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PROJETO DE INDICAÇÃO CONJUNTA 068/2019 

 

Sr.ª. Presidente, 

Senhores (as), Vereadores (as). 

 
Nós, Vereadores (a), JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA - Zequinha da Saúde e OLDENY 

FREITAS MEIRA - Nega, com assento nesta Casa de Leis e em conformidade com o 

Regimento Interno da Câmara, após dado ciência e aprovado pelo Soberano Plenário, seja 

encaminhado o EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

a presente indicação.  

SOLICITAM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS 

AOS MOTORISTAS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, COMO: OS 

CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS E TRANSPORTE ESCOLAR. 

JUSTIFICATIVA 
Haja vista, que tal propositura se faz necessário para que os profissionais acima 

citados adquiram um aperfeiçoamento, principalmente por que atuam no transporte de vidas 
e são responsáveis por elas, havendo necessidade de qualificação e melhoramento no 
atendimento/serviço prestado por estes profissionais, é essencial que haja sempre um 
profissional responsável a prestar socorro quando necessário. 

 
A indicação visa também regulamentar os motoristas lotados junto à Secretária 

Municipal de Saúde que realizam o transporte de pacientes que tenham como origem ou 
destino hospitais, clínicas, postos de saúde ou unidades de pronto atendimento (UPA), como 
condutores de ambulância, bem como de transportes escolares que trabalham com 
transportes de alunos. 

 
 “À primeira vista, a indicação pode parecer superficial, mas não é”. Trata-se de um 
passo para valorização dessa importante categoria, "sem demérito algum para quem é 
motorista, o fato é que embarcar e desembarcar um doente em diferentes graus de 
complexidade e dirigir sabendo que cada segundo pode fazer diferença entre a vida e a 
morte é um processo complexo, que exige formação, treinamento, habilidade, qualificação e 
experiências específicas". 
 
 O treinamento é importante para os profissionais e também para a sociedade, que 
sofre com as remoções de socorro feitas de forma aleatória, sem o devido treinamento do 
condutor. 
 
 “Art. 145-A. Além do disposto no art. 145, para conduzir ambulâncias, o candidato 
deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 
(cinco) anos, nos termos da normatização do Contran”. 
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Diante do exposto esperamos que a Municipalidade regulamente esta indicação no quadro 
funcional da Secretaria de saúde e de Educação do Município. 
 
 
        Por este exposto, tenho a convicção que receberei a aprovação dos nobres colegas, 

assim como o apoio do Gestor Municipal no atendimento nesta Indicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, 20 DE MAIO DE 2019. 

                       PLENÁRIO ANTÔNIO OLIVEIRA SANTANA 

 
 

 
 

JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA-PSB                                   OLDENY FREITAS MEIRA  
        Zequinha da Saúde                                                           Nega 
            VEREADOR                                                                       VEREADORA 
 

 


