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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, o encaminhamento do presente expediente legislativo ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Saúde com o escopo de REQUERER a remessa, à esta Casa de Leis, de
explicações e esclarecimentos acerca das suspeitas de desvios de recursos públicos do Hospital Regional
de Peixoto de Azevedo – MT veiculados na imprensa local, assim como encaminhar relatório detalhado de
prestação de contas/fiscalização das verbas/repasses estaduais ao referido nosocômio. 

JUSTIFICATIVA

C o m o  v e r i f i c a - s e  d o  l i n k
“https://olharcidade.com.br/noticia/denuncia-suspeita-de-desvio-de-recursos-no-consorcio-de-saude-vale-de-
peixoto-gestor-do-hospital-regional” foram veiculadas na imprensa local do extremo norte do Estado de Mato
Grosso, ainda que de forma incipiente, preliminar e sem indicação de provas contundentes, a suposta
ocorrência de “desvios de recursos” por meio do alegado “abastecimento irregular  de veículos particulares”
assim como da ocorrência de “pagamentos direto em conta pessoais via pix de servidores” e conjectural
utilização de recursos supostamente públicos para “pagamentos de contas pessoas de servidores e outras
situações”. 

A gravidade das denúncias exige, por parte da administração pública em todas as suas esferas, uma
resposta condizente, sobretudo mediante a apresentação de esclarecimentos que possam debelar as
acusações ou, em outro sentido, tornar necessária a investigação detalhada com potencial punição a quem
quer que esteja envolvido na noticiada malversação de recursos públicos.

Em assim sendo, requer-se, portanto, que sejam prestados, pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde,
explicações e esclarecimentos acerca das suspeitas de desvios de recursos públicos do Hospital Regional
de Peixoto de Azevedo – MT veiculados na imprensa local, assim como o encaminhamento de relatório
detalhado de prestação de contas/fiscalização das verbas/repasses estaduais ao referido nosocômio.

Diante deste cenário, considerando o dever constitucional desta Casa Legislativa em fiscalizar os atos do
Poder Executivo, nesta situação fática à luz dos Princípios Constitucionais da Legalidade, Impessoalidade,
Moralidade, Publicidade, e Eficiência, com fulcro no Art. 27, I da Constituição Estadual, solicito apoio dos
meus pares para a aprovação do presente requerimento.
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