
Voo

o^i^^^^^f-e^I^o ° <f> rw*7

QÍ^ ^ ESTADO DA PARAÍBA
municipal de BARRA DE STA. ROSA

^  CASA JOSÉ FREIRES DE ALMEIDA
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REQU°ERIMENTO N° 032/2019.
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MUNICIPAL A DISPONIBILIZAÇAO DE

CURSOS DE CAPACITAÇÃO E DE PRIMEIROS

SOCORROS PARA OS MOTORISTAS DA

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANT

ROSA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDENCIA.

REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma Regimental e Constitucional, que

sendo aprovado, seja oficiado o Prefeito Constitucional de Barra de Santa Rosa, o

senhor Jovino Pereira Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo a disponibilização de

cursos de capacitação e de primeiros socorros para os motoristas da saúde do

município de Barra de Santa Rosa/PB e dá outras providências.

JUSTIFICATIVA

É importante destacar que condutores de ambulâncias podem e devem, ter em

seu currículo uma especialização como um curso de socorrista de

ambulância (atendimento pré-hospitalar) para estar preparado para todas as ocasiões,

principalmente as mais turbulentas. Condutores bem treinados em um curso de APH de

alto nível podem fazer a diferença entre a vida e a morte, entre invalidez temporária e

invalidez grave ou permanente, ou entre uma vida de produtividade e uma vida de

dependência. Por isso reiteramos, "conhecimento e preparo salvam vidas". A ação tem

como objetivo proporcionar mais segurança aos pacientes que se deslocam

diariamente, por meio do transporte municipal. O treinamento também proporcionará

ampliação dos conhecimentos dos profissionais do município, que em caso de alguma

emergência estarão preparados e capacitados para prestar os primeiros socorros. O

curso deverá abordar os seguintes temas: Noções de primeiros socorros, ressuscitação

cardiopulmonar, remoção e transporte correto de vitimas para os hospitais. A
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capacitação auxiliará os motoristas com as ações de primeiros socorros em possíveis

resgates ou situações de emergências. Um condutor com essa qualificação, não

ajudará somente passageiros e vitimas a se locomoverem de um ponto a outro, mas

fará uma imensa diferença no auxilio da equipe de remoção ou resgate no Suporte

Básico à Vida e também no Suporte avançado à Vida.

Diante disso, reiteramos o pedido para a disponibilização de cursos de

capacitação e de primeiros socorros para os motoristas da saúde do municipio de

Barra de Santa Rosa/PB, para que possamos oferecer um serviço de qualidade para

todo a população de nosso município.

REQUEIRO ainda à Mesa, na forma Regimental, depois de ouvido o Plenário,

caso seja aprovado, oficiar ao senhor Prefeito Municipal, sollcitando-lhe as seguintes

informações:

1 - Diante do acima exposto, a Prefeitura Municipal, juntamente com a

secretaria competente, pretende realizar o curso de capacitação e primeiros socorros

para os motoristas da saúde de Barra de Santa Rosa?

2 - Se a resposta do item 1 for positiva, qual a data prevista para a realização da

reforma?

3 - Se negativa a resposta do item 1, qual o motivo?

4 - Outras informações pertinentes.

Sala das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa/PB, 27 de Novembro de 2019,

José Elmir de Sousa

Vereador Proponente
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