
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO 058/17 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver, Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP/029/2017

Senhor Presidente:

Carazinho, 13 de março de 2017
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DECARAZINH~/II~
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Em atenção ao oficio supracitado, ° qual contém Pedido de In-

formação, oriundo dessa Casa, encaminhamos cópia de expediente recebido da

Secretaria Municipal da Saúde, contendo as informações solicitadas acerca do vei-

culas da referida secretaria.

Atenciosamente,

www.carazinho .•••.gov.br
Av"nido Fio",. d. Cunho, n° 1254, Centro

T"lafono, (54) 3331_26991 e.mail: pfeleilura@çar •• lnno.t!;.gov.br

http://www.carazinho


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Carazinho - Capital da Hospitalidade

Oficio 05912017 - Gabinete da Secretária Carazinho, 13 de Março de 2017.

Excelentíssimo Senhor,

O!.c.;;c,. ' ..
RECEBIDA q'~O

Ao cumprimentá-lo, o que faço com muita es I o-me deste

para enviar resposta ao Pedido de Informação, de autoria dos vereadores João Pedro

Albuquerque de Azevedo e Fábio Zanetli, através do ofício nO02912017, da Presidência

da Câmara de Vereadores, datado de 7 de março de 2017, solicitando informaÇÕes

sobre veículos da Secretaria da Saúde.

1) Quantos são os veículos oficiais a disposição- da Secretaria da

Saúde?

A Secretaria da Saúde tem em sua pasta 16 (dezesseis) veículos oficiais.

2) Quantos são os motoristas a disposição da Secretária da Saúde?

o quantitativo de motoristas lotados na Secretaria da Saúde é de 17

(dezessete) profissionais.

3) Além dos motoristas, há cargos vinculados a Secretaria da Saúde

com atribuições que autorizam a direção de veiculos oficiais?

Além dos profissionais motoristas, os cargos da vigilância em saúde:

sal"litária e ambiel"ltal (fiscais sanitários, supervisara endemias), o eletricista e o diretor

de tral"lSporte, que é concursado como motorista.

4) Há veiculo e motorista da Secretaria da Saúde disponivel para o

atendimento das demandas do CAPS Infantil?

Foi organizado no mês de fevereiro no setor do transporte agel"lda para o

atendimento a Saúde Mental, com veiculo e motorista especifico, de acordo com a

organização do setor, sanando a lacul"la existente no setor de falta do transporte para as

demandas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIASANITARIA

Carazinho - Capital da Hospitalidade

Cabe colocar que devido ao remanejo de demais setores da Administração

Municipal foi possivel neste ano. até o final do mês de janeiro o acréscimo de 3 (três)

motoristas na pasta, para sanar as dificuldades que se apresentavam da falta de

profissionais motoristas,

o transporte da secretaria possui plantão de 24 horas, e também as saídas

das viagens a Porto Alegre diariamente as 2h e 30 min e retornam próximo as 22 horas

normalmente, são pacientes que necessitam estar as 7 horas nos serviços

referenciados. Em caso de pacientes transplantados o horário do transporte é adequado

e priorizado veículo de passeio para que haja menos exposiçãO do paciente conforme as

solicitações médicas

Em anexo informações do Diretor de Transporte com a especificação dos

veiculas e motoristas da Secretaria da Saúde.

Sendo o que se apresenta para o momento, envio cordiais saudações

Atenciosamente,

An~l)S chell Almeida
Secretália!1un Da Saúde e Vigilância

Sanitária

Exmo, Sr
Milton Schmitz
MD. Prefeíto Municipal de Carazínho
Carazinho RS
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ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Oficio transporte.-no- 00712017 - TransportelSMS

Informaçillo

Ven!Kl atravéll dest8lnfonnar motoristas e v81culos ativos na secretaria da Saúde.

Motoristas
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Veicules Transporte e ESF

ELIAS FELBER

DIRETOR TRANSPORTE

CARAZINHO-RS- 10 DE MARÇO DE 2017

t Spinivs-5779 I
--sP~5756--j

t Spin ivs-5712 i

I Spinivs-5718 jI fiaI mobi ;;h--=944T-j
I fiaI mobiixh~9442,._

<~h;0t~..,_ , '/. __
Atenciosamente_
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