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REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

Fm, / a2 ílc4J~ MUNICIPAL A COMPRA OU LOCAÇÃO
IMEDIATA DE UMA AMBULANCIA PARA O

MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E

DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
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Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma regimental e constitucional,

que seja oficiado o Prefeito Constitucional de Barra de Santa Rosa, o senhor Jovino

Pereira Nepomuceno Neto, solicitando a compra ou locação imediata de uma

ambulância para o Município de Barra de Santa Rosa-PB.

JUSTIFICATIVA:

Para garantirmos aos nossos Cidadãos um atendimento de saúde que seja

digno e de qualidade, é necessária a utilização de um transporte com segurança. O

Município atualmente não possui um hospital na cidade necessitando do transporte

para encaminhar os pacientes para outras regiões. No entanto, só temos uma

ambulância que não está suportando a demanda da população do nosso município.

O Município de Barra de Santa Rosa-PB possui estimadamente de acordo com

o censo, cerca de 15.286 habitantes, portanto, existe um déficit muito grande em

relação as demandas destes e que precisa urgentemente ser sanado, por isso é de

extrema importância a aquisição ou locação de uma ambulância visando o transporte

seguro, eficaz e digno a sua população..
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Logo, se faz necessário e urgente que possamos focar os olhos para resolver

este problema emblemático que chega simultaneamente com a necessidade de

transportar esses pacientes para os hospitais das regiões mais próximas.

Diante disso, reiteramos o pedido para a compra ou locação imediata de uma

ambulância para o Município de Barra de Santa Rosa-PB. se faz necessário tendo em

vista a redução desses problemas e a prevenção de futuros transtornos. Justo que

essa medida contribuirá para o melhoramento das condições de transporte dos

pacientes e conseqüentemente trará satisfação geral dos habitantes do nosso

município.

Sala das Sessões "Plenário Edvaldo Martins de Oliveira"

Barra de Santa Rosa/PB, 17 de Fevereiro de 2017.

(lex silva oliveira

Vereador Proponente
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