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CÂMARA MUNICIPAL DE  

ACARAU 
INDICAÇÃO N°219/2021 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras. 

SITUAÇÃO 
APROVADO 

APROVADO C/ 
EMENDA 

fl REJEITADO 
1i  11  iD2J 

VISTO 

INDICA ao Executivo Municipal que promova a 
realização de Cursos de Primeiros Socorros para 
professores e demais funcionários das Escolas 
Municipais e Estaduais do Munícipio de Acaraú. 

Os primeiros socorros são os cuidados e procedimentos prestados imediatamente a 
vítima após um acidente, sendo essenciais para manter a estabilidade da mesma 
antes do atendimento profissional. O tempo é crucial para o prognóstico da vítima, 
dessa maneira, o atendimento deve ser realizado o mais rápido possível e com a 
técnica correta. 

Nesse cenário, os profissionais da educação, os quais estão próximos dos alunos, 
fazem a diferença quando bem instruídos sobre como se comportar em situações 
de emergência. E de ressaltar que diversas vidas podem ser salvas com a prestação 
do socorro ainda no local do acidente. Ademais, a formação dos profissionais de 
educação será um importante meio na propagação de noções de urgência e 
emergência para a população em geral. 

Destacamos que a escola é um ambiente participante da formação da educação 
com o papel de promoção à saúde e prevenção. Logo, há a necessidade de que 
noções de primeiros socorros sejam difundidas para as crianças, adolescentes e 
responsáveis, levando em conta que os serviços de emergência poderão se 
beneficiar com a redução das possíveis entradas equivocadas, a diminuição dos 
erros e intervenções mal realizadas. 

Portanto, indicamos ao Executivo Municipal que a adote ações como oficinas, 
palestras e outros meios de troca de conhecimento a serem ofertados aos 
profissionais da educação e alunos, visando sempre garantir a capacitação por 
pessoas especializadas, ajudando aos leigos a intervir em situações de risco de 
forma segura, com uma análise rápida e técnica adequada, reduzindo o risco de 
mortalidade e aumentando a segurança da assistência. 

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 a presente INDICAÇÃO,  solicitando a realização de Curso Básico de 
Primeiros Socorros para professores e demais funcionários das Escolas Municipais e 
Estaduais do Munícipio de Acaraú. 
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