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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 Excelentíssimo
Governador do Estado de Mato Grosso, Senhor Mauro Mendes; ao Excelentíssimo Secretário de Estado de
Saúde de Mato Grosso, Senhor Gilberto Figueiredo, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria
Helena Póvoas, Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso; e ao Excelentíssimo Senhor José
Antônio Borges Pereira, Procurador Geral de Justiça de Mato Grosso sobre a falta de servidores de saúde
nos hospitais regionais, especialmente o recém-inaugurado na cidade de Sorriso e, além disso, se a falta
desses profissionais que causa, evidentemente, prejuízo ao direito à saúde da população é alvo de apuração
pelo Ministério Público.

JUSTIFICATIVA

Este parlamentar esteve nas últimas semanas nas dependências de diversos Hospitais Públicos e verificou,
nesses locais, a falta generalizada de profissionais, desde cozinheiras, enfermeiras, médicos a maqueiros.
Ficou nítido que a situação se estende a diversos hospitais e acomete o sistema de saúde publico estadual
como um todo.

A agravar essa situação o Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos dois processos seletivos
simplificados lançados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), no dia 12 de novembro, cujo objetivo era
contratação de profissionais da área, para o Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, e Hospital Regional
de Rondonópolis.

Em que pese a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) ter providenciado o primeiro edital de abertura de
processo seletivo simplificado de 2022, até que haja contratação efetiva de profissionais a população que
necessita de atendimento médico padecerá.

Também é digno de nota que novas variantes da COVID-19 têm surgido, cepas essas com um alto poder de
contágio trazendo nova pressão sobre o sistema de saúde público.

Não nos esquecemos, além disso, que estamos vivendo em meio a nova onda de infecções por COVID-19,
um surto de influenza que promete agravar ainda mais a situação.
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Dito isso, questiona-se:

1. Quais as providencias estão sendo tomadas para que não se prejudique o atendimento nos Hospitais
Públicos?

2. Por qual motivo os editais foram suspensos?

3. Quais as medidas no sentido de remediar essa situação?

4. O Ministério Publico de Mato Grosso está apurando esta situação?

5. Se houver procedimento investigatório, foram identificados os responsáveis?

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Janeiro de 2022

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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