
 
 

REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO - ART. 11, XI DA LOM 
 
 

Requer  a  CONVOCAÇÃO  do  Senhor
Vinicius Gatto Cavalcante Oliveira,  Diretor
Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública,
para informações e esclarecimentos acerca do
atraso  na  reabertura  do  Hospital  Municipal
São Benedito.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO 
  
Com base no que dispõe o artigo 2º, §3º, c/c, artigo 162, §3º, inciso VI do Regimento Interno desta
Casa, venho por meio deste, requerer a CONVOCAÇÃO do Senhor Vinicius Gatto Cavalcante
Oliveira, Diretor Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, para que o mesmo se apresente nesta
Casa de Leis,  dentro do prazo de 15(quinze)  dias,  conforme prevê o artigo 64 da Lei  Orgânica
Municipal, para informações e esclarecimentos acerca do atraso na reabertura do Hospital Municipal
São Benedito. 
  

JUSTIFICATIVA 
Entendo  que  estas  informações  são  essenciais  para  todos  os  vereadores,  para  conhecimento  e
fiscalização dos munícipes, com base nas atribuições e funções da Câmara Municipal de Cuiabá com
previsão Regimental no Art.2º, §3º de papel fiscalizador. 
O Hospital em questão propendia em atendimentos de clínica médica, ortopedia e neurologia. O
mesmo era referência nos serviços prestados, auxiliando assim na descentralização de pacientes na
Capital, considerando a grande demanda nos demais hospitais. 
Ocorre que, no ano de 2020 em decorrência a Pandemia ocasionada pelo Vírus Covid-19, à estrutura
em questão, reverteu-se em uma central para tratamento da respectiva enfermidade. 
Contudo, no dia 15(quinze) de Outubro de 2021, a Secretária Interina da Secretaria Municipal de
Saúde de Cuiabá, esteve neste Plenário, e afirmou que as atividades no referido Hospital, retornariam
dentro de 15(quinze) dias. No entanto isso não ocorreu, e a estrutura segue fechada. 
Considerando  que  a  Empresa  Cuiabana  de  Saúde  Pública,  também exerce  responsabilidade  no
funcionamento do referido hospital, solicito informações sobre a previsão de retorno das atividades no
local, pelo qual não obtivemos resposta. 
Neste contexto, requeiro a presente convocação de Vosso Senhor para devidos esclarecimentos.
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Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 3 de dezembro de 2021.

 
 
 

Michelly Alencar (Câmara Digital) - DEM
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