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Câmara Municipal 
de Curitiba

PROPOSIÇÃO N° 062.00594.2018 
 

A Vereadora Maria Leticia Fagundes infra-assinada, no uso de suas atribuições
legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte
proposição:

Requerimento de Pedido de informações oficiais do Município

EMENTA

Solicita informações sobre os
atendimentos classificados como
"emergência" na UPA
Pinheirinho.

Requer à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente a Secretaria
Municipal de Saúde, solicitando as seguintes informações:
 
1)- Qual o número total de atendimentos "vermelhos" e "laranjados", segundo a
Classificação Manchester de Risco, na UPA Pinheirinho, durante o período de
setembro/2017 à setembro/2018?
 
2)- Qual o número de atendimentos mensais, divididos mês a mês, nos mesmos
parâmetros e no mesmo lapso temporal acima solicitado?
 
3)- Quais os tempos, médio e máximo, de internamentos decorrentes dos
atendimentos classificados no questionamento 1), dentro do mesmo lapso
temporal?
 

 
Palácio Rio Branco, 24 de outubro de 2018 

 
 

Maria Leticia Fagundes 
Vereadora

 

Justificativa

A recente notícia do encerramento das atividades de Pronto Atendimento da
UPA Pinheirinho foi recebida com surpresa pela Autora da Proposição, que é
Presidente da Comissão de Saúde, Bem Estar Social e Esporte desta Casa de
Leis.
 
A informação de que a ação do Poder Executivo, através da Secretaria Municipal
de Saúde, seria efetivada com certa velocidade acelerada causou estranheza,
pois, em momento algum, o Conselho Municipal de Saúde ou esta Casa
Legislativa foram consultados.
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A alteração proposta pelo Poder Executivo, em nosso entendimento, não
encontra embasamento fático.
 
Para tanto, solicitamos as presente informações, com a finalidade de instruir
possível procedimento à ser proposto junto à Comissão de Saúde, Bem Estar
Social e Esporte desta Casa, bom como junto à Secretaria Municipal de Saúde,
sem prejuízo de outras, perante outros órgãos.


