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O Vereador LEANDRO MAGOGA, no uso de suas
prerrogativas parlamentares, etc.;

Considerando ainda que, a unidade presta serviço gratuito que funciona 24
horas, não somente para o município de Santa Fé do Sul onde está localizado
sua base, mas sim, em todas as cidades que compõem a comarca, incluindo
Rubinéia, Santa Clara do Oeste, Santa Rita do Oeste, Nova Canaã Paulista e
Três Fronteiras;

Considerando ainda que, atualmente este importante serviço vem sendo
realizado apenas por uma única ambulância que realiza o atendimento de
todas as cidades acima citadas;

Considerando ainda que, em decorrência disso os munícipes tem reclamado
da demora para o atendimento, ou seja, pela chegada da viatura até o local,
fato esse que deixa a todos apreensivos e preocupados a cerca do
deslocamento e socorro das vítimas;

Ora o exposto:

à mesa, ouvindo o colendo plenário, satisfeitas as

O CONSAGRA/SAMU possui estudos visando ampliar esses
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Considerando que, em 03 de Agosto de 20L7, foi inaugurada a unidade do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU de Santa Fé do Sul, com
o objetivo de realizar precocemente o atendimento as vítimas em situação de
urgência ou emergência, tratando-se de um serviço pré-hospitalar, que visa
conectar as vítimas aos recursos que elas necessitam com a maior brevidade
possível;

@.Eutr
formalidades regimentais, para que seja oficiado o Excelentíssimo Prefeito
e Presidente do Conselho Intermunicipal de Saúde da Região dos
Grandes Lagos - CONSAGRA, Senhor ADEMIR MASCHIO, bem como a
Coordenadora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
na regional de Jales, Senhora Marineusa Neves da Silva, solicitando
prestar a esta edilidade as seguintes informações:

. Quantas equipes do SAMU estão disponíveis para prestar
atendimento por turno de trabalho no município de Santa
Fé do Su!?
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A presente propositura afigura-se de indiscutível interesse, pois objetiva
ropiciar a este propositor dados concretos e oficiais para poder responder a

indagações da população, quanto a demora no atendimento e cobrar a
mpliação do mesmo conforme fatos e situações relatados anteriormente.
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