
 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

                   

O governo municipal de Coronel Martins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 

vem a público esclarecer a nossa população sobre um vídeo de dois vereadores do nosso 

município: vereador Arlenio Cecato e vereador Valdecir de Souza, que usaram as redes sociais 

na última sexta-feira, dia 03 de setembro para, segundo eles, fazer alguns questionamentos. Em 

vídeo gravado pelos vereadores supracitados, aparece uma de nossas ambulâncias em frente a 

secretaria de saúde de Jupiá. Os mesmos diziam no vídeo estar fiscalizando o porquê da 

ambulância estar “parada” em frente a secretaria de saúde de Jupia”. Segundo eles, deveriam 

fiscalizar, pois o povo de Coronel Martins estaria “perecendo” por falta de atendimento e 

transporte. 

A secretaria de saúde esclarece a toda a população que, realmente uma de nossas 

ambulâncias estava emprestada ao município de Jupia, em virtude de o mesmo estar com a única 

ambulância no conserto. E que essa troca de ajuda entre o município de Jupia e também o 

município de Galvão e Coronel Martins sempre houve, nessa gestão, e nas gestões anteriores. E 

tanto em gestões anteriores como na atual essa ajuda é feita somente em situações de 

EXTREMA NECESSIDADE e por um curto período de tempo. O objetivo desse pacto entre os 

municípios é não deixar a população desassistida, pois, somos sabedores que a falta de uma 

ambulância pode custar vidas. 

Dos Fatos: no dia 30/08/2021 a secretaria municipal de saúde de Coronel Martins foi 

contactada pela secretaria de saúde de Jupiá, onde a mesma, solicitou a ajuda de uma das nossas 

ambulâncias, pois, a ambulância daquele município estava com problemas mecânicos e precisava 

ficar alguns dias para que fossem efetuados os reparos. De pronto enviamos a ambulância, pois, 

por diversas vezes fomos socorridos por aquele município.  Salientamos que em nenhum 

momento nossos munícipes ficaram desassistidos de atendimento, pois possuímos uma segunda 

ambulância para que, se necessário, fosse usada. Esclarecemos também, que em nenhum 

momento nossa população pereceu por falta de atendimento e transporte. Que a segunda 

ambulância que foi emprestada para Jupiá, seria somente para o caso de EXTREMA 

URGÊNCIA. 



 

 

A população é sabedora, que desde o início da gestão Moacir e Manera trabalhamos 

incansavelmente para manter, melhorar e ampliar os atendimentos da área da saúde, tais como, 

contratação de um segundo médico, contratação de um médico pediatra, fonoaudióloga, temos 

em nossa farmácia básica mais de 500 itens de medicamentos, zeramos a fila de exames 

laboratoriais, e, mantivemos o tempo todo os exames de média e alta complexidade. A fila de 

pequenas cirurgias também está praticamente zerada. Pretendemos agilizar e fiscalizar melhor o 

atendimento feito pelos agentes de saúde, e para que isso seja possível o município adquiriu 

tablets para todos. Essas são algumas das ações que viemos desenvolvendo para oferecer 

atendimento de qualidade ao nosso povo. 

Pedimos desculpas à população de Coronel Martins, que se viu envolvida nessa situação 

constrangedora, pois o fato foi usado e divulgado de maneira distorcida e de má fé, com o claro 

intuito de prejudicar a atual administração. Desculpamo-nos também com o município de Jupiá 

que por tantas vezes ajudou nosso município e quando solicitou nossa ajuda, se viu envolvido 

nessa polêmica, criada por duas autoridades de nosso município, as quais deveriam ser as 

primeiras a entender e a defender que saúde deve ser prioridade, que salvar vidas não requer 

fronteiras.  

Salientamos que nosso foco É SALVAR VIDAS, independentemente de onde elas 

estejam, e que jamais, em sã consciência poderíamos deixar um vizinho que pediu ajuda 

desamparado, exemplo esse seguido, de todas as gestões passadas. 

Sendo oque se apresenta para o momento, nos colocamos a disposição para dirimir 

quaisquer dúvidas da nossa população. 

 

Coronel Martins, 09 de setembro de 2021. 

 

 

                                                            MOACIR BRESOLIN 

Prefeito Municipal 


