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MOÇÃO Nº 02/2015

Os Vereadores que esta subscrevem, na forma
regimental, apresentam:

MOÇÃO DE APOIO

Solicitam que após autorização do Soberano
Plenário desta Casa, se envie Moção de Apoio a manutenção do
CONSAMU (Consorcio Intermunicipal Samu-Oeste), e que seja
enviado aos Deputados Estaduais e Federais, para que interfiram
junto aos Governantes Estaduais e Federais quanto a liberação de
recursos financeiros visando a continuidade do Consamu, pelos
relevantes serviços prestados na área da saúde, que vem passando
por dificuldades financeiras e corre o risco de cessar por completo
os atendimentos caso não haja repasse de verbas do governo
federal.

JUSTIFICATIVA: Os vereadores que esta subscrevem, no uso de
suas atribuições regimentais, vem a público expressar e reconhecer
o incansável trabalho dos servidores do CONSAMU, na área da
saúde na região. O Consamu é composto por 43 Municípios, numa
co-participação do Governo do Estado e Governo Federal, porém
atualmente, vem passando por dificuldades financeiras, já que as
verbas estão ocorrendo com atrasos, além da inadimplência alguns
municípios, trazendo o risco do encerramento das atividades, o que
acarretará na certa grandes prejuízos para os pronto atendimentos.
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Diante de tudo isso, estamos, junto com o CONSAMU,
recorrendo aos Deputados Estaduais e Federais, para interferirem
na liberação de recursos junto aos órgãos responsáveis por tais
repasses.

Certos de contar com o apoio dos nobres colegas
na aprovação desta, desde já agradecem.
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