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EXCELENTÍSSIMO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARCO/CE. 

 

 

REQUERIMENTO Nº 084/2017 

 

EMENTA: Requer que o Poder Executivo disponibilize ambulância 

24 horas para o Bairro Triângulo do Marco. 

 

O Vereador infra-assinado, no uso de suas funções legislativas e na 

forma regimental, após consulta ao Plenário, requer ao Poder Executivo, por 

meio da respectiva Pasta, que disponibilize ambulância 24 horas para o 

Bairro Triângulo do Marco, inclusive com profissionais igualmente a postos 

para o atendimento imediato de pacientes, devendo referida estrutura 

permanecer no posto do PSF do local. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 05 

de outubro de 2017. 

 

 

ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

 Tal iniciativa pretende ecoar reivindicação de moradores do referido 

Bairro, que carece de atendimento emergencial, especialmente no que diz 

respeito aos primeiros socorros, que por vezes são determinantes para 

salvar uma vida e evitar sequelas futuras. 

  

Além do fator clínico, insta salientar que o Bairro de Triângulo de 

Marco detém considerável percentual da população local, reforçando a 

necessidade da medida, especialmente em face da considerável distância 

para o hospital local, o que por si só já aumenta o risco de insucesso 

quando do atendimento urgente.      

 

  Indica-se, assim, a permanência de uma ambulância no local, de 

preferência na sede do PSF, como forma de proporcionar um serviço mais 

completo de assistência hospitalar imediata para a população local, motivo 

pelo qual contamos com o apoio dos pares para a aprovação da proposição.  

  

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 05 

de outubro de 2017. 

 

 

ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO 

Vereador 

 

 

 

 


