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4' PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARÍLIA
PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA E DO IDOSO

Av. da8 Esmeraldas nO 877 - MarílialSP- CEPo 17.516-000 - fone (14) 3413-4696

Oficio nO 117/16 - 4° PJM-Dms

IC n" 14.0716.0006148/16-8

Manlia, 24 de outubro de 2016.

Prezado Senhor

Pelo presente, considerando representação encaminhada por Vossa

Senhoria à Promotoria de Justiça noticiando que as ambulâncias postas a disposição pelo

Município de Marília para transporte de pacientes para tratamento de saúde estão em

condições precárias, podendo colocar em risco a vida dos usuários, venho informar que

houve distribuição ao 4° Promotor de Justiça de Marília, com instauração de Inquérito

Civil, que recebeu o número 14.0716.0006148/2016R8 (portaria em anexo), com o objetivo

de apurar os fatos.

Na oportunidade, cumprimento Vossa Senhoria
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ISAURO PIGOZ~FILHO

4° Promotor de Jqstlça de Manlia

À MATRA - Manlia Transparente
Av. Carlos Gomes nO167 - sala 41- Edifício JB
Marília-SP.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

4' PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARíLIA
PROMOTORIA DOS DIREITOS HUMANOS COM ABRANGÊNOA NA DEFESA DOS IDOSOS E SAÚDE PÚBLICA

Av. das Esmeraldas nO 877 -Jardim Tangará-Marília/SP.-fone 3422-1796-CEP. 17.516-000

PORTARIA

INOUÉRITO CIVIL N° 14.0716.0006148/16-8

Trata-se de representação da ONG Matra - Manlia

Transparente, encaminhando matéria jornalística dos dias 22 e 28 de agosto de 2016,

noticiando precariedade dos veículos (ambulâncias) postos à disposição da Central

de Ambulâncias do Município de Marília para o transporte de pacientes, que

poderiam em tese estar colocando em perigo a situação dos usuários, motivo pelo

qual, para melhor apurar os fatos, instauro, nos termos do art. SO, § 1° da Lei

7.347/85, o presente INQUÉRITO CIVIL e determino o registro e autuação desta e

as seguintes providências:

Nomeio para secretariar os autos o Oficial de

Promotoria Daniela Moraes de Souza;

Nos termos do artigo 80, § 1° da Lei 7.347/85,

oficie-se à Prefeitura Municipal de Man1ia, para que no

prazo de 30 (trinta) dias preste informações a respeito

da referida situação, procedendo a levantamento físico

de todos os veículos utilizados para o transporte de

pacientes pela Secretaria Municipal de Saúde,

verificando se estão em condições de segurança e aptos

para o uso de acordo com as regras de trânsito,

apresentando relatório da referida inspeção sobre toda

frota.

- Comunique-se o representante acerca da instauração

do presente inquérito civil.

M..a~!Ji~'de outU.bro~2016 .
. / ~"L/'~

/ ISAURO PI~ZI FILHO
4° Promotor ge-'Justiça de Marília
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