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Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de

REQUEIRO, nos temos do art. 749, IV do Regimento Interno, seja

encaminhado expediente ao Excelentíssimo Deputado Estadual Senhor Márcio
Pacheco/Partido Democrático Trabalhista - PDT, solicitando providencias
uÍgentes, com o ptopósito de apresentar requerimento de constituição de uma
Comissão Padamentat de Inquérito (CPI) destinada a investigar possível omissão
de socorto, prevadcação e negligencia méüca por pate da gestão do Hospital
Univetsitário do Oeste doParatâ.

É o qr. Requer. Sala das Sessões

Cascavel, 02 de outubro de 2079

Justificação.

É d" ro-, importânciâ que seja investigada a razào do pÍoflto Socorro do
Hospital Universitário do Oeste doParunâ - HUOP, não estar funcionando a tanto tempo,
com uma grande estÍutuÍâ e profissionais capacitados não recebem pacientes. Ultimamente
pacientes fraturados, estes que devetiam set encaminhados de imediato âo pÍonto socoÍÍo,
estão todos sendo levados as Unidades de Ptonto Âtendimentos - UPÂ's, lá náo existe
estrutuÍâ para este tipo de atendimento, o que acaba por cdar um deposito de gente, é
necessátio que se entenda que UPA não é hospital.

A afumaçã"o pôr parte da gestão do HUOP, que aFtrma que não há leitos, por si

só é deveras absurda, como pode um hospital com tâmânha estrututa afrmar que nunca
tenha leitos? Porém, em uma simples visita é fácil constatar o conúârio. Todas as vezes em
que estive em rrisita ao teferido hospital como membro da comissão de saúde. Mesmo com
leitos vagos, a afir:maçã.o et^ a mesma, e pacientes nas UPA's, esperando por atendimento,
o que acaba por tÍazet um câos â nossa saúde púbüca e elevando o número de mortes nas

UPÀ's.

O referido hospital tem se tomado um grande cabide de empregos, onde
profissionais acumulam inúmetas funções ef ou cargos e acabam por não desempenhar

Rua Pernambuco 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel - Paraná Fone (45) 3321-8800
Fax (45) 3321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.br - E-mail:admin@camaracascavel.pr.gov.br

CA$CAVEI

Ve

Dr
S



*\*vrt

*S *
ES:TADO f)«> PAR,ATVÃ

nenhuma, pois ainda não desenvolveram a habüdade da onipresença, e não podem estat

em todos os lugares ao mesmo tempo, deixando pacientes desampatados e sem

atendimentos.

O refeddo hospital tem se totnado um grande cabide de empregos, onde
profissionais acumulam inúmeras funções e/ou catgos e acabam por não desempenhar
nenhuma, pois ainda não desenvolveram a habilidade da oniptesença, e não podem estar

em todos os lugares ^o mesmo tempo, deixando pacientes desampatados e sem
atendimentos.

Portanto, é necessário que seja rcahzada uma Comissão Patlamentar de Inquérito -
CPI, por parte dos nossos Deputados Estaduais do Oeste doParaná, a frm de verificar sua

a má gestão, negligência, assim como também a omissão de socoro por parte deste

hospital que não tem recebido pacientes e atenüdo como deveria, somente tem onerado os

cofres púbücos com seus elevados gâstos de pessoal, plantões a distância que não
funcionam, cirurgias que não sáo teahzadas entÍe outÍâs ptáticas que só câusâm prejúzo a

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

Esperamos contaÍ com seu apoio, para darmos ciência à opinião pública que na

cobra providência.
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