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i    Secretário

GAEiNETE Dom_READOR RAIMUNDO FELEOL CARDOSO -LPP

INDICAÇÃO N°  ó`5  /2020

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, em caráter de urgência, a contratação de enfermeiros e técnicos para as Unidades
Básica de Saúde de Vila Curuai, Vila Socorro e Arapixuna.

Justificativa

Considerando a realidade da Pandemia infecciosa provocada pelo Novo Coronavírus (COVID-
19) reconhecida pela Organização Mundial de Saúde -OMS, que nos faz enfrentar e conviver
com a curva mais alta da doença em nosso município, bem como outros riscos de doenças e
agravos  pelos  quais  as  populações  estão  em  constante  vulnerabilidade;  considerando  as
ações  de  atendimentos  no  ambulatório  móvel  para  pacientes  com  sintomas  gripais,  nas
comunidades do  interior do  munici'pio onde foram  realizadas consultas médicas,  teste  rápido
e entrega de medicamentos, obtendo-se os seguintes números de pessoas testadas positivo
para a COVID-19: Vila Curuai  -42; Vila Socorro -24 e Arapixuna -29. A presente matéria
se  justifica  pela  necessidade  da  contratação  de  profissionais  para  atuarem  nas  ações  e
serviços   visando   o   monitoramento   dos   infectados,   a   promoção   da   saúde,   proteção   e
recuperação das pessoas. Atualmente, o quadro de profissionais de saúde nas comunidades
da  Região é  deficitário,  em  consideração ao número de  pessoas/comunidades e,  de acordo
com a atual situação em nosso munici'pio, editada pelo Decrefo Mun/.c/.pa/ Wo.  737/2020, que
deciara   Estado   de   Caiamidade   Púbiica   em   decorrência   da   Pandemia   do   -Nàvo
Coronav/'rus ÍCOWD-79/,  o atendimento a esta  propositura  garantirá  o direito à  saúde  e  o
dever da prestação de serviços públicos essenciais à sociedade, auxiliando na diminuição da
curva de crescimento da pandemia e de outras enfermidades.

Pede-se que seja encaminhada cópia à Associação de Moradores de Vila Curuai (ASMOVIC),
Conselho Municipal de Saúde e Direção da UBS: Curuai, Vila  Socorro e Arapixuna.

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