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GABINETE DO VEREADOR RAIMUNDO FELEOL CARDOSscrd2Do

iNDicAÇÃO N°   G4 /202o

Senhor Presidente,

Senhora Vereadora e Senhores Vereadores

0  Vereador  que  abaixo  subscreve  indica  a  nobre  Mesa,  consultando  o  Soberano
Plenário  na  forma  regimental  que  seja  encaminhado  expediente  ao  Excelenti'ssimo
Senhor Prefeito Municipal de Santarém,  Francisco Nélio Aguiar da Silva, com cópia
à  Excelentíssima  Senhora  Secretária  Municipal  de  Saúde,  Daiane  Lima,  solicitando
aos   mesmos   que   seja   viabilizado   para   o   Distrito   de  Vila   Curuai-Lago   Grande   a
aquisição   de   um   veículo   para   apoio   logístico   de   transporte   e   locomoção   dos

profissionais   de   saúde   em   serviço   de   atendimento,   orientações,   prevenções   às
enfermidades e outros serviços de interesse público nas comunidades que compõem
a região.

Justificativa

0   distanciamento   geográfico,   as   condições   estruturais   e   logísticas   das
comunidades é uma dura realidade que nos remete ao desafio de encontrar uma
imediata  solução  que  venha amenizar o  sofrimento  de  boa  parcela  de  nossos
munícipes.  No  auge  da  Pandemia  do  Novo  Corona Vírus,  está  cientificamente
comprovado a circulação do vírus e a infecção de pessoas nas comunidades do
interior do município de Santarém. E com o crescente aumento do números de
casos  e  a  escassez  de   leitos   hospitalares   necessários   ao  atendimento  à
pacientes,  a  propositura  aqui  apresentada  se justifica  ainda  pela  ausência  de
profissionais  de  saúde,  na  maioria  das  comunidades,  bem  como  o  acesso  a
medicamentos  e  orjentações  necessárias que objetivem  a  combater e  previr o
avanço da COVID 19 e outras enfermidades comuns em decorrência das ações
climatológicas na região Amazônica. E, considerando o dever de zelar e garantir
o   direito   a   saúde,   com   a   disponibilidade   do   veículo,   será   possível   o
deslocamento,  para  as  comunidades,  de   profissionais  lotados  nas  UBS,  bem
como de outros profissionais lotados como assessores, para atuarem em fatores
condicionantes   e   determinantes   do   processo   saúde-doença   controlando   a
incidência   de   doenças   nas   populações   através   de   ações   de   vigilância   e
intervenções   governamentais,   mediante   cronograma   e   planejamento   pré-
estabelecidos.

Sala das Sessões, Plenário da Câmara de Santarém, 03 de junho de 2020

#&#el,8gg,
Vereador
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