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    INDICAÇÃO   Nº  216/2019        
    DE 07 DE AGOSTO  DE 2019 
 
 
SENHOR PRESIDENTE 
NOBRES PARES 
 
                            I SENHOR PRESIDENTE 
SENHORES VEREADORES 
 
 
   Indico a Vossas Excelências, nos termos regimentais, seja oficiado à 
Jovem e Culta  Prefeita, para que a mesma, entre em entendimentos com o Governo 
Federal, através do Ministério   de Saúde, com a finalidade da   implantação em nosso 
Município do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), visando um atendimento 
digno e  eficiente à nossa População em casos de urgência e emergência. 
 
   Como cediço as equipes do SAMU 192 dispõem de médicos, 
enfermeiros e outros profissionais preparados para atender aos chamados 24 horas por dia, 
sete dias por semana, com frota composta por ambulâncias de suporte básico e de suporte 
avançado, tipo UTI. 
 
   O serviço garante um atendimento rápido e transporte adequado às 
pessoas com diferentes agravos, tais como casos de queimaduras graves, intoxicações, 
quedas, choques, maus-tratos, trabalhos de partos com risco de morte para a mãe ou para o 
bebê, e paradas cardiorrespiratórias. 
    
   O SAMU também está preparado para atender desastres e acidentes 
com múltiplas vítimas. 
 
   Como se vê, será um serviço de relevante interesse de nossa ordeira 
e laboriosa população. 
 
   Sua Excelência a Senhora Prefeita, desde o início de seu mandato, 
não vem medindo  esforços  no sentido de encetar medidas em favor de nossa população, 
em especial na área da saúde, na assistência social, entre outras.  
 
   Certo de poder contar com a costumeira atenção de Sua Excelência a 
Senhora Prefeita,  aguardo providências e aproveito da oportunidade para transmitir-lhe 
protestos de estima e consideração e parabeniza-la pela brilhante administração que vem 
fazendo frente ao Executivo. 
                            Plenário Gilvan Nascimento, data supra 
 
 
 
   JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MATOS 
           VEREADOR - SALSICHA 

 
 
 



  CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO 
                                  Rua Virgílio Martins de Oliveira, nº 55 - Centro 
                                   CNPJ. nº  50.528.983/0001-01 
                                                    Tel/Fax   4489-8888 
                                                                   e-mail  camarafrmorato@uol.com.br 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
                 
 
 
 
 
       
 


