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AU~OR: VEREADOR FRANCISCO AMARANTE-SD
SENHORES VEREADORES!
O Vereador Francisco Amarante, usando de suas atribuições legais e com
fulcro no Artigo 235 Regimento Interno dessa Casa de Leis, vem respeitosamente àpresença
de Vossas Excelências requerer o seguinte:
Que após ouvido o Plenário das Deliberações, seja encaminhado expediente
ao Exmo. Sr. Sidinei Custodio da Silva -Presidente do Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Oeste de Mato Grosso — CISOMT e o Diretor do Hospital Regional de
Cáceres, com cópia para o Exmo. Sr. Euclides, da Silva Paixão, Prefeito Municipal,
requerendo dos mesmos informações referente ao processo de aumento no número de UTIs
para tratamento de pacientes graves infectados pelo coronavirus-COVID-19, tendo em vista
que, após reunião no Ministério Público de Mirassol D'Oeste/MT em 27 de abril de 2020, e
conforme solicitado pelo prefeito municipal, a Câmara de Mirassol D'Oeste emitiu
REFERENDUM (cópia em anexo) autorizando o município a ceder 02 (dois) respiradores
pulmonares para o Hospital Regional de Cáceres/MT, especificamente para serem usados
na implantação de novos leitos de UTI. Nesse sentido solicitamos de Vossa Senhoria
informações esclarecendo se já foi utilizado ou não esses dois respiradores, bem como
informações de outras ações junto ao governo do Estado de Mato Grosso com vistas a
aumentar o número de leitos de UTIs mencionado para a região Oeste de Mato Grosso.
Requeremos ainda que, caso de os referidos respirados que foram emprestados pelo
Município de Mirassol D'Oeste, ainda não tenham sido utilizados, que seja providenciado
imediatamente a utilização dos mesmos para os fins específicos supracitado, tendo em vista
o aumento considerável de novos casos de coronavirus em Mato Grosso, principalmente em
Mirassol D'Oeste, que possui pacientes em estado grave com COVID-19 necessitando com
urgência de leitos de UTI.
Sala

es., 03 de julho de 2020.
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REFERENDUM
Em atenção ao Oficio do 551/2020, datado de 23 de abril de 2020, da
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT, que solicita da Câmara Municipal de
Mirassol D'Oeste, REFERENDUM a fim de autorizar a cedência a titulo de
empréstimo, de 02 (dois) respiradores pulmonares para o Hospital Regional de
Cáceres-MT, para serem utilizados no aumento do número de leitos de UTI,
que estão sendo preparados especificamente para o tratamento dos pacientes
graves infectados pelo no Coronavirus-COVID-19. Segue anexo Oficio de
solicitação do Prefeito Municipal, bem como ata de reunião realizada no Ministério
Público de Mirassol D'.Oeste no dia 17 de abril de 2020.
Os Vereadores abaixo assinados EMITEM O REFERENDUM de
acordo com o solicitado.
Mirassol D'Oeste, 27 de Abril de 2020.
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