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Ilxcelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

A Càmaru Municipal de Cascavel, por seus Vereadores subscritores, nos termos que Íegem o

art. 157 e 158 do Regimento Interno desta Casa de Leis, hipoteca, após deliberação

legislativa, UOçÃO DE APELO ao Senhor César Augusto Neves Lü2, Secretário de

Estado da Saúde do Parunâ, paÍa que sejam tomadas medidas uÍgentes, no sentido que o

Estado realtze a intervenção no Hospital do Coração Nossa Senhora da Salete, em Cascavel,

assumindo sua gestão de forma temporâia até a resolução do impasse judicial, evitando

assim prejúzos a saúde da população.

Dê-se ciência dessa Moçào ao Excelentíssimo Senhor Cados Roberto Massa Junior,
Governador do Estado do Paranâ e ao Senhot Césat Âugusto Neves Lúz Secretátio de

Estado da Saúde doParaná,.

É a Moção. Sala das Sessões.

Cascavel, 19 de setembrc de2022.
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anormalidade, como o atual, na eminência de ficar sem leito e ou até mesmo sem continúdade
üatamentos;

Considerando, que a eventual desocupação Hospital do Coração Nossa
da Salete, em Cascavel, tmpactatâ negativamente no atendimento catdiológico de toda a regSáo;
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Exposição de Motivos

A presente moção de apelo tem poÍ escopo, ÍequeÍer ao Senhor César Âugusto
Neves'Luiz, Secretário de Estado da Saúde do Pal:arrâ, paÍa que sejam tomadas medidas uÍgentes, no
sentido que o Estado reallze a interwenção no Hospital do Coração Nossa Senhora da Salete, em
Cascavel, assumindo sua gestão de fotma temporátia até a tesolução do impasse judicial, evitando assim

prejúzos a saúde da população.
Embora o Hospital em questão se tÍâte de uma entidade pivada e o médto do

processo judicial seja de interesses particulares, se faz imprescindível que exista um diálogo aberto e

tÍânspâÍente do poder público em relação ao tema em questão , rtm^ vez que o Estado ptecisa garuntk o
atendimento aos pacientes ali internados, e não apenas isso, inúmeros são os funcionários, além de

médicbs e prestadores de serviço, se fazendo primordial a intervenção do Estado paÍa utn úpida e

eítcaz solução.
Não importa quem irá administÍar o hospital, o mais importante é a saúde

nossâ populaçào, essa é nossâ principal preocupação, os pacientes.
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado,

mediante políucas sociais e econômicas que visem à redução do dsco de doença e de outtos âgÍâvos e

âo acesso universal e igualitário às ações e serviços paÍâ sua promoção, pÍoteção e tecuperação.
Consi.derando a relevância pública das ações e serviços de saúde, cabendo ao

Poder"PÍrblico a frscaltzação e controle, devendo sua execução set feita diretamente ou através de

terceiros;
Considerando que quem pÍocuÍa o serviço de saúde, seja púbüco ou

suplementaÍ, queÍ uma Íesposta. E preciso que aquele que espeÍa e sua família saibam que não estão

sendo simplesmente colocados de lado;
Considerando a escassez de ÍecuÍsos na saúde, seiam humanos ou materiais

enftentados todos os dias pela população;
Considerando que, se em momentos de normaüdade quem depende dos sewiços

cle saúde e seus fâmiüares já se enconttam abalados, muito mais se pode esperaÍ em pedodos de

dos seus

D)iDl

Centro

0^

i



ESTADo Do eanaxÁ
Considerando o potencíalpreiúzo frente a comunidade diante da gtaüdade da

situação;
Considerando que todos os agentes públicos, de todos os Poderes, devem

úabalhar pâra que as soluçôes sejam dadas;

Considerando que o Hospital em questão
atendimento pelo Sistema Uruco de Saúde de nossa região.

é referência cardiológica em

E, avaüando o potencial prejúzo frente à comunidade,
Vossa Excelência que seiam tomadas medrdas urgentes, no sentido que o Estado
necessária )unto ao Hospital do Coração Nossa Senhora da Salete, em Cascavel de a

atendrmento à população.
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