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REQUERIMENTO Nº 036/2015 DE 15 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 apresente a este 

Poder Legislativo projeto de Lei autorizativo para obtenção de 

linha de crédito junto às instituições financeiras para aquisição 

de ambulâncias a serem destinadas ao transporte de pacientes 

residentes nos Distritos de Lagoa do Carneiro, Juritianha, Santa 

Fé e Aranaú. 

 

Diante da extensão do município de Acaraú verifica-se a que os cidadãos que residem na zona rural e 

que necessitam de cuidados médicos de urgência carecem de um transporte adequado que os conduza 

com celeridade e segurança à Sede de nossa cidade. Para garantirmos a estes cidadãos um atendimento 

de saúde digno e de qualidade se faz necessário a utilização de ambulâncias. Ocorre, que as 

ambulâncias do município se encontram bastante deterioradas pelo uso constante, se fazendo 

necessário, a renovação da frota.  

 

Diante deste quadro, as Administrações Públicas Municipais têm procurado junto aos diversos órgãos 

e autoridades a obtenção de recursos financeiros para a aquisição de ambulâncias visando o transporte 

seguro, eficaz e digno a sua população, uma vez que o Município não dispõe atualmente de recursos 

suficientes para aquisição destes. Desta forma, entendemos que se mostra razoável e até mesmo 

necessário que o Poder Público Municipal procure através das instituições financeiras a obtenção de 

linha de crédito para aquisição de ambulâncias destinadas ao transporte de pacientes residentes nos 

Distritos de Lagoa do Carneiro, Juritianha, Santa Fé e Aranaú.  

 

Por fim, acreditamos que esta Casa Legislativa ciente da necessidade aqui apontada não se escusará 

em aprovar uma propositura de lei autorizativa para obtenção desta linha de crédito.   
 
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 apresente a este Poder Legislativo projeto de Lei autorizativo para 

obtenção de linha de crédito junto às instituições financeiras para aquisição de ambulâncias a serem 

destinadas ao transporte de pacientes residentes nos Distritos de Lagoa do Carneiro, Juritianha e 

Aranaú. 

 

Termos em que 

P. Deferimento. 

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 15 de Maio de 2015. 
 

 

Manoel Teófilo Rocha 

Vereador(PMDB) 

 

 

 

Paulo Sérgio Gomes de Andrade 

Vereador(PMDB) 

 
 

José Ílson de Araújo 

Vereador(PV) 

 

 

José Vascolombo Araújo 

Vereador(PMDB) 
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