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Requerimento Nº 061/2021
Autor: Vereador: ALEX ALVES VIEIRA. 
Assunto: reitera e solicita informações sobre atendimento aos termos da
Indicação n.º 055/2019, que tem por objeto: elaboração e envio a esta Casa de
Projeto de Lei que disponha sobre Parceria entre o Município de Itabela e
Representante dos Bombeiros Civis, para atendimento conjunto com o SAMU
em acidentes e situações de emergências especificas.

O Vereador que subscreve o presente, no exercício de suas prerrogativas legais e
regimentais, REQUER a Mesa que após ouvido o plenário seja notificado o Chefe
do Poder Executivo Municipal, solicita informações sobre atendimento aos termos
da Indicação n.º 055/2019, que tem por objeto: “elaboração e envio a esta Casa de
Projeto de Lei que disponha sobre Parceria entre o Município de Itabela e
Representante dos Bombeiros Civis, para atendimento conjunto com o SAMU
em acidentes e situações de emergências especificas”.

Em anexo enviamos reenviando a minuta padrão do projeto de Lei que “Dispõe sobre
medidas complementares de segurança em prevenção e resposta a emergências em áreas
e edificações no âmbito do Município e dá outras providências”, e ainda, destacamos o teor
do artigo 9º, que versa: 

“Art. 9º. Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual, o
Município poderá instituir serviço municipal de bombeiros civis ou firmar
convênio com órgão ou serviço público, ou associação, ou instituição, da
iniciativa privada ou sociedade civil organizada para prestação destes
serviços em seu território”. 

Concluindo, reiteramos a relevância do presente Requerimento, aguardamos com
expectativa a manifestação dos Órgãos Municipais responsáveis para se pronunciar sobre a
viabilidade deste.  

Sala das Sessões Maria José Santana de Oliveira, Itabela-Ba, 31 de agosto de 2021.

ALEX ALVES VIEIRA 
Vereador 


