
 

 
 
 

 
 

 
 

INDICAÇÃO 032/2022 

 
Excelentíssimo Senhor 

Eduardo Pires Ferreira 

Presidente da Câmara Municipal de Piên/Pr. 

 
 
Senhor Presidente 

 
O vereador que subscreve a presente indicação vem, por 

meio desta, solicitar a Vossa Senhoria que, caso os nobres colegas 

aprovem a presente indicação, que a mesma seja encaminhada para a 

Secretaria de Saúde, na pessoa de seu secretário, o sr Pedro 

Geraldo Cavalheiro da Silva, para discutir junto ao seu corpo técnico 

a viabilidade de mudar o critério de atendimento do Posto de 

Saúde Central da Rua Belo Horizonte, bem como a devida 

atualização dos dados e programas da pasta no site do 

município, visto que a muito o mesmo encontra-se 

desatualizado. 

Só como exemplo, a última publicação do Plano Anual se 

Saúde deu-se em 2020, e a escala médica está desatualizada desde 

outubro de 2021. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Nobres colegas, atualmente, nossos munícipes quando 

precisam de atendimento médico no referido posto, tem que se dirigir 

ao local, onde chegam a partir das 5:30 da manhã, as vezes antes, 

inclusive com crianças e idosos, para aguardar a retirada de senhas, 

que começam a ser distribuídas por volta das 7:15, tendo que aguardar 

o início do atendimento – caso consiga a senha, a partir da 8:15, 8:30. 

E essa espera não é nem um pouco confortável. Os 

pacientes ficam expostos as intempéries do clima, como frio, chuva..., 

além do cansaço físico da longa e desconfortável espera, fome... 

Assim, primeiramente, a sugestão é que se mude o 

modelo de atendimento, deixando de lado a distribuição de senhas pelo 

modelo de “PORTA ABERTA”, ou seja, o paciente chega, passa pelo 

processo de TRIAGEM DO PROTOCOLO DE MANCHESTER 

(RECEBERÁ UMA FICHA COM COR – DE ACORDO COM A 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

GRAVIDADE DE SEU PROBLEMA) e será atendido, respeitando a 

GRAVIDADE DO CASO OU A ORDEM DE CHEGADA. 

Essa mudança não acabará com a fila de atendimento, 

mas eliminará a necessidade do paciente chegar na fila as 5:30 da 

manhã, trazendo um pouco mais de alento. 

Por fim, caso a secretaria de saúde não possa realizar 

essa alteração no protocolo de atendimento, que pense em maneiras 

de suavizar a espera de quem chega de madrugada nas filas, 

melhorando o espaço, para que os pacientes fiquem em lugar 

totalmente coberto e com bancos confortáveis para aguardar, e que ao 

entrarem na unidade, sejam recebidos com café e chá quentes, bem 

como biscoitos e pão para atenuar a fome. 

Isso é tratar o paciente de forma humanizada. 

 
Assim, por entender que tal indicação será de efetivo 

benefício da população, este vereador que subscreve, pugna pelo 

acolhimento por parte do Excelentíssimo Senhor Presidente desta casa, 

da mesa diretora e dos demais vereadores. 

 
 

Sala das Sessões, 15 de março de 2022 

 

 

 

 
MANOEL VALDIR TABORDA 

VEREADOR 


