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Com fundamento no que preceituam o art. 177, caput, e art. 183, inciso VIII, ambos do Regimento Interno
desta Casa de Leis, e o art. 28 da Constituição Estadual de Mato Grosso, requeiro à Mesa Diretora, após
ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente REQUERIMENTO direcionado ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira, com cópia para o Excelentíssimo
Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, senhor Gilberto Figueiredo, requerendo as seguintes
informações sobre a reforma do Hospital Regional de Barra do Bugres:

 

Cópia do projeto executivo da reforma;1.
Cópia do certame licitatório e do contrato entre o governo do Estado e a empresa vencedora;2.
Relação de equipamentos a serem adquiridos para o referido hospital;3.
Qual é a previsão de início e do termino das obras de reforma e a reabertura do Hospital Regional de4.
Barra do Bugres?

JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado fechou o hospital Regional de Barra do Bugres e anunciou em maio do ano de 2020
que iria reformar a estrutura física daquele Hospital, conforme publicação no site do governo:
http://www.mt.gov.br/-/14501521-governo-do-estado-vai-reformar-hospital-regional-de-barra-do-bugres,
sendo que  o Hospital Regional de Barra do Bugres atende pacientes de ao menos outros dez municípios:
Tangará da Serra, Sapezal, Campo Novo dos Parecis, Nova Marilândia, Santo Afonso, Arenápolis, Denise,
Nortelândia e Porto Estrela; O Estado de Mato Grosso está atravessando a segunda onda de contágios da
covid-19. A população que era antendida naquela unidade hospitalar anseia pelo retorno do atendimento  em
condições adequadas e digninas aos usuários. 
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Em razão do exposto, o objetivo do presente requerimento é a obtenção das informações sobre a real
situação da reforma do Hospital Regional de Barra do Bugres. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Fevereiro de 2021

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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