
SAMU VAI RECEBER DUAS NOVAS MOTOLÂNCIAS

   

  

   O prefeito Airton Garcia assinou nesta quinta-feira (22) a homologação da licitação, Processo
1997/2017, para a aquisição de duas motolâncias, no valor de R$ 70 mil, para o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

  

    

  

   A homologação da licitação será publicada na próxima edição do Diário Oficial do Município.
Os recursos foram destinados via emenda parlamentar, no valor de R$ 50 mil, do vereador
Elton Carvalho. A Prefeitura investiu outros R$ 20 mil para equipar as motocicletas de acordo
com as regras do Ministério da Saúde.

  

    

  

   “As motolâncias são fundamentais para ampliar ainda mais as atividades desenvolvidas com
excelência pelo SAMU que, através de sua equipe, extremamente capacitada e engajada,
salvam vidas todos os dias com atendimentos de urgência e emergência. Fico feliz em
contribuir com este projeto, uma iniciativa do Raphael do Grupo Motolância Atendimento de
Urgência e da Claudete, Técnica de Enfermagem do SAMU, que fizeram um detalhamento da
viabilidade técnica, funcional e espacial deste investimento. Em meu mandato continuo
priorizando a área da saúde, no qual atuo como servidor público e conheço bem as demandas.
Agradeço ao prefeito Airton Garcia, ao secretário de Governo, Edson Fermiano, ao secretário
de Saúde Caco Colenci e a todos os envolvidos nesta conquista”, finaliza o vereador Elton
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Carvalho.

  

    

  

   No último mês de janeiro a Prefeitura de São Carlos também repassou uma nova ambulância
de suporte básico, um investimento de R$ 180 mil.Hoje o SAMU conta uma frota de 2
motolâncias, 3 Unidades de Suporte Básico e 1 Unidade de Suporte Avançado para
atendimento imediato. Na reserva técnica (veículos de substituição) há ainda 2 unidades de
suporte básico e 1 unidade de suporte avançado, reunindo no total 7 ambulâncias.

  

    

  

   De acordo com secretário municipal de Saúde, Caco Colenci, as novas motolâncias vão fazer
o atendimento principal e as antigas ficarão de reserva técnica. “Agradeço o vereador pela
destinação da emenda para a área da saúde, alias essa parceria com a Câmara tem nos
ajudado muito”, disse Colenci ressaltando que ainda esse ano o SAMU receberá outras cinco
novas ambulâncias.

  

    

  

   “Nós estamos respondendo todas as críticas com trabalho, entre você tomar as providências
e elas virarem realidade demora certo tempo, mas estamos trabalhando incansavelmente para
botar tudo em dia”, frisou o prefeito Airton Garcia.

  

    

  

   Inaugurado em 30 de junho de 2006, o SAMU de São Carlos conta com socorristas que
salvam vidas na assistência pré-hospitalar móvel para o atendimento das ocorrências de
urgência e emergência.
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