os pacientes e seus familiares e
voluntarias.

Atualmente, a REFECCS tem 200 cadastros entre contribuintes e voluntárias. Deste total, 60 atuam
ativamente nos projetos e ações e estas voluntárias em parceria com a sociedade são os grandes
responsáveis por este belo trabalho social realizado com os 350 pacientes que fazem quimioterapia e 1500
que estão passando por consultas todo mês na Ala de oncologia da cidade de Sinop Mato Grosso.

Por essas razões, devido ao empenho da “Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sinop (REFECCS)”,
em impulsionar mais ações na área da saúde, incentivando a qualidade de vida e a saúde, considerando que
já tem o reconhecimento da Utilidade Pública Municipal aguardamos a aprovação do presente Projeto de Lei,
que visa outorgar-lhe o título de Utilidade Pública Estadual.           

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Outubro de 2019

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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