
 
 

REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO - ART. 11, XI DA LOM 
 
 

Requerer  convite  ao  Senhor  Prefeito  de
Cuiabá  para  prestar  esclarecimento  sobre  a
Operação  “Curare”  deflagrada  pela  Polícia
Federal, no Plenário das Deliberações no dia
05 de agosto de 2021.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

REQUERIMENTO 
  
Com base no que dispõe o artigo 11, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal, c/c com artigo 2º § 3º, e
artigo 162, § 4º, inciso IV, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, requeiro que seja
realizado o convite ao Senhor Prefeito de Cuiabá para prestar  esclarecimento sobre a Operação
“Curare” deflagrada pela Polícia Federal, no Plenário das Deliberações no dia 05 de agosto de 2021. 
  

JUSTIFICATIVA 
  
Nessa sexta-feira,  30 de julho de 2021, a Polícia Federal  deflagrou a Operação “Curare” contra
organização criminosa investigada pelo envolvimento em fraudes em contratações emergenciais e
recebimento de recursos públicos em Cuiabá.  Segundo a PF, a atuação do grupo investigado se
concentra  na  prestação  de  serviços  especializados  em saúde  em,  especialmente  em relação  ao
gerenciamento de leitos de unidade de terapia intensiva exclusivos para o tratamento de pacientes
acometidos pela Covid-19. [1] 
O Secretário Municipal de Saúde, Senhor Célio Rodrigues, que é diretor-geral da Empresa Cuiabana
de Saúde Pública (ECSP), e o secretário-adjunto interino de Gestão e ex-diretor da Empresa Cuiabana
de Saúde Pública,  Alexandre  Beloto  Magalhães  de  Andrade,  estão na  lista  de  agentes  públicos
afastados por decisão judicial no âmbito da operação Curare - que apura suposto esquema na gestão de
UTIs Covid.[2] 
Na atual gestão, já são três Secretários da Saúde afastados em decorrência de investigações policiais. 
Pelo exposto, tendo em vista a relevância do tema, requeiro à Mesa, ouvido o Soberano Plenário, 
que seja  realizado o  convite  ao  Senhor  Prefeito  de  Cuiabá  para  prestar  esclarecimento  sobre  a
Operação “Curare” deflagrada pela Polícia Federal, no Plenário das Deliberações no dia 05 de agosto
de 2021. 
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[1]  https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/07/30/operacao-da-pf-apura-fraude-em-
contratos-e-servicos-para-tratamento-da-covid-19-em-mt-sc-e-pr.ghtml 
[2] https://www.rdnews.com.br/policia/secretario-e-adjunto-sao-afastados-ex-secretario-e-alvo-de-
busca-e-apreensao/147686 
 

 
Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 2 de agosto de 2021.

 
 
 

Diego Guimarães (Câmara Digital) - CIDADANIA
 

 Vereador(a)
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