Requerimento - 8h6ro111

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa
Despacho

NP: 8h6ro111
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
22/03/2021
Requerimento nº 118/2021
Protocolo nº 2689/2021

Autor: Dep. João Batista

Com fundamento no art. 177 e seguintes do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa
Diretora, ouvido o Soberano Plenário, na forma Regimental, que seja encaminhado o presente expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado Mauro Mendes, com cópias ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Chefe da Casa Civil Mauro Carvalho e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Saúde
Gilberto Figueiredo, solicitando informações a respeito dos seguintes questionamentos:
1. Em maio de 2020 o Governo do Estado anunciou a reforma da estrutura física do Hospital Regional de
Barra do Bugres, com aquisição de equipamentos mias modernos para atendimento à população de pelo
menos dez municípios da região Oeste de Mato Grosso. Entretanto, segundo informações da prefeitura
municipal referida obra não foi executada e o hospital permanece fechado. Diante do cenário atual que se
encontra a rede pública de saúde pergunta-se:
a. O projeto da obra já foi elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde? Qual o valor estimado para
execução do projeto e a previsão para início do cronograma da obra?

JUSTIFICATIVA

O Hospital Regional de Barra do Bugres, distante 165 km da Capital/MT atende pelo menos dez municípios
da região oeste de Mato Grosso (Tangará da Serra, Sapezal, Campo Novo do Parecis, Nova Marilândia,
Santo Afonso, Arenápolis, Denise, Nortelândia e Porto Estrela). Em maio de 2020, o governo do estado
anunciou uma grande reforma na estrutura física do Hospital, em parceria com o Consórcio Intermunicipal da
região.
Entretanto, o Hospital Regional está fechado desde julho do ano passado e os moradores estão sem
atendimento, neste momento em que a rede pública de saúde encontra-se em estado crítico.
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Assim, sabendo que “saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF)”, apresento o presente
requerimento de informação e peço apoio aos nobres Pares pela sua aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Março de 2021

João Batista
Deputado Estadual
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