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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal atendimento na UPA Santa Helena. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que esta Vereadora foi procurada por uma 

munícipe preocupada com o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento no bairro Santa 

Helena;  

 

Considerando que esta munícipe alega ter sido coagida pela 

médica de plantão, dizendo que chamaria o Conselho Tutelar, caso a mesma deixasse as 

dependências da UPA com seu filho que havia sofrido uma queda, mesmo quando a munícipe 

não fez menção alguma de ir embora;  

 

Considerando que a munícipe não foi omissa quanto à saúde de 

seu filho, zelando por ele e buscando atendimento, portanto, chamar o Conselho Tutelar não 

seria necessário, uma vez que o Conselho Tutelar possui a atribuição de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente; 

 

Considerando que a munícipe fez uma reclamação formal, por 

escrito, repudiando o atendimento recebido na UPA Santa Helena e também da coação feita 

pela médica pediatra de plantão no dia 26 de julho de 2018, que ameaçou acionar o Conselho 

Tutelar. 

 

Assim sendo, é que:  

 

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: 
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I- Sabendo de todo o ocorrido na Unidade de Pronto 

Atendimento mencionado acima, descaracterizando a função do Conselho Tutela. Este tipo 

de abordagem, durante consulta, é recomendado? 

 

II- Existe algum tipo de treinamento para os médicos 

saberem conduzir as situações de um atendimento de saúde pública? 

 

III- Há dados de abandono de atendimento médico infantil 

e adulto? Solicita-se o envio desses dados. 

  

Plenário “Jaurés Guisard”, 27 de Agosto de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 

 

 

 


