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Ofício n.º 0161/2020 – Gabinete Ver. Valdeniria Dutra Ferreira-PSC. 
  
      Cáceres, MT, 08 de setembro de 2020.  

URGENTE, URGENTÍSSIMO! 
 
A Sua Senhoria 
BRUNO ZANATA 
Diretor do Hospital São Luiz 
Praça Maj. João Carlos, 99 - Centro, Cáceres - MT, 78200-000 
NESTA 
Com cópia à SES – Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, na pessoa do 
Secretario Estadual Sr. Gilberto Figueiredo, ao Conselho da Saúde do Estado de Mato 
Grosso, ao Escritório Regional de Cáceres, na pessoa do seu Diretor, ao Procurador da 
República que oficia na pasta de interesses difusos e coletivos, da Procuradoria da 
República com sede em Cáceres/MT e ao Promotor de Justiça de Cáceres/MT, que atua 
na pasta de interesses difusos e coletivos, da Promotoria de Justiça Cível de 
Cáceres/MT. 
 
Assunto: Requerimento de documentos, conforme segue. 
 

 
Ilustríssimo Diretor,  

A par de primeiramente cumprimenta-lo, informo preliminarmente 

que estou Vereadora da Câmara Municipal de Cáceres/MT, e, Presidente da Comissão 

de Saúde, Higiene e Promoção Social, desta Casa de Leis, e, na função fiscalizatória1, 

venho por meio deste, requerer as seguintes informações, para analisa-las juntamente 

com as normas da Resolução nº 7, de 24 de fevereiro de 2010, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de 

Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências: 

1) Qual a empresa que está prestando serviços na UTI deste 

nosocômio; 

2) Onde está localizada a sede administrativa desta empresa; 

 
1 Art. 3º A Câmara Municipal tem função institucional, legislativa, fiscalizadora, julgadora, 
administrativa, integrativa e de assessoramento, que será exercida com independência e harmonia em 
relação ao Poder Executivo Municipal. 
(...) 
§ 3º A função fiscalizadora é exercida por meio de requerimentos sobre fatos sujeitos à fiscalização da 
Câmara Municipal e pelo exercício do controle externo da execução orçamentária do município com o 
auxílio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. 
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3) Qual o nome do responsável técnico e nome do visitador, com os 

documentos registrados no CRM/MT; 

4) Informe a escala de plantão dos profissionais médicos; 

5) Informe quais são as equipes multidisciplinares e responsáveis, 

que atendem no Hospital São Luiz; 

6) Informe qual o índice de mortalidade neste nosocômio, de março 

até a data atual; 

7) Informe a estatística do número de pacientes internados com 

covid19, e número de mortos, do mês de março de 2020 até a data 

atual; 

8) Informe qual a taxa geral de mortalidade do Hospital São Luiz; 

9) Seja encaminhado a lista de estoque de medicamentos que 

constam no Hospital São Luiz, para tratamento do covid19, tais 

como sedativos, bloqueador neuro-muscular, drogas vasoativas 

(noradrenalina, vasopressina, dogutamina, entre outras). 

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o encaminhamento 

destas informações, que poderão ser encaminhadas por e-mail, no seguinte endereço: 

diretor.geral@caceres.mt.leg.br. 

Certo em contar com o apoio de Vossa Senhoria reitero protesto da 

mais elevada estima consideração e apreço. 

Atenciosamente. 
 
 

VALDENIRIA DUTRA FERREIRA - PSC 
Vereadora Presidente da Comissão de Saúde, Higiene e Promoção Social 

 
 
 

JOSÉ EDUARDO RAMSAY TORRES - PSC 
Vereador 

 
 
 
 

CÉZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA - SD 
Vereador Presidente da Comissão de Constituição, Justiça, Trabalho e Redação 
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