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Excelenússimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de o

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

encaminhado expediente ao Excelentíssimo Deputado Estadual Senhor Coronel
Lee/Parido Social Libetal - PSL, soücitando providencias uÍgentes, com o
propósito de apÍesentaÍ requerimento de constituição de uma Comissão
Padamentar de Inquérito (CPD destinada a investigar possível omissão de

socoÍÍo, prevarícação e negligencia médica poÍ parte da gestão do Hospital
Universitfuio do Oeste doParunâ.

É o qrr. Requer. Sala das Sessões

Cascavel, 02 de outubro de 2079

Justificação.

É d. .r-, importância que seja investigada a razã"o do pÍonto Socoro do
Hospital Universitário do Oeste do Panná - HUOP, não estar funcionando a tânto tempo,
com umâ grande estrutuÍa e profissionais capacitados não recebem pacientes. Ultimamente
pacientes fraturados, estes que deveriam set encaminhados de imedrato âo pÍonto socoÍÍo,
estão todos sendo levados as Unidades de Pronto Atendimentos - UPA's, lâ nào existe
estrutuÍa paÍâ este tipo de atendimento, o que acaba por criar um deposito de gente, é
necessário que se entenda que UPA não é hospital.

O referido hospital tem se tomado um grande cabide de emptegos, onde
profissionais acumulam inúmeras funções ef ou cargos e acabam por não desempenhar
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A afirmaçã"o pôr parte da gestão do HUOP, que afirma que não há leitos, por si
só é deveras absurda, como pode um hospital com tamanha estrutura aftmar que flunca
tenha leitos? Porém, em uma simples visita é fácil constatar o çontrârio. Todas as vezes em
que estive em visita ao teferido hospital como membro da comissão de saúde. Mesmo com
leitos vagos, a aftmaçáo et^ z-mesmâ, e pacientes nas UPÀ's, esperando pot atendimento,
o que acaba poÍ tÍaLzer um caos a nossa saúde pública e elevando o númeto de mottes nas

UPA's.
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nenhuma, pois ainda não desenvolveram a habüdade da onipresença, e não podem estar
em todos os lugates ^a mesmo tempo, deixando pacientes desamparados e sem
atendimentos.

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

Portanto, é necessário que seja rcal7zada uma Comissão Patlamentat de Inquédto -
CPI, pot pârte dos nossos Deputados Estaduais do Oeste doParaná, a fim de verificar sua

a mâ gestáo, negligência, assim como também a omissão de socorro por parte deste
hospital que não tem recebido pacientes e atendido como deveria, somente tem onerado os

cofies púbücos com seus elevados gastos de pessoal, plantões a distância que não
funcionam, cirurgias que não são realtzadâs entÍe outÍâs práticas que só câusam pte)txzo a
população, é necessário investigar aonde está sendo aplicado os ÍecuÍsos púbücos e fazer
com que haja uma gestão eficiente neste hospital.

Espetamos contâr com seu apoio, para datmos ciência à opinião púbüca que na

cobra providência.
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