Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Vereador Jean Corauci

REQUERIMENTO Nº 4606/2022
MOÇÃO DE REPÚDIO À PREFEITURA E
SECRETARIA DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO PELA FALTA
DE LEITOS E CONSEQUENTE DEMORA NA REMOÇÃO DOS
PACIENTES PARA OS HOSPITAIS.

Senhor Presidente,
Uma crise gigantesca e sem precedentes continua atingindo a todos por conta da
pandemia do covid-19. A chegada da nova onda do vírus mostra mais uma vez como nosso
presente e futuro são afetados de forma gigantesca. Inclusive enfrentando um surto de doença
gripal de grande contagio.
Porém, demandamos que todo o poder público reme na mesma direção, cooperando com
os demais setores da sociedade, cumprindo o seu papel de viabilizar e garantir atendimento e
disponibilidade de LEITOS para todos.
Faço o apelo para que todos os gestores deixem a vaidade e o lado político de lado. Acima
de tudo, passem a pensar na população. A sociedade não conseguiu entender até hoje por que
leitos de UTI foram fechados, quando todos sabiam da eminencia de uma nova onda, tão mais
contagiosa, estava às nossas portas. Hoje, Ribeirão volta à fase vermelha porque a ocupação de
leitos está acima de 90%. Muitos hospitais não podem mais receber nenhum paciente grave.
Fica aqui também o apelo para que o dinheiro seja investido de forma correta. Ele chegou!
Desde o início da pandemia, são quase R$ 200 milhões que chegaram para Ribeirão Preto.
Esse dado é oficial, como outros que mostram que a Prefeitura de Ribeirão Preto não investiu
esse valor para financiar abertura de leitos UTI, por exemplo.
Além disso, retornou aos cofres públicos municipais mais de R$ 56,7 milhões que foram
recuperados pela Operação Sevandija em negociação com a Aegea Saneamento – empresa
envolvida junto com o Saerp no maior esquema de corrupção da história de Ribeirão Preto.
Posto isto, na forma regimental, requeiro que seja ouvido o douto plenário desta
Casa de Leis, e seja aprovada a presente MOÇÃO DE REPÚDIO CONTRA A PREFEITURA
MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO PELA FALTA DE LEITOS E
CONSEQUENTE DEMORA NA REMOÇÃO DOS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM
RIBEIRÃO PRETO.
Sala das Sessões, 14 de junho de 2022.
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