
Governador Fernando Pimentel entrega 214
carros para a saúde e 25 ambulâncias a 179
municípios mineiros
Seg 07 agosto

O governador Fernando Pimentel entregou nesta segunda-feira (7/8), no Auditório JK, Cidade
Administrativa, em Belo Horizonte, 239 veículos para a área da saúde no estado. Deste total, são
25 ambulâncias e 214 veículos para transporte de pacientes e serviços gerais. Foram beneficiados
179 municípios de 13 territórios de desenvolvimento do estado, além de cinco entidades.

Durante o evento, Fernando Pimentel destacou que os veículos são extremamente importantes
para a melhoria do atendimento à população, principalmente em municípios menores e que não
dispõem de hospitais ou centros de saúde mais complexos.

“Nós estamos entregando equipamentos extremamente importantes para a gestão pública dos
municípios, e só quem não concorda com isso é quem não conhece Minas Gerais. Minas tem 853
municípios - e quase 400, ou seja, quase a metade, tem menos de 10 mil habitantes. Mais de 200
cidades têm menos de 5 mil habitantes. São cidades muito pequenas, onde não é possível manter
um equipamento de saúde completo, como um hospital ou uma clínica especializada”, disse.
“Esses municípios precisam ter um veículo de transporte adequado, que leve os pacientes para um
centro maior - onde, aí sim, você pode fazer um atendimento especializado, uma cirurgia, enfim,
aquilo tudo que o cuidado da saúde requer”, completou.

O investimento total para a aquisição dos veículos foi de R$ 16,7 milhões. Deste total, R$ 13,7
milhões referem-se a emendas parlamentares, e foram usados na aquisição dos 214 veículos para
atenção básica. O investimento com as 25 ambulâncias, que serão direcionadas ao Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) nos municípios e regionais, chegou a R$ 3 milhões.

Os veículos serão distribuídos nos Territórios de Desenvolvimento Triângulo Norte, Médio e Baixo
Jequitinhonha, Sudoeste, Caparaó, Mata, Noroeste, Metropolitano, Oeste, Central, Mucuri, Vale do
Aço, Norte e Vale do Rio Doce.

O governador voltou a destacar a importância da harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo
em Minas Gerais e a relevância da destinação das emendas parlamentares dos deputados para
setores importantes da gestão pública.

“O excelente entendimento que existe entre esses poderes é o que possibilita o encontro que
estamos fazemos aqui hoje. A emenda do deputado é de livre arbítrio dele. Ele pode colocá-la onde
quiser, do jeito que quiser. Mas todos os deputados concordaram conosco em concentrar as
emendas na saúde e em adquirir equipamentos. E, como o Estado compra em grande quantidade,
ele compra mais barato. E, fazendo assim, ganhamos mais espaço, ganhamos mais veículos com o
mesmo dinheiro, beneficiando a população”, explicou.

Representando o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Inácio Franco
também reconheceu a iniciativa dos parlamentares para a compra dos equipamentos da saúde.
“Gostaria de parabenizar os nossos deputados estaduais, que também colocaram as suas emendas
parlamentares para realizar a entrega desses veículos. A gente sabe da importância de o prefeito
ter o seu parlamentar, seu deputado, para que possa levar esses recursos para os municípios. A
gente sabe que, sem esses recursos empenhados, as dificuldades seriam muito maiores”, afirmou.

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia


Fernando Pimentel também ressaltou o trabalho e a serenidade dos mineiros como diferencial para
superar a crise no país, citando que Minas Gerais tem conseguido investir e manter em
funcionamento áreas prioritárias para a sociedade, como saúde, segurança pública e educação.

SAMU

O secretário de Estado de Saúde, Sávio Souza Cruz, afirmou que a meta da administração estadual
é expandir os investimentos na área, citando, como exemplo, o SAMU. “Essas entregas são uma
continuidade. Nós já fizemos entrega do SAMU em Belo Horizonte, Betim e estamos fazendo
progressivamente em outras regiões em solenidades como essa. A ideia é atender a todos os
SAMUs. O nosso desafio é cobrir todos os territórios mineiros, mas não só com SAMU municipal,
mas também o regional, que cobre mais municípios”, disse.

Para o prefeito de Cristais, Francisco Djalma Carvalho, que representou os municípios
contemplados, a entrega impacta diretamente na qualidade de vida da população. “O transporte dos
pacientes, dentro do desafio da saúde, é realmente uma das nossas maiores preocupações. Eu
cumprimento o governador pela disponibilidade dessa ferramenta tão importante para que nós,
prefeitos, possamos vencer nossos desafios. É um importante recurso dentro de tantos outros que
os nossos municípios necessitam”, afirmou.

Participaram do evento os secretários de Estado de Governo, Odair Cunha, de Saúde, Sávio Souza
Cruz, de Cidade e Integração Regional, Carlos Murta, de Esporte, Arnaldo Gontijo, de
Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, Epaminondas Pires de
Miranda, de Turismo, Ricardo de Faria, e o secretário de Desenvolvimento Integrado e Fóruns
Regionais, Wadson Ribeiro.

Também compareceram os deputados estaduais Carlos Henrique, Cristiano Silveira, Paulo
Guedes, Bosco, Arnaldo Silva, Anselmo José Domingos, Bráulio Braz, Douglas Melo, Jean Freire,
Duarte Bechir, Tadeu Martins Leite, Ademir Camilo, Rogerio Correia, Heli Tarquínio, o líder de
governo na ALMG, Durval Ângelo, bem como Fábio Avelar, Geraldo Pimenta, Mario Henrique
Caixa, Ulysses Gomes, Vanderlei Miranda e Roberto Andrade, entre outras autoridades do Estado,
prefeitos e vereadores.

Confira as cidades ou instituições contempladas:

- SAMU: Itaúna (Consórcio CISURG), Divinópolis (Consórcio CISURG), Barbacena (Consórcio
CISURG), Ipatinga, Itabira, Mariana, Patos de Minas, Sete Lagoas, Governador Valadares e
Uberaba.

- Serviços para atendimentos gerais:

http://www.saude.mg.gov.br




 


