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___________________

XXXXXXXXXXXXXXINDICO à mesa Diretora, com fulcro em disposições regimentais, seja
encaminhado expediente ao Exmº. Governador Dr. ANDRÉ PUCCINELLI, com cópias a
Secretária de Estado de Saúde Drª. Beatriz Dobashi, e aos Senadores Delcídio Amaral e
Waldemir Moka, solicitando em caráter prioritário, a cedência de uma unidade UTI móvel,
para prestar atendimento a população de Aquidauana e região, vez que em procedimento
judicial apurou-se que o sistema de saúde daquela cidade não dispõe do atendimento
deste serviço, assim, em contraposição de informação prestada em juízo pela Administração
Municipal, de que havia empregado recursos públicos com a aquisição de uma UTI móvel.
Porém, em vistoria realizada pelas autoridades judiciárias e médicos, verificou-se que o
veículo apresentado pelos Administradores Municipais, a bem da verdade se tratava uma
ambulância padrão, a qual, portanto, não satisfaz a exigência e conceito de UTI móvel e,
deste modo aquela comunidade se encontra ao desamparo deste imprescindível e essencial
serviço público, que se presta para salvar incontáveis vidas humanas (cópia de reportagem
anexo). x
x
XXXXXXXXXXXXXXPlenário Dep. Júlio Maia, 29 de março, de 2012.x
x
XXXXXXXXXXXXXXDeputado Estadual FELIPE ORRO.x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPDT

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXO Município de Aquidauana, em face de considerável população local
e regional que abriga, certamente que já comporta e reclama atendimento com equipamento
de UTI móvel.x
x
XXXXXXXXXXXXXXAliás, pelo que se extrai de inúmeras publicações e reportagens tal
qual ora encarta a proposição, a administração local sustentava de que havia adquirida uma
unidade UTI móvel, com recursos do Fundo de Saúde, e com isso justificava os gastos
públicos apresentados. Contudo, em procedimento judicial verificou-se de que não existe UTI
móvel em Aquidauana, mas sim mera ambulância padrão.x
x
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XXXXXXXXXXXXXXEm razão, merece rápida e eficaz tomada de medida a fim de prover
aquele Município com veículo ambulância, dotado com equipamentos de UTI móvel. x

