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REQUERIMENTO No

/2017

Requer informações ao Senhor
Prefeito,

João Dária Júnior, a

respeito do término das obras e
implantação do Hospital Municipal
de Parelheiros.

Considerando

que

o

Hospital Municipal de Parelheiros

beneficiará diretamente mais de duzentos mil moradores e que a
obra foi idealizada para oferecer 250 (duzentos e cinquenta) leitos,
maternidade, pronto-socorro, hospital-dia, hospital-escola e centro de
apoio e diagnóstico;

Considerando que estavam previstos a realização de exames de
mamografia, endoscopia, raio-x, tomografia, ultrassom e ressonância

magnética, além de atendimentos especializados nas áreas de clinica
médica,

pediatria, ginecologia,

neonatologia,

cirurgia geral e

ortopedia;
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Considerando

as

necessidades

da população

moradora

da

região Sul por este serviço público, e o alto indice de vulnerabilidade
social das comunidades que esperam a entrega desta equipamento;

requeiro, com fundamento no inciso XV do artigo 14 da Lei
Orgânica do Município de São Paulo c/c alínea b do inciso I do art.
221 do Regimento Interno desta Camara, a expedição do Ofício ao
Exmo. Senhor Prefeito do Município de São Paulo, João Dária Júnior,
para que preste as seguintes informações:

1. Qual a data prevista para o término das obras do Hospital
Municipal de Parelheiros?
2. Qual o estágio atual das obras? Quantos funcionários estão
atuando no local?
3. Quais as medidas implementadas pela Secretaria de Saúde no
que se refere à gestão do equipamento?
4. Quais as especialidades médicas que serão ofertadas para a
população?
5. Quantos leitos serão disponibilizados?

Sala das Sessões, 20 d unho de 2017.

SRM/srm
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