
INDICAÇÃO N° 01/2018

Indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie a restruturação dos veículos de atendimento de emergência na Secretaria de Saúde, bem
como os veículos da Secretaria de Obras:

1) Na Secretaria de Saúde, especificamente as ambulâncias e outros veículos que
possam ser usados para a finalidade de atendimentos pré-hospitalares e na remoção de pessoas que
sejam encaminhadas aos municípios vizinhos, conforme suas necessidades em questões de saúde;

2)  Na  Secretaria  de  Obras,  que  seja  realizado  um levantamento  de  todos  os
maquinários  necessários,  para  que  possam atender  as  demandas  municipais,  conforme diversas
solicitações de munícipes. Sugerimos que caso não possua orçamento para a aquisição de todos os
maquinários  necessários,  que  se  faça  um  estudo  de  uma  possível  aquisição  dos  referidos
maquinários por meio de um empréstimo.
 

JUSTIFICATIVA

Com  a  inexistência  de  um  hospital  no  Município  e  o  crescente  número  de
atendimentos e deslocamento em ocorrências com remoções de pessoas aos municípios vizinhos, as
ambulâncias se encontram em condições precárias, causando muitas manutenções, sendo que todas
estão com alta quilometragem, colocando em risco a vida das pessoas, bem como dos servidores
que fazem esse deslocamento diariamente.

Como  também  existem  muitos  casos  de  deslocamento  de  pessoas  de  baixa
complexidade ou a busca de pacientes de alta médica em municípios vizinhos, se faz necessária a
aquisições de veículos para tal deslocamento, deste modo deixando as ambulâncias somente para
procedimentos e deslocamentos em atendimentos de urgências e emergências.

A frota dos maquinários da Secretaria de Obras tem vários anos de uso, sendo que
o valor gasto com tais equipamentos anualmente se torna inviável com relação ao valor real dos
referidos  maquinários,  além de contar  com número insuficiente  de  maquinários  para  atender  a
demanda de todo o município. Deste modo, se faz urgente uma reavaliação de toda frota.
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