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INDICAÇÃO N° í8 / 2020

Senhor Presidente,
Senhora e Senhores Vereadores,
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INDICA A0 PODER PÚBLICO POR MEI0 DA SECRETARIA

MUNICIPAL    DE    SAÚDE    (SEMSA),    QUE    A    UNIDADE

BÁSICA    DE    SAÚDE    DA    COMUNIDADE    CENTRO    DO
ARITAPERA SE|A UM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA 0
TmTAMENTo DE covlD-19 NA REGIÃo DE vÁRZEA DE
SANTARÉM.

0  membro  deste  Poder,  que  este  subscreve,  baseado  nos  atributos  legais,  vem,  com  o  devido
acatamento solicitar que, após os trâmites regimentais e a necessária aprovação dos ilustres pares
desta  Casa,  seja  encaminhado  esta  indicação  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  (SEMSA)  para  que,
dentro  da  forma  legal,  a  Unidade  Básica  de  Saúde  do  Centro  do  Aritapera  seja  um  Centro  de
Referência para o tratamento de Covid-19 na região de Várzea, assim facilitando o atendimento de
moradores da região do Aritapera.
Segundo estudos divulgados em 01  de junho de  2020, a taxa de contágio de Covid-19 na região de
rios é de 2,37°/o, a mais alta em todas as regiões do município, além de ter 260 pessoas monitoradas.
Segundo a SESPA, em boletim divulgado no dia 02 de junho de 2020, a região de Rios tem 07 pessoas
diagnosticadas com Covid-19 e o registro de 03 óbitos.
A implantação de um Centro de Referencia no  Centro do Aritapera com suporte e medicamento irá
ajudar no  combate  ao  coronavírus  e  irá  também  ajudar  os  moradores  das  comunidades  a  serem
atendidos  mais  rapidamente  dando  a  eles  a  oportunidade  de  iniciar  o  tratamento  no  início  da
doença.

Pedimos que o Poder Público por meio da Secretaria Municipal de Saúde  (STM), que faça uma
análise da situação acima citada.

Sala das sessões, Plenário da câmara Municipal de santarém, em                  junho de 2020.

RONAN LIBERAL |R.
Vereador - Líder MDB
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