Ofício nº 102/2020.
Brasília, 08 de maio de 2020.

Ao Senhor Ministro de Estado da Saúde
Sr. Nelson Teich
Ministério da Saúde, Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício Sede
70058-900 - Brasília-DF

Assunto: Pedido Urgente de Visita do Sr.
Ministro de Estado da Saúde ao Estado do
Ceará Fortaleza/CE, em face do agravamento
da situação da Pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19) no Estado do Ceará.

Senhor Ministro,
Ao cumprimentá-lo, sirvo-me da presente para, ao tempo em
que parabenizo expressamente as ações e medidas adotadas por esse Ministério da
Saúde no enfrentamento à pandemia do Coronavírus (Covid-19) solicitar, em Caráter
de Urgência, uma visita de V.Exa. ao Estado do Ceará, na condição de Ministro de
Estado da Saúde, para conhecimento in loco e avaliação da situação, especialmente
quanto às dificuldades enfrentadas pelos profissionais da Saúde e das condições do
atendimento à população cearense, em face do expressivo agravamento da crise
sanitária do Estado, que infelizmente já alcança nesta data a marca de 14.467 casos
da infecção e o triste número de 940 mortes confirmadas por Covid-19 em 167
cidades, conforme os dados atualizados na plataforma Integra SUS, da Secretária da
Saúde do Ceará.
Na oportunidade, renovo igualmente o pedido de instalação de
um Hospital de Campanha Federal em Fortaleza, capital do Estado do Ceará, nos
mesmos moldes e condições das ações adotadas por esse Ministério nas cidades de
Águas Lindas, em Goiás, e Manaus, no Estado do Amazonas, especialmente quanto à
montagem, manutenção, equipes de saúde e aporte de recursos federais, que se
constituirá em medida de fundamental apoio desse Ministério da Saúde ao
enfretamento da Pandemia da Covid-19 no Estado do Ceará, neste momento em que,
inclusive, a capital do Estado teve que ser submetida às regras mais rígidas de
isolamento Social (“Lockdown”), em face do crescimento exponencial da
contaminação, ao contabilizar 10.154 casos e 727 mortes de cidadãos cearenses.

A importância da visita de V.Exa., na condição de Ministro de
Estado da Saúde, ao Estado do Ceará, assume maior vulto ainda, diante da
possibilidade de v. avaliação precisa e in loco, da situação de agravamento da
Pandemia da Covid-19 no Estado e das ações de apoio que podem ser adotadas, com
urgência, por esse Ministério da Saúde, especialmente a instalação do Hospital de
Campanha Federal, envio de equipes, inclusive de Profissionais Voluntários de Saúde
da Força Nacional do SUS, razão pela qual contamos com a mais elevada
sensibilidade de Vossa Excelência neste momento crucial e definidor do
enfrentamento à Pandemia do novo Coronavírus.
Certo de v. especial atenção e pronto atendimento, diante do
grave cenário ora exposto e da urgência da medida pleiteada, aproveito para
expressar os votos de apreço e consideração.
Atenciosamente,

Deputado CAPITÃO WAGNER
(PROS/CE).

