Câmara Municipal de Ibatiba

SESSÃO PLENÁRIA

VEREADOR COBRA: O QUE ACONTECEU COM A
AMBULÂNCIA QUE PEGOU FOGO APÓS SAIR DA
REVISÃO?
ENTRE OS REQUERIMENTOS, O VEREADOR QUER SABER O QUE ACONTECEU COM A AMBULÂNCIA QUE PEGOU
FOGO, HÁ UM ANO, E QUE ATÉ O MOMENTO NENHUMA EXPLICAÇÃO FOI REPASSADA AO LEGISLATIVO.
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Na última sessão ordinária do dia 22 de abril, vereadores comemoram a implantação do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Ibatiba. O serviço funcionará na
Avenida 7 de Novembro, bairro Floresta, às margens da BR 262. Conforme anunciou a
administração municipal, o serviço começou a funcionar nesta quinta-feira (23).
O vereador Carlos Alberto parabenizou o governo do Estado e destacou a importância do
serviço. ?São seis anos nessa luta para disponibilizar o serviço em Ibatiba e hoje teremos
mais esse beneficio para o nossa população, avançando o sistema de atendimento da nossa
saúde. Parabenizo a todos que se empenharam por essa conquista?, disse o vereador durante
discurso na Tribuna.
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?O SAMU está vindo para Ibatiba para salvar vidas?, destacou o vereador Paulinho do
Eucalipto que também parabenizou os gestores envolvidos na implantação do serviço.
O vereador Fábio Ambrozio (PSB) explicou que já está feito uma escala de profissionais que
irão trabalhar no serviço e que agora temos mais um trabalho que favorece a qualidade e
agilidade nos atendimentos da população.
Já o vereador Geilson de Santa Clara (MDB) destacou o trabalho dos vereadores que participaram
desta conquista. ?Parabenizo a todos os colegas que se empenharam em trazer o serviço para
o nosso município e nunca deixaram de lutar para que hoje isso fosse uma realidade?, finalizou.
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