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simo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

REQUEIRO, nos teÍmos do ^rt. 1,49, IV do Regimento Interno, seja

encaminhado expediente ao Excelentíssimo Deputado Estadual Senhor Professor
Lemos/Partido dos Trabalhadores - PT, solicitando providencias uÍgeÍrtes, com o
propósito de apresentaÍ requerimento de constituição de ulna Comissão
Padamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar possível omissão de

socoÍÍo, pr.evaricação e negügencia médica poÍ parte da gestão do Hospital
Universitário do Oeste doParanâ.

É o qr. Requer. Sala das Sessões.

Cascavel,02 de outubrc de201,9.

Dr
V,

Justificação.

É d" rom, impotância que seja investigzda a razão do pÍoflto Socorro do
Hospital Universitátio do Oeste do Pannâ - HUOP, não estar funcionando à taflto tempo,
com uma grande estrutuÍa e profissionais capacitados não tecebem pacientes. Ultimamente
pacientes fraturados, estes que deveriam ser encaminhados de imediato âo pronto socoÍÍo,
estão todos sendo levados as Unidades de Pronto Atendimentos - UPA's, lá nào existe
estrutura pâra este tipo de atendimento, o que acaba por cdat um deposito de gente, é
necessário que se entenda que UPA não é hospital.

A aflrmaçào pôt parte da gestão do HUOP, que afrrma que não há leitos, por si

só é deveras absurda, como pode um hospital com tâmaÍrha estrutura aítrmar que nuncâ
tenha leitos? Porém, em uma simples visita é fácil constatar o contrádo. Todas âs yezes em
que estive em visita ao referido hospital como membro da comissão de saúde. Mesmo com
leitos vagos , a aftrmaçáo er.a a mesmâ, e pacientes nas UPÂ's, esperando por atendimento,
o que tcaba por tÍ^zet um caos a nossa saúde pública e elevando o número de mottes nas

UPA's.

O teferido hospital tem se tornado um grande cabide de emptegos, onde
profissionais acumulam inúmeras funções ef ou catgos e acabam por não desempenhar
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nenhuma, pois ainda não desenvolveram a habiüdade da onipresençâ, e não podem estar
em todos os lugares ao mesmo tempo, deixando pacientes desampatados e sem
atendimentos.

O referido hospital tem se tornado um grande cabide de emptegos, onde
profissionais acumulam inúmeras funções ef ou catgos e acabam por não desempenhar
nenhuma, pois ainda não desenvolveram a habilidade da onipresença, e não podem estar
em todos os lugares ^o mesmo tempo, deixando pacientes desamparados e sem
atendimentos.

Portanto, é necessátio que seja realizada uma Comissão Padamentat de Inquérito -
CPI, potparte dos nossos Deputados Estaduais do Oeste doPannâ, a fi.m deverificar sua

a mâ gestáo, negügência, assim como também a omissão de socorro por parte deste
hospital que não tem tecebido pacientes e atendido como deveri.a, somente tem onetado os

cofres públicos com seus elevados gastos de pessoal, plantões a üstância que não

funcionam, cirugias que não sáo tezhzadas entÍe ouúas práticas que só causam prcjuízo a

população, é necessário investigar aonde está sendo aplicado os ÍecuÍsos públicos e fazer
com que haja uma gestão eficiente neste hospital.

Espetamos coÍrtar com seu apoio, pata darmos ciência à opinião pública que nâ
cobta providência.
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