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“REQUER AO SENHOR SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, COM CÓPIA AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR GOVERNADOR, INFORMAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS
DESTINADOS AO ESTADO DE MATO GROSSO NO INTERESSE DA PANDEMIA PELA COVID-19.”

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no art. 28 da Constituição
Estadual c/c art. 183, inciso VIII do Regimento Interno do Poder Legislativo, REQUER ao Secretário Estadual
de Saúde c/c ao Excelentíssimo senhor Governador, que prestem informações sobre a aplicação dos
recursos federais destinados ao Estado de Mato Grosso no interesse da Pandemia pela Covid-19, conforme
abaixo:

 

1. Qual o total dos valores repassados ao Estado de Mato Grosso pelo Governo Federal até o momento para
o enfrentamento da pandemia pela COVID-19? Em quais ações esses recursos foram aplicados pela gestão
estadual para garantir o atendimento a todos os cidadãos mato-grossenses?

2. Houveram aquisições de insumos, equipamentos, contratações de serviços médicos, construção ou
ampliação de leitos de UTI? Qual o quantitativo?

3. Essas informações estão sendo divulgadas pela gestão de modo que a população seja informada e
atualizada sobre os gastos e aplicações dos recursos em referência? Em caso positivo, qual o sítio eletrônico
disponível para acesso?

4. Qual a programação de repasses pelo Governo Federal ao Estado?

5. Quais o municípios serão beneficiados pelo Governo Estadual através das aplicações dos recursos
federais?

6. Existe a previsão de construções ou ampliações de hospitais permantens ou de "Campnaha" no Estado?
Em quais municípios ou instituições?
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7. Considerando que já foi disponibilizado pela União, os valores referentes às duas parcelas (R$ 336,04
milhões cada) do auxílio emergencial aos Estados do total de quatro, a serem utilizados no combate a
pandemia da COVID-19, e Mato Grosso que contará com o montante de R$ 1,3 Bilhões, indaga-se como
foram aplicados os recursos já disponibilizados e qual a programação da gestão estadual quanto ao uso e
aplicação dos valores referentes as últimas parcelas?

JUSTIFICATIVA

Diante do atual cenário, verifica-se o caos instalado na saúde pública do Estado de Mato Grosso e ao
mesmo tempo, recursos são anunciados e destinados pelo Governo Federal para auxiliar os Estados e
municípios no combate a pandemia.

Falta de atendimentos, equipamentos, medicamentos, leitos de UTI´s são o gargalo da rede púbica de saúde
o que nos leva a indagar sobre como estão sendo ultizados os recursos repassados ao Estado.

E ainda,somado aos questionamentos da população trazidas ao conhecimeto deste gabinete, sobre a
destinação dos recursos já repassados pelo Governo Federal para enfrentamento da pandemia pela
COVID-19 é que apresentamos a proposição em questão para a gestão estadual esclareça a sociedade
como esses valores foram utilizados ou aplicados com a maior brevidade possível.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Julho de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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