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Dá denominação de MAGID THOMÉ
ao Hospital Regional em construção na
cidade de Três Lagoas.

Art. 1º Fica denominado MAGID THOMÉ, o Hospital Regional em construção na cidade de
Três Lagoas. x
x
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. x
x
Plenário Deputado Júlio Maia, 19 de abril de 2.017. x
x
x
x
DEPUTADO EDUARDO ROCHAx
Líder da Bancada do PMDB

JUSTIFICATIVA

Atendendo ao pleito da população de Três Lagoas e dos municípios da Costa Leste em geral,
esternadas inúmeras vezes por este Parlamentar, o Governo do Estado finalmente executa
a construção do Hospital Regional de Três Lagoas, que será referência em atendimento
hospitalar de média e alta complexidade, para mais de dez municípios da região do
Bolsão. O nosocômio contará com 3 pavimentos e 138 leitos, divididos entre pré-parto,
parto e pós-parto, indução e recuperação de pacientes, observação pediátrica, observação
de paciente, observação psiquiátrica, UTI cirúrgica, UTI clínica, enfermarias, internação
de isolamento, semicrítico, preparo e recuperação pós-anestésica, além de observação e
recuperação de pacientes. A obra de grande porte está orçada em R$ 56,4 milhões, sendo
que será custeada em parte com recursos próprios estaduais, e o restante com financiamento
do BNDES. x
x
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A importante unidade hospitalar está sendo edificada em área com mais de 26 mil m²,
localizada no Distrito Industrial de Três Lagoas, na BR-158, terreno este doado pelo filho
do homenageado, Sr. Magid Thomé Filho, empresário local, que já foi vice-prefeito de Três
Lagoas.x
x
Não é apenas essa doação, efetuada por um dos seus sucessores, que legitima a
denominação ora proposta. O Sr. MAGID THOMÉ, pessoa muito íntegra e querida em Três
Lagoas, falecida em 2014, era filho de imigrantes libaneses, assumiu muito cedo os negócios
da família (Casas Barateiras), em razão da morte prematura de seu pai, Egídio Thomé.
Casou-se com Nilza Tebet Thomé, com quem teve quatro filhos: Magid Thomé Filho, Leandro
Thomé, Murilo Thomé e Valéria Thomé, os quais lhes deram oito netos. x
x
MAGID THOMÉ desenvolveu diversas atividades comerciais e negociais na cidade e região:
foi revendedor Studebeker, Volkswagen e Fiat, fez vários Loteamentos em Três Lagoas,
como a Vila Thomé, hoje Bairro Nossa Sra. Aparecida, Parque das Mangueiras, além de
empreendimentos agropecuários, sendo pioneiro na plantação de eucalipto e pinus em Três
Lagoas e região. x
x
Especificamente no ramo hospitalar, em 1968 assumiu a Direção do Hospital Nossa Senhora
Auxiliadora, também em Três Lagoas, como provedor, sem receber remuneração. O hospital
tinha 60 leitos com muita precariedade, fez melhorias construindo também um raio X,
pavilhão infantil, lavanderia, refeitório e uma maternidade, com mais de 136 leitos, que levou
o nome do seu irmão médico, Dr. Monir Thomé. Terminou seu trabalho no Hospital em 1978,
dedicando 10 anos de sua vida juntamente com sua mulher Nilza. x
x
Diante do resumido histórico de vida do Sr. MAGID THOMÉ, acredita-se que a homenagem
ora proposta é justa e merecida, representando o reconhecimento do Poder Público das
importantes atuações sociais do homenageado, especialmente na deficitária área da saúde.


