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Câmara Municipal de Barra de Santa Rosa
Casa "José Freires de Almeida"

CNPJ 02.262.190/0001-40

Gabinete do Vereador Cícero Ribeiro Silva

REQUERIMENTO N° 037/2017
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REQUER DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A

SUBSTITUIÇÃO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA

ESTADO DA PARAÍBA E DA OUTRAS

PROVIDENCIAS.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, na forma regimental e constitucional, que

depois apreciado e aprovado seja oficiado o senhor ricardo josé Magalhães barros
Ministro de Estado da Saúde, no sentido de providenciar com urgência urgentíssima à

substituição da ambulância do serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU,
considerando que o equipamento já estar com mais de 06(seis) anos de uso e que

precisa ser substituída imediatamente para continuar fazendo os atendimentos

imprescindíveis aos usuários dos serviços.

JUSTIFICATIVA:

Barra de Santa Rosa Estado da Paraíba, tem uma população de 15.286

habitantes dos quais 8.254 vivem na área urbana o que corresponde a 54% do total, e

7.031 vivem na zona rural, o que corresponde a 46% do total, temos uma densidade

demográfica de 19,14 hab/km^ precipitação pluviométrica de apenas 400 mm/ano, área

territorial de 775,658 km^, IDH 0,562, estar inserida na região semiárido, mesorregião

Agreste Paraibano e Microrregião do Curimataú Ocidental

Vimos pelo presente, solicitar a Vossa Excelência a renovação da frota do

Serviço Móvel de Urgência - SAMU, tendo em vista as condições de uso do

equipamento, com mais de 06(sels) anos de uso intenso servindo a comunidade veio o

desgaste natural, não atendendo mais a demanda dos serviços como deveria.
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Considerando que por diversas vezes em que foi acionado em acidentes

graves não teve condições de prestar atendimento por motivo do mesmo está

quebrado, razão pela qual requeremos com urgência urgentíssima providências no
sentido de viabilizar a renovação da frota para que possa prestar seus imprescindíveis

serviços com qualidade a nossa população que tanto necessita de atendimento.

Sala das Sessões "Plenário Edvaldo Martins de Oliveira"

Barra de Santa Rosa (PB), 26 de maio de 2017.
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CÍCERO RIBEIRO SILVA

Vereador Proponente
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