Santana do Livramento, 27 de janeiro de 2021.

Ofício nº 001/21-PSOL/SL

Aos
Sra. Prefeita Municipal de Santana do Livramento
Sr. Presidente da Câmara de vereadores Municipal de Santana do Livramento

Ref.: Proposta à Santa Casa

Prezada Sra. Prefeita e prezado Sr. Presidente da Câmara de Vereadores, é sabido que os
efeitos da pandemia expuseram ainda mais a fragilidade da Saúde municipal e a
precariedade da administração da Santa Casa. Exceto pela urgência da estrutura montada
para combater o covid-19, os demais problemas persistem há anos, sem que tenha sido
implementado um projeto que sane, de fato, as fragilidades desta instituição que é
emblemática para a população santanense.
E, justamente nesse momento de maior crise que o mundo vivencia com a pandemia, a
população santanense corre o risco de tornar-se ainda mais vulnerável, pois, o Poder
Executivo Municipal se posiciona contrário aos trabalhados e as trabalhadoras da saúde,
que vem prestando um serviço à comunidade que é imensurável.
Nesse sentido, o PSOL, em Santana do Livramento, se solidariza com a luta dos
trabalhadores e das trabalhadoras da Santa Casa por seus direitos. Ainda, se coloca à
disposição para contribuir nessa luta e defender a Santa Casa para que continue
funcionando. Somente com ela fortalecida, garantir-se-á um atendimento de qualidade,
pelo SUS, para a população santanense.
Muito mais do que simplesmente apontar os problemas, o Diretório Municipal do PSOL
se coloca à disposição para colaborar na solução, haja vista essa situação vir se agravando
e a Santa Casa não pode correr o risco de fechar novamente ou ser privatizada, situações
que provocariam o negligenciamento do direito à Saúde aos munícipes. Para efeito de
iniciar o debate, apresentamos algumas propostas:

- Que mantenha-se a INTERVENÇÃO MUNICIPAL para que a Santa Casa continue
funcionando. Até porque, é fundamental que ela permaneça de portas abertas atendendo
a toda população, através do SUS;
- Que o Executivo realize o repasse de valores à Santa Casa urgentemente, para que seja
feito o pagamento dos salários dos(as) servidores(as), pois diante da pandemia que
estamos enfrentando, os(as) trabalhadores(as) da Saúde são a segurança para a população,
a salvaguarda no combate ao covid-19, e têm de receber seus salários dignamente;
- Que seja constituída uma comissão ativa, a Frente em Defesa da Santa Casa. Essa
comissão seria formada por deputados estaduais e federais de diferentes partidos
solidários à causa, também, por sindicatos, prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores,
Associação dos Municípios da Fronteira Oeste, etc., com o objetivo de articular na busca
por apoio econômico junto aos Governos Estadual e Federal;
- Que seja apresentada uma proposta de convênio entre a Unipampa e a Prefeitura de
Santana do Livramento para que a Santa Casa receba médicos residentes formados dessa
universidade. Tal parceria possibilitará à Unipampa que seus formandos tenham maior
experiência de atuação numa instituição como a Santa Casa e, em contrapartida, abarcará
recursos que auxiliarão na reestruturação da instituição de saúde.
Como exposto, essas são apenas algumas propostas iniciais, mas o PSOL, através de seu
diretório municipal, reitera sua disposição de colaborar na futura Frente em Defesa da
Santa Casa.

Atenciosamente

Jandira Vieira
Presidenta do Diretório
Municipal do PSOL

