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PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida Dr. Anysio Chaves,1001.
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?-Secretárit`

mlNETE DO VEREADOR TADEU CUNHA -DEM

iNDicAÇÃO N°   5.3    /2020

Senhor Presidente,

Senhora e Senhores Vereadores.

lndica  ao  Prefeito  Nélio  Aguiar  através  da
Secretaria Municjpal de Saúde de Santarém -
SEMSA,   contratação   de   psicólogos   que
possam atender os profissionais da área da
saúde  que  estão  como  linha  de  frente  em
meio a pandemja do Covid-19.

A  Câmara  Municipal  de  Santarém,   através  do  Vereador  infra-assinado,
fazendo  uso das normas asseguradas pelo Regimento  lnterno desta  Casa  Legislativa,
atendendo a reivindicação dos moradores daquela localidade,  INDICA ao Prefeito Nélio
Aguiar através da  Secretaria  Municipal de Saúde de Santarém - SEMSA,  contratação
de psicólogos que possam atender os profissionais da área da saúde que estão como
linha de frente em meio a pandemia do Covid-19, especialmente os que atuam na UPA
24 horas, nos postos de saúdes e unidades básicas 24 horas.

JUSTIFICATIVA

Considerando a pandemia do Covid-19 que neste momento enfrenta a curva
mais alta da doença em  nosso município.  Onde a procura por atendimento na UPA 24
horas,  postos  de  saúde  e  unidades  básicas  24  horas,  levando  em  consideração  a
condição   humana   dos   nossos   profissionais   de   linha   de  frente   como  enfermeiros,
técnicos, médicos, pessoais de portaria e de apoio. Entendemos que esses profissionais
necessitam de  um  apoio de um  profissional  na  área da  psicologia. Aja visto,  inúmeros
casos já ocorridos de agressões verbais,  usuários querendo atendimento com  rapidez,
falta  de  entendimento  dos  mesmos  com  relação  aos  protocolos  estabelecidos  pelo
ministério da saúde. Tudo isso levando o mesmo a um estresse diário, muitos já atuando
no  extremo  da  sua  capacidade  psicológica  na  sua  rotina  de  trabalho.  Por  isso,  da
necessidade de tal acompanhamento e de um trabalho de  um  profissional da  área da
psicologia para ai.uda-Ios nesse momento que é crucial para o enfrentamento do mal que
assola nossa cidade, nosso estado, nosso país e o mundo todo.



Que cópia do presente seja dada conhecimento a SEMSA e a gestão da
UPA 24 horas e do Hospital Municipal de Santarém.

Sala das Sessões,  Plenária da Câmara Municipal de Santarém, em
maio de 2020.
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