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•  REQUERIMENTO N°    ¢'4_3 /202o

Senhor Presidente,
Senhora e Senhores Vereadores.

REQUER à Prefeitura Municipal de Santarém,
através  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,
que sejam realizadas consultas médjcas, tes-
tes rápidos, disponibi[ização de medicamen-
tos e protocolos de remoção para as pessoas
que moram nas regiões rurais que procuram
atendimento  com  suspeita  ou  diagnostica-
das com COVID-19.

Considerando que as comunidades, aldeias indígenas e quilombos em sua
maioria ficam distantes da zona urbana do munici'pio.

Considerando que a remoção de moradores das comunidades, aldeias in-
dígena e quilombos, para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que recebe acome-
tidos pelo coronavírus é complexa dada a distância para a zona urbana.

Considerando o grande fluxo de sai'da e entrada de moradores nas comu-
nidades,  aldeias indígenas e quilombos,  que vem à zona  urbana do município o que
pode agravar a transmissão do vírus.

0 Vereador infra-assinado, fazendo uso das normas asseguradas pelo Re-
gimento lnterno desta Casa Legislativa, REQUER à Prefeitura Municipal de Santarém,
através da Secretaria Municipal de Saúde, as seguintes ações:

1.  Planejamento de ações de consultas médicas  nos  pólos da zona  rural
que possuem unidade de saúde, das pessoas suspeitas de estarem com a Covid-19,
e que seja dada a devida publicidade a esse planejamento.

2. Agendar ação de testagem para a Covid-19, na mesma oportunidade em
que forem realizadas consultas médicas na população da zona rural.

3.  Distribuir os medicamentos que estão sendo ministrados aos pacientes
acometidos pelo  Coronavírus,  nas  unidades básicas de saúde das comunidades,  al-
deias e quilombos, desde que seja apresentada receita médica.

4. Definir e comunicar as equipes de saúde das comunidades, aldeias indi'-
genas  e  quilombos,  um  protocolo  de  remoção  dos  pacientes  suspeitos  de  infecção
pelo Coronavírus.
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