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Assunto:  Aplaude  e  congratula  o  Serviço  de  Atendimento  Móvel  de

Urgência de Itapoá - SAMU. 

A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por unanimidade,

apresenta, nos termos regimentais, a presente Moção de Aplausos ao seguintes membros do

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Itapoá:

Condutores:

Anderson de Paula da Silva

Eder Eloy Kwiatkowski

Edmilson Carlos Prestes Gomes

Francisco dos Santos Machado

Técnicos de Enfermagem:

Claudine Rosa Gomes

Diefferson Douglas Rohleder

Tania Mara Ferreira

Valdiriene Peres Crisanto  

Enfermeira Coordenadora

Daniele Santos Kuroba

No mês de agosto o SAMU de Itapoá completou oito anos de implantação,

atualmente com a Base situada no bairro Itapoá, conta com quatro condutores socorristas,

quatro  técnicos  de  enfermagem e  uma enfermeira  coordenadora.  O  SAMU faz  parte  da



Política Nacional de Urgências e Emergências de 2003. Ele ajuda a organizar o atendimento

na rede pública, prestando socorro à população em casos de emergência. Somente de janeiro

até outubro de 2017 já foram realizados 523 atendimentos, entre remoções para as unidades

de referência e atendimentos no próprio Município.

O SAMU é acionado somente pelo número 192. A ligação é gratuita, e todas

são gravadas. O SAMU realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar:

residências, locais de trabalho e vias públicas. Pode ser chamado na ocorrência de problemas

cardíacos e/ou respiratórios; casos de intoxicação, traumatismo ou queimadura; na ocorrência

de quadros infecciosos, de maus tratos e trabalhos de parto; casos de tentativas de suicídio,

em crises hipertensivas e choques elétricos; quando houver acidentes com vítimas, acidentes

com produtos perigosos e na transferência de doentes de uma unidade hospitalar para outra.

O atendimento é realizado pela Central de Emergência em Joinville, e cabe a ela a autonomia

para liberar a saída da equipe com a unidade móvel. 

O SAMU é um serviço que integra o SUS (Sistema Único de Saúde), portanto,

segue as normas estabelecidas de Atenção às Urgências e apoia outros órgãos que constituem

o serviço de segurança pública: Bombeiros, Polícias Militar e Civil. 

 Diante da proposição, esta Casa de Leis, em nome do povo itapoaense, presta

a justa homenagem, como forma de reconhecer o brilhante trabalho ao povo de Itapoá no ser-

viço de atendimento de ocorrências de urgência e emergência, aprovando a presente Moção

de Aplausos nº 18/2017.

É a Moção.

                         Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 10 de novembro de 2017.
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