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Requer
a
realização
de
Audiência Pública com a
finalidade de debater a falta de
leitos de UTI e o colapso da
Covid-19 em Santa Catarina.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, a realização de Audiência Pública com a finalidade de debater a falta de
leitos de UTI e o colapso da Covid-19 em Santa Catarina.
Para tal indicamos como convidados: Ministro de Estado da Saúde Sr.
Eduardo Pazuello, Secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina Sr. André Motta
Ribeiro, Médico e Neurocientista Sr. Miguel Nicolelis e o Agrônomo, Doutor em
Economia e Professor Titular na Universidade Federal de Santa Catarina Sr. Lauro
Francisco Mattei.
JUSTIFICATIVA
As informações que temos sobre o colapso na saúde de Santa Catarina

Documento eletrônico assinado por Pedro Uczai (PT/SC), através do ponto SDR_56481, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

(Dos Srs. Pedro Uczai PT/SC e Alexandre Padilha PT/SP)

circulam nas redes sociais mostram filas de ambulâncias em unidades de pronto
atendimento e hospitais públicos e privados trazendo novos pacientes infectados pela
Covid19. Mais do que isso, filas de carros funerários nos necrotérios para a retirada de
corpos.
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por conta da pandemia da Covid-19 são tristes e preocupantes. Imagens e vídeos que

leitos de UTI/Covid19 em Santa Catarina chegou a 99,38%. Dos 803 leitos ativos,
apenas cinco estavam disponíveis. Desde domingo, dia 28 de fevereiro, 222
catarinenses aguardavam na fila de espera por um leito de UTI/Covid-19. É uma

REQ n.16/2021

Nesta segunda-feira, dia 01 de Março de 2021, a taxa de ocupação de
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tragédia humana sem precedentes. A pandemia avança de maneira muito agressiva e

A taxa de ocupação dos leitos de UTI/Covid-19 em Santa Catarina: Grande
Florianópolis é de 99,26%; no Vale do Itajaí o índice é de 99,22%; no Planalto Norte e
Nordeste o mapa mostra o número 97,83%; no Sul é de 100%; no litoral Norte é de
100%; e no Oeste e Meio Oeste a taxa de ocupação é de 100% há vários dias.
Autoridades públicas não podem negar a gravidade da pandemia ou
mesmo tomarem medidas, muitas vezes, inócuas para tentarem “limpar” a consciência
diante das mortes diárias. Neste momento os esforços devem ser concentrados no
amparo a quem está com o vírus, seja com novos leitos de enfermaria ou de UTI, e é
preciso frear o contágio. Temos de elevar os índices de isolamento social com um
verdadeiro lockdown.
Por ser de extrema necessidade e oportunidade rogo aos nobres pares
que aprovem o presente requerimento.
Sala de Comissões, 01 de março de 2021.

Dep. Pedro Uczai (PT/SC)
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já são 7.350 mortos e 670 mil contaminados.
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Dep. Alexandre Padilha (PT/SP)

(Do Sr. Pedro Uczai)
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Audiência Pública com a finalidade de
da Covid-19 em Santa Catarina.
Convidados: Ministério da Saúde,
Secretário de Estado da Saúde de SC, Dr.
Miguel Nicolelis; e Dr. Lauro Francisco
Mattei.

Assinaram eletronicamente o documento CD213775721100, nesta ordem:
1 Dep. Pedro Uczai (PT/SC)
2 Dep. Alexandre Padilha (PT/SP)
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