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Gabln®te do V®reador Jabgks®n Douglas Santana Fenelra

INDICAÇÃO No   r7c3    #o2o.
Senhor Presidente, Senhora e Senhores Vereadores.
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Brasil, o Senhor JAIR MESSIAS BOLSONARO a fim de que ele detemine o Ministério da Saúde a instalar
um Hospital de Campanha no Municipio de Santarém -Região Oeste do Pará.

JUSTIFICATWA

A   presente   proposição   obietíva   solicftar  junto   ao   Excek3ntíssimo   Senhor   Presidente   da   República   a
implantação de um Hospnal de Campanha em Santarém, com a finalidade de atender as grandes demandas
de  pacientes  acometidos  do  Covid   19,  de  toda  Região  Oeste  do  Pará,  que  na  sua  totalk]ade  soma
aproximadamente um milhão de habítantes.

A gestão  Municipal  de  Santarém  enfrenta  sérias  dificuldades  para  atender o  grande  número  de  pacmtes
c"n covH-19,  haja vista,  que por ser uma cidade  polo,  também  atende  pessoas de outros  municipios que
compõe a região oeste paraense. A taxa de contágb do covíd-19, teve uma evolução epidêmica da doença
na região, aumentando os indioes de ocupação dos leitos de enfemaria e ocupação dos bitos de UTl.   Com
os  números de  leitos de enfemaria e de leitos de  UTl  ocupados  por pacientes com  Covid  -  19,  a gestão
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evidente crescimento de pessoas acometk]as  pelo  Covk]-19 em toda  região oeste do  Pará,  bem como,  os
números  de  óbitos  que  tem  crescido.  Neste  sentido,  toma-se  relevante  a  implantação  de  um  Hospital  de
Campanha  em  Santarém,  pelo  Governo  Federal,  para  ajudar  no  tratamento  de  pessoas  contagiadas  peb
Covid -19.

Dessa foma,  por este pk!fto representar grande rek}vância é  primordial sua aprovação pebs ilustres pares

que compõem esta Casa Legislativa do Municipio de Santarém.

Que seja dado conhecimento ao Excelentissimo Senhor Presklente da Repúblti Federativa do Brasil, o
Senhor JAIR MESSLAS B0LSONARO, no Palácio do Planalto, sito na Praça dos Tnês Poderes - Brasília,
DF, 70150-900

Sala das sessões, Plenário "Vereador Benedito Magalhães'' em       de junho de 2020.
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