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Proposição Eletrônica nº 155

REQUERIMENTO Nº 327/2017
Código: M759832244/155

Considerando que para o bom desempenho do papel fiscalizador
da Câmara Municipal, conforme preceitua o artigo 3º, do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Assis, este Vereador deve ser informado sobre todos os assuntos que são de
interesse comum da sociedade assisense.
Considerando que há informações de falta de ambulânicia e
veículos para o transporte dos pacientes, e que há muitos parados or falta de manutenção. E
ainda, os que estão circulando estão péssimas condições de uso, como por exemplo, pneus
carecas, lâmpadas queimadas, giroflex danificados, portas amarradas com arames, e inúmeros
problemas que inclusive prejudica a segurança dos pacientes.
Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas as formalidades
regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. José Aparecido Fernandes, Prefeito Municipal,
solicitando que Sua Excelência preste a esta Casa de Leis, as seguintes informações:

a) Quantas ambulâncias e veiculos são utilizadas para o transporte
de pacientes em Assis e em outras cidades?
b) Qual o estado das ambulâncias e veiculos utilizados para o transporte
de pacientes pela SMS?
c) A quantidade de ambulâncias e veículos são suficientes para atender a
necessidade dos pacientes?
d) Qual a quantidade de atendimento de pacientes em Assis e o transporte
para outras cidades, desde janeiro de 2017?
e) Quais os tipos de pacientes atendidos pelo transporte de ambulância e
veículos pela SMS?
f) Caso as ambulâncias não sejam suficientes para atender todos os
pacientes, quais as medidas que serão adotadas para solucinar (ou
minimizar) o problema?
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Requer informações do Poder Executivo sobre a quantidade
de ambulâncias e veículos utilizados pela Secretaria Municipal
da Saúde para o transporte de pacientes em Assis e em
outras cidades
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Sala das Sessões, em 15 de maio de 2017.

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
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