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MOÇÃO  Nº 31/2020

             Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campos Novos

Os Vereadores que a presente subscrevem, componentes do Poder Legislativo, com assento
nesta Casa, membros titulares da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, no uso das
prerrogativas legais que lhe são atribuídas e amparados no artigo 137 e 138  do  Regimento
Interno, e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado aos responsáveis a seguinte...  

"MOÇÃO DE APELO"

O Vereador abaixo assinado, com assento nessa Casa Legislativa, vêm mui respeitosamente
à presença de Vossa Excelência, na forma Regimental, depois de ouvido em Plenário, requerer a
aprovação de MOÇÃO DE APELO ao Governador do Estado de Santa Catarina, exmo. senhor
Carlos Moisés da Silva e para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, nos
seguintes termos:

"MOÇÃO  DE  APELO para que sejam repassados os Recursos para a HEMOSER 
- Clínica de Hemodialise de Luzerna"

Venho por meio deste solicitar que sejam repassados os recursos necessários para o
funcionamento da Clínica de Hemodialise de Luzerna/SC.

Considerando que atualmente são atendidos 90 (noventa) pacientes de toda a região na
referida Clínica, sendo em média 90% dos pacientes pelo SUS.  

Considerando que antes estes pacientes eram atendidos na cidade de Joaçaba no Hospital
Santa Terezinha até o ano de 2014, desde então, esta clínica atua na cidade de Luzerna e
mantinham uma contrato de terceirização com o Estado, o que era pago normalmente, mas ficou
faltando a transferência do CNES - Código Nacional de Estabelecimento de Saúde, sendo que de
2014 até março de 2020 ficaram solicitando tal autorização para o Estado. Em março conseguiram
a liberação do documento de Transferência de Joaçaba para Luzerna. 

Considerando que foi esclarecido aos responsáveis da Clinica que por falta deste documento
não poderiam liberar o Contrato e nem a habilitação e que desde março de 2020 já encaminharam o
CNES para a Secretaria Estadual de Saúde em Florianópolis, sendo que não saiu o Contrato até o
presente momento, apenas informam que o processo está andando de um setor para outro, já foram
enviados diversos documentos para a Secretaria Estadual de Saúde e para a Regional, conforme
cópias de documentação anexas.

Considerando que já está fazendo 1 ano do início deste processo da papelada e nada se
resolveu até esta data.

Considerando que o Estado estava pagando administrativamente anteriormente, até ficar
pronto o Contrato, mas que este pagamento foi efetuado pela última vez no mês de Abril, desta
forma não possuem mais condições de manter a Clínica de Hemodialise aberta.
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Diante do exposto, solicitamos providencias urgentes para que seja resolvido este problema
pois este serviço é essencial, não podem parar os atendimentos, existem pacientes idosos e muito
debilitados.

Sala das Sessões, em 09/09/2020.

Marciano Dalmolin
Vereador PSD

Maurilio Castro Campagnoni
Presidente da Mesa
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