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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre as condições do Pronto Socorro 

Infantil.  

 

 

Senhor Presidente,  

 

  
Considerando que esta vereadora tem recebido com frequência 

reclamação de usuários do Pronto Socorro Infantil quanto a sua estrutura de mobiliário para 

os pais que acompanham as crianças; 

 

Considerando que o mobiliário encontra-se em péssimo estado, 

com cadeiras inadequadas para que os pais acompanhem as crianças durante o dia inteiro no 

hospital, pouca ventilação, conforme fotos anexas; 

 

Considerando que o Pronto Socorro Infantil Municipal, em 

2015, passou por uma revitalização, e recebeu serviços como substituição de pisos e portas, 

instalação de pias e chuveiros, melhorias na instalação elétrica, adaptação de mobiliário e pintura 

de painéis em cômodos da unidade; 

 

Considerando que a Lei Orgânica Municipal, por meio do artigo 

9º, inciso XII, prevê 

XII – requisitar informações ao Prefeito, aos Secretários Municipais, 

aos dirigentes da administração direta, empresas públicas, sociedades de 

economia mista, autarquias e fundações públicas municipais, 

importando em crime de responsabilidade à recusa ou o não 

atendimento no prazo de quinze dias. 

 

 

Assim sendo, é que:  
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REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Qual o valor investido em mobiliário para o Pronto 

Socorro Infantil em 2015? Solicita-se que se envie uma lista com o que foi adquirido para o 

PSI.  

II – Qual foi o valor total investido na revitalização do 

Pronto Socorro Infantil? 

III – Existe alguma normativa para a aquisição de 

mobiliários para Pronto-Socorro pensando a questão de mínimo conforto para aqueles que 

acompanham seus familiares? Qual o critério adotado pela Administração? 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 20 de Novembro de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


