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REQUERIMENTO Nº 034/2015 DE 07 DE MAIO DE 2015. 

 

 
 
Excelentíssimo Senhor Vereador JOSÉ CLAUDENIR SILVEIRA SOUSA 

MD. Presidente da Câmara Municipal de Acaraú - CE 

 

 

 

Requerimento para que a Prefeitura Municipal providencie um 

veículo para ficar a serviço do Posto de Saúde da localidade de 

Carrapateiras para realizar o transporte de pacientes até a Sede 

do Município de Acaraú. 

 

 

 
O Posto de Saúde das Carrapateiras atende a todas as localidades ali circunscritas, como: Medeiros, 

Morgado, Tabuleiro Alegre, Iús, Barrinha e Castelhano. Ocorre que devido ao tamanho da área de 

atuação desta Unidade de Saúde há uma grande demanda de pacientes que necessitam ser 

encaminhados para atendimento na Sede de nosso Município, todavia, não podem contar com uma 

ambulância ou um veículo para esta finalidade.  

 

Diante da enorme distância a ser percorrida por estes pacientes se mostra razoável que o Poder Público 

forneça uma ambulância ou um veículo de apoio para realizar o transporte destes pacientes do Posto 

de Saúde da localidade de Carrapateiras até a Sede do Município de Acaraú. 

 

Daí, a presente propositura se justifica por se tratar de uma medida de interesse público, que visa 

garantir melhor qualidade de vida aos cidadãos que residem nas localidades inicialmente mencionadas, 

situadas no Distrito de Aranaú. 

 
Após o exposto, REQUEIRO à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na forma 

regimental, que se digne em oficiar a Prefeitura Municipal de Acaraú, encaminhando o presente 

requerimento, para que esta providencie um veículo para ficar a serviço do Posto de Saúde da 

localidade de Carrapateiras para realizar o transporte de pacientes até a Sede do Município de Acaraú. 

 

  

 

Termos em que 

 

P. Deferimento. 

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 07 de Maio de 2015. 

 
 

 
 

José Ilson de Araújo 

Vereador(PV) 

 


