
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR.

PROTOCOLO

N®: 152/22

Data: 25/04/22

Hora: 10:35

*. Visto: Adeiacir

APROVADOj
<.!5Ç s

/Oit ^ j REQUERIMENTO

EMENTA: Requer à Santa Casa de Comélio Procópio,
informações sobre a escala dos médicos para o plantão de
atendimento da população.

Carlos Marques Bonfím, vereador que esta subscreve, no uso
de suas prerrogativas regimentais e em nome do povo de Comélio Procópio, Requer à Santa Casa
de Comélio Procópio, informações sobre a escala dos médicos para o plantão de atendimento da
população.

JUSTIFICATIVA

A promotoria pública esteve na Santa Casa de misericórdia de

Comélio Procópio na última semana depois de uma denúncia de morador de uma grande demora do

atendimento no plantão da Santa Casa. Segundo as primeiras informações, os médicos não estariam

cumprindo adequadamente os horários de atendimento a população. Já que a instituição médica

recebe também verbas públicas, estamos requerendo algumas informações para que a população fique

sabendo como funciona o plantão e a escala destes profissionais:

1 - Quantos médicos a Santa Casa possui para atendimento no

plantão?

2- Qual horário de plantão de um médico (relacionar a hora

de chegada e de saída)?

3- Quem faz a escala do plantão e como é fiscalizado esse

procedimento?

4- Qual o rito de atendimento a um paciente que chega para

ser atendido no plantão e quanto tempo em média demora

para o atendimento?
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5- Existe algum critério usado pela Santa Casa para atender

um paciente no plantão?

JUSTIFICATIVA

Sempre procurando o melhor para nossa população estamos

pedindo essas informações para poder colaborar com nosso município no intuito de esclarecer os

fatos e avançar sempre no melhor atendimento na nossa saúde pública. Sabemos do empenho e dos

bons serviços que presta a anos esse Hospital para nossa cidade e por isso queremos que os serviços

estejam cada vez melhores para nossos munícipes. Sem mais para o momento, agradecemos

antecipadamente a prestação de contas e a transparência desta instituição médica.
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