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PGM-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE GABINETE

 
O�cio n° 98/2020 – GAB/PGM                                                                                                      Londrina, 01 de julho
de 2020.

                                                                                                    

Assunto: Apresenta Recurso Administra�vo em face do Decreto Estadual nº 4942.

 

Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde,

 

Considerando a publicação do Decreto Estadual nº 4942, na data de ontem (30/06), que
dispõe sobre medidas restri�vas regionalizadas para o enfrentamento da COVID-19, que prevê aplicação
imediata aos Municípios da 17ª Regional de Saúde - Londrina, informamos e requeremos o que segue.

 

O Município de Londrina, por meio do Diretor Superintendente da Autarquia Municipal de
Saúde e do Procurador-Geral do Município, apresenta, por meio deste, RECURSO ADMINISTRATIVO, em
face da decisão administra�va que incluiu o Município de Londrina no rol do Art. 2º (inciso V).

 

Para tanto, encaminha em anexo o Relatório Estratégico de Ações COVID-19 Londrina
(3982318), atualizado até a presente data, contendo todas as medidas tomadas pelo Execu�vo Municipal
para enfrentamento da pandemia. O Relatório contém todas as ações já realizadas e em andamento,
como norma�vas municipais expedidas, aquisição de material e equipamentos, aumento do número de
leitos, contratação de pessoal, entre tantas outras.

 

Neste contexto, solicitamos a V. Exa., juntamente com sua equipe técnica, que,
respeitosamente, pudessem analisar de forma atenta e detalhada o documento em tela, amplamente
recheado de dados técnicos deste Município, com vistas à proceder uma revisão na edição do Decreto
Estadual, excluindo esta municipalidade das medidas restri�vas impostas pelos próximos 14 dias.

 

Diante de todo o exposto, REQUER-SE PROVIMENTO ao presente RECURSO
ADMINISTRATIVO, para que seja reformada a decisão administra�va con�da no Decreto Estadual nº 4942
que determinou a aplicação das medidas restri�vas ao Município de Londrina, com a devida alteração da
norma�va.

 

 

 

Sem mais para o momento.
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Atenciosamente,

 

 

CARLOS FELIPPE MARCONDES MACHADO

DIRETOR SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

JOÃO LUIZ MARTINS ESTEVES

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

 

 

EXCELENTÍSSIMO. SR.

CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

CURITIBA/PR.

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Felippe Marcondes Machado, Diretor(a)
Superintendente da Autarquia Municipal de Saúde, em 01/07/2020, às 16:42, conforme horário
oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº
1.525 de 15/12/2017.

Documento assinado eletronicamente por João Luiz Mar�ns Esteves, Procurador(a) Geral do
Município, em 01/07/2020, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3981841 e
o código CRC 47E76B60.

Referência: Processo nº 19.004.083248/2020-48 SEI nº 3981841


