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Com fulcro no Artigo 154, inciso IX, combinado com Artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
requeiro à Mesa Diretora, ouvido Soberano Plenário, que determine a realização de Audiência Pública a ser
realizada no dia 28 de maio do corrente ano, das 08h00 às 17 horas com intervalos, nos Auditórios Milton
Figueiredo e Licínio Monteiro para debater assuntos pertinentes a cerca da Semana Estadual da Importância
da Conscientização da Doação de Medula Óssea, em conformidade com a Lei Estadual nº 9.807/2012.
Nessa ocasião na programação acontecerá o "3º Encontro de Conscientização sobre Doação de Medula
Óssea em Mato Grosso", com objetivo de capacitar e conscientizar os profissionais da área da saúde a
cerca do pré-diagnóstico, sob a orientação de médicos renomados na área como o idealizador do Banco
Nacional de Doadores de Medula óssea (REDOME), Luiz Fernando Bouzas, a Coordenadora Técnica do
Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, Dra. Danielli Cristina Muniz de Oliveira, o
Hematologista e Oncologista, o Médico no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina USP de Ribeirão
Preto, Dr. Luiz Guilherme Darrigo Júnior e outros especialistas do estado, além da apresentação de outros
trabalhos, a presença dos alunos estagiários no MT-Hemocentro, Diretoria e coordenação do
MT-Hemocentro, Agentes de Saúde municipais e estudantes de Medicina, Nutrição, Biomedicina, Psicologia
e Enfermagem das Universidades públicas e privadas.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa na modalidade de requerimento para a realização de Audiência Pública no
dia 28 de maio do corrente ano, das 08h00 às 17 horas com intervalos, nos Auditórios Milton Figueiredo e
Licínio Monteiro para debater assuntos pertinentes a cerca da Semana Estadual da Importância da
Conscientização da Doação de Medula Óssea.
Esse evento é de suma importância para promoção de discussões e reflexões entre os mais diversos
representantes da sociedade, do poder executivo e legislativo do Estado e municípios, bem como e
profissionais de saúde acerca dos avanços e desafios do REDOME em Mato Grosso. O Evento será dividido
em duas etapas, sendo a primeira abertura dos trabalhos e posteriormente as discussões.
Pelo exposto acima venho solicitar o apoio dos nobres pares para aprovação desta proposição.
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