
Câmara Municipal
de Curitiba

PROPOSIÇÃO   N° 062.00414.2020

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

Requerimento de Pedido de informações oficiais do Município

EMENTA

Solicita informações sobre a 
Auditoria realizada na UPA-CIC, 
entre janeiro a abril de 2020.

Requer à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente à Secretaria 

Municipal de Saúde, solicitando as seguintes informações:
 
1) Quais tipos de exames externos não são realizados pela UPA CIC? Discriminar 

por tipo.
 
2) Quais empresas que prestam esse tipo de serviço para realização de exames? 

Especificar a Empresa e o tipo de exame realizado.
 
3) Solicita-se cópia dos comprovantes de realização dos exames realizados 

externamente.
 
4) Dentro do Relatório das Auditorias realizadas nas Unidades de Pronto 

Atendimento do CIC, há informação de Auditoria Complementar sobre o Transporte 

Sanitário de pacientes para exames externos, realizada entre os meses Janeiro a 

Abril de 2020. Dessa forma, solicita-se cópia integral da Auditoria Complementar 

sobre Transporte Sanitário de Pacientes para Exames Externos.
 
5) Ainda, solicita-se o número total de transportes sanitários realizados entre os 

meses Janeiro e Abril, individualizado por mês.
 



6) Em relação aos medicamentos utilizados na UPA CIC, questionamos:

6.1) Quais são os tipos e medicamentos utilizados nos atendimentos dentro da 

Unidade de Pronto Atendimento? Solicita-se relação completa dos tipos, marcas e 

dosagem dos medicamentos.

6.2) Como é realizada a dispensação dos medicamentos? 

6.3) Como é realizada a compra dos medicamentos utilizados na UPA?

6.4) Quem são os fornecedores de medicamentos?

6.5) Solicita-se a cópia integral de comprovantes e/ou nota fiscal de compra dos 

medicamentos.

Palácio Rio Branco, 07 de agosto de 2020

Maria Leticia
Vereadora

Justificativa

Esse pedido de informações se justifica pelo poder fiscalizador constitucionalmente 
atribuídos aos vereadores municipais, bem como em razão da necessidade de se 
obter maiores insumos para a análise das Auditorias realizadas e da qualidade do 
trabalho efetuado a partir da terceirização das Unidades de Pronto Atendimento das 
regionais de Curitiba.


