
Ipumirim - SC,  8  de abril de 2021

MOÇÃO N.º 6/2021

PROPONENTE: Todos os Vereadores

DESTINATÁRIO: Plenário da Câmara

ASSUNTO: Apresenta Moção de APELO

Os Vereadores que esta subscreve, nos termos do Inciso IV, do

Parágrafo único do Art. 114 do Regimento Interno, apresenta para

deliberação do Plenário da Câmara, o encaminhamento de MOÇÃO DE

APELO à Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, para que

sejam credenciados os pequenos hospitais de nosso Estado, mediante

disponibilização de leitos aos pacientes clínicos de menor complexidade e

positivados com o COVID-19, pelas razões expostas a seguir:

Considerando que conforme dados apresentados pelo Governo Federal,

desde março de 2020, 681.391 pessoas foram infectadas pelo corona

vírus em Santa Catarina, ocasionando 7.524 óbitos.

Considerando que desde fevereiro até início de março do corrente ano,

35 pacientes com COVID-19 morreram enquanto aguardavam por leitos

especializados nos municípios de Chapecó, Xanxerê, Maravilha, São

Miguel do Oeste e Itapema.

Considerando na mesma data, o Hospital São Francisco informou que a

taxa de ocupação dos leitos na UTI é de 100%, havendo pacientes na

espera por uma vaga.

Considerando que no último dia 3 de março, o Hospital São Francisco

informou também que não possui condições de ampliar o número de leitos

de UTI/Enfermaria a disposição dos pacientes de COVID-19 por falta de

estrutura física e por ausência de profissionais de enfermagem para

serem contratados.

Considerando que como ocorreu em março deste ano e se a situação

semelhante vier a acontecer, é importante que os hospitais de pequeno

porte possam dar retaguarda ao SUS através do atendimento dos

pacientes do COVID-19.

Considerando, a título explicativo, que em nosso município de Ipumirim o

Hospital São Camilo dispõe de uma excelente estrutura e já disponibilizou

e credenciou 2 leitos para receber os pacientes clínicos de menor



complexidade e positivados com o COVID-19 para amenizar a

superlotação no Hospital São Francisco, e se necessário poderá ampliar o

número de leitos, desde que tenham os recursos custeados pelo SUS.

Considerando que percebe-se que o sistema de saúde hoje se encontra

em colapso, logo, a transferência de pacientes para os leitos

desocupados de hospitais próximos e menores é medida de extrema

urgência, uma vez que se trata da proteção do direito mais importante

abarcado pela Constituição Federal e pelo Código Civil, qual seja o direito

à vida.

Diante do exposto Mociona-se:

EM APELO À SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SANTA

CATARINA PARA QUE SEJAM CREDENCIADOS OS PEQUENOS

HOSPITAIS DE NOSSO ESTADO MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE

LEITOS AOS PACIENTES CLÍNICOS DE MENOR COMPLEXIDADE E

POSITIVADOS COM O COVID-19.

Atenciosamente,

Ademir Falabretti Adriana de Pinho Tiepo Clodomar Carlos

Zanella

Vereador Vereadora Vereador

Everton Kugelmeier     Marilete Pramio Bortoli Marineide Pick

Pilatti

Vereador Vereadora Vereadora

Marlon Pichler Milton José Schutz Severino Padia

Vereador Vereador Vereador



MOÇÃO N.º 6/2021

Ipumirim - SC,  9  de abril de 2021

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordiamente, a Câmara de Vereadores de Ipumirim,

atendendo proposição de todos os Vereadores, com aprovação pelo

Plenário da Câmara, apresenta à Vossa Excelência MOÇÃO DE APELO,

pelas razões expostas:

Considerando que conforme dados apresentados pelo Governo Federal,

desde março de 2020, 681.391 pessoas foram infectadas pelo corona

vírus em Santa Catarina, ocasionando 7.524 óbitos.

Considerando que desde fevereiro até início de março do corrente ano,

35 pacientes com COVID-19 morreram enquanto aguardavam por leitos

especializados nos municípios de Chapecó, Xanxerê, Maravilha, São

Miguel do Oeste e Itapema.

Considerando na mesma data, o Hospital São Francisco informou que a

taxa de ocupação dos leitos na UTI é de 100%, havendo pacientes na

espera por uma vaga.

Considerando que no último dia 3 de março, o Hospital São Francisco

informou também que não possui condições de ampliar o número de leitos

de UTI/Enfermaria a disposição dos pacientes de COVID-19 por falta de

estrutura física e por ausência de profissionais de enfermagem para

serem contratados.

Considerando que como ocorreu em março deste ano e se a situação

semelhante vier a acontecer, é importante que os hospitais de pequeno

porte possam dar retaguarda ao SUS através do atendimento dos

pacientes do COVID-19.

Considerando, a título explicativo, que em nosso município de Ipumirim o

Hospital São Camilo dispõe de uma excelente estrutura e já disponibilizou



e credenciou 2 leitos para receber os pacientes clínicos de menor

complexidade e positivados com o COVID-19 para amenizar a

superlotação no Hospital São Francisco, e se necessário poderá ampliar o

número de leitos, desde que tenham os recursos custeados pelo SUS.

Considerando que percebe-se que o sistema de saúde hoje se encontra

em colapso, logo, a transferência de pacientes para os leitos

desocupados de hospitais próximos e menores é medida de extrema

urgência, uma vez que se trata da proteção do direito mais importante

abarcado pela Constituição Federal e pelo Código Civil, qual seja o direito

à vida.

Diante do exposto Mociona-se:

EM APELO À SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SANTA

CATARINA PARA QUE SEJAM CREDENCIADOS OS PEQUENOS

HOSPITAIS DE NOSSO ESTADO MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE

LEITOS AOS PACIENTES CLÍNICOS DE MENOR COMPLEXIDADE E

POSITIVADOS COM O COVID-19.

Atenciosamente

Marineide Pick Pilatti

Presidente

AO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

ANDRÉ MOTTA RIBEIRO

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

FLORIANÓPOLIS - SC


