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Considerando que é dever do vereador trabalhar junto com o executivo municipal em 

todos os assuntos de interesse da nossa população principalmente nos assuntos sobre a saúde de 

nosso povo.

Considerando que recentemente aconteceram dois acidentes em nosso município sendo 

um deles na SP-062 e outro no bairro da Vila Prado sendo que em ambos, além da demora da 

chegada da ambulância as vítimas poderiam ter tido os primeiros socorros no local do acidente 

desde também, fosse necessário.

Considerando que a partir desses acontecimentos a função do vereador é também de se 

preocupar com nossa população e tentar buscar soluções para que esses problemas possam ser 

minimizados dentro de nosso município.

  Pelos  considerandos,  requeiro  a  mesa  após  ouvir  do  Plenário,  que  o  Senhor  Prefeito 

Municipal  Marcos  de  Oliveira  Galvão,  possa  estar  entrando  em  contato  com  o  Corpo  de 

Bombeiros em Pindamonhangaba para que possamos implantar em nosso município o programa 

“bombeiro  comunitário”  que consiste  na vinda de bombeiros  para nosso município  para dar 

treinamentos de primeiros socorros para enfermeiros, equipe médica, nas escolas, em todos os 

departamentos da prefeitura, bem como ainda dar esses treinamentos de primeiros socorros nas 

empresas de nosso município também. Já estivemos reunidos com o corpo de bombeiros e pelo 

pouco tempo e conhecimento desse projeto, temos certeza que isso ajudará e muito toda a nossa 

população.

 Que deste  se  dê conhecimento  aos  Ilmos.  Senhores Capitão da Brigada do Corpo de 

Bombeiros,  ao  Tenente  Cafalchio  ambos  do  agrupamento  do  Corpo  de  Bombeiros  de 

Pindamonhangaba e ao Jornalista Cabral do Jornal “Comunicação Regional” para conhecimento 

público.
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