
 

 

 

 

 

 

MOÇÃO Nº 015/21 

 

Apresentamos à Mesa, dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO 

DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ao Rotary International, que através de sua 

Fundação Rotária, das Governadorias do Distrito 4510 (Brasil), Distrito 5080 (Estados 

Unidos da América), Distrito 1870 (Alemanha), Rotary Club de Adamantina (Brasil), 

Rotary Club de Pasco-Kennewick (Estados Unidos da América), e Rotary Club de Willich 

(Alemanha), realizou importante doação de equipamentos médicos ao Hospital de Adamantina 

(Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Adamantina). 

Os equipamentos adquiridos terão como finalidade, oferecer melhor 

qualidade de atendimento na SALA DE EMERGÊNCIAS do Pronto-Socorro evitando mortes 

e traumas de pessoas e outras emergências de Alta Complexidade Médica, inclusive, aqueles 

destinados ao Setor da Maternidade, irão contribuir para potencializar a assistência prestada às 

mulheres e crianças, proporcionando maior segurança e qualidade à população, e gerando o 

compromisso de preservar vidas. 

O Pronto-Socorro e o Setor da Maternidade atendem as pessoas durante 24 

horas/dia, sendo referência em urgência e emergência para 10 cidades com aproximadamente 

5000 atendimentos ao mês, dos quais, 80% das pessoas assistidas têm um nível social e 

econômico muito prejudicado. Com a instalação dos novos equipamentos os resultados finais 

serão mais satisfatórios, além de evitar as transferências de pessoas para outros hospitais da 

região, que hoje são por volta de 30 (trinta) mensalmente. 

Com o recebimento dos equipamentos, os serviços médicos estarão sendo 

aprimorados, e a infraestrutura de saúde, melhorada, sanando assim as necessidades da 

comunidade local e regional. 

Para tanto, com o apoio do Rotary Internacional, foram adquiridos os 

equipamentos, que totalizou a quantia de U$ 59.822 (cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e 

dois dólares), o equivalente a R$ 334.404,97 (trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e 

quatro reais e noventa e sete centavos), que serão de extrema importância ao desenvolvimento 

das atividades nas Salas de Emergências do Pronto Socorro e Setor da Maternidade. 

 

Da decisão desta Casa, seja dada ciência aos homenageados. 

 

Plenário Vereador José Ikeda, 23 de abril de 2021. 
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