CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO DR. LEONARDO - SOLIDARIEDADE-MT

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº

DE 2019

(Do Deputado Dr. Leonardo)

Requer sejam prestadas informações
por parte do Ministério da Saúde acerca dos
repasses a Consórcios Intermunicipais de
Saúde.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal,
requeiro que, ouvida a Mesa Diretora, sejam prestadas informações por parte
do Ministério da Saúde acerca do atendimento aos consórcios intermunicipais
de saúde.
Com o intuito de bem orientar o pedido que ora formulamos,
solicitamos que seja especificado o que segue, sem prejuízo de outras
informações que o Ministério da Saúde julgar importante fornecer:
1. Se existe alguma ação orçamentária específica ou alguma
inovação planejada para atender os consórcios intermunicipais de
saúde;
2. Se houve e montante dos repasses do Ministério da Saúde aos
consórcios intermunicipais de saúde no Estado de Mato Grosso
nos anos de 2016, 2017 e 2018.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO DR. LEONARDO - SOLIDARIEDADE-MT

JUSTIFICAÇÃO
A bancada federal de Mato Grosso tem sido procurada pelos
consórcios intermunicipais de saúde relatando graves situações de falta de
recursos. Tais recursos são fundamentais para atender demandas reprimidas
com consultas, exames e cirurgias nos municípios atendidos o que motivou o
presente requerimento de informações.
Recebi

em

meu

gabinete,

representantes

do

Consórcio

Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso, CNPJ 01.870.663/0001-20,
composto de 13 municípios de Mato Grosso - Araputanga, Curvelândia,
Figueirópolis D'Oeste, Glória D'Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari D'Oeste,
Mirassol D'Oeste, Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do
Céu e São José dos Quatro Marcos.
Segundo me foi relatado, há falta de recursos generalizados
prejudicando no atendimento da população e que a situação se espalha por
outros consórcios em Mato Grosso.
Diante do exposto, solicito que sejam prestadas as informações
para que possamos atuar para amenizar a situação e permitir melhor
atendimento à população que necessita de serviços na saúde pública.
Sala das Sessões, em

de março de 2019

Deputado Dr. Leonardo
Solidariedade/MT

