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Senhor Presidente,
Senhora e Senhores Vei-eadores, CâmaraNÃiur;ic„r,,^,"~fiantaféri
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0  membro  deste  Poder  baseado  nos  atributos  legais  e  fazendo  uso  das  prerrogativas  conferidas  no
Regimento lnterno da Casa, vem, com o devido acatamento so]icitar que, após os trâmites i.egimentais
e  a   necessária   aprovação   dos   ilustres   pares   que   seja   encaminhado   MOÇÃO   DE  APLAUSOS   ao
Governador do  Estado  do  Pará,  HELDER  BARBALHO,  pelo  esforço  e empenho  no  combate  ao  novo
coronavírus em todo o Estado e em especial, no município de Santarém e região Oeste.

Esta   MOÇÃO   DE  APLAUSOS  vem   reconhecei-  todo   esfoi-ço,   dedicação   e   trabalho   do   govermdor

HELDER BARBALHO para atender as demandas do combate à Covid-19 em Santarém e região Oeste.
Santarém  conta  com  um  Hospital  de  Campanha  com  120  leitos,  sendo  36  leitos  de  UTl  e  84  leitos
clínicos  que atendem  os  santarenos  e  todos  da  região,  temos  a djsposição  o  serviço  aeromédico  que
conta  com  duas  aeronaves  para  resgatar  pacientes  da  região  e  trazer  para  Santarém,  o  Hospital
Regional   do   Baixo  Amazonas  foi  ampliado  e  está   funcionando   com   52   leitos   de  UTI,  foi   feita  a

ampliação da rede de gás medicina] hospjtalar no Hospital de Campanha com ].nsta]ação de um tanque
de   oxigênio,   garantiu   uma   UTI   Móvel   para   deslocamento   de   pacientes   com   Covid-19,   fez   a

descentralização de um laboratório que permitirá que exames de Covid-19 sejam feitos em Santarém,
trouxe para Santarém o atendimento da Policlínica ltinerante, envio de medicamentos e cestas básicas

para serem distribuídas, além da liberação de aproximadamente RS 30 milhões para obras por ocasião
ao  aniversário  de  Santarém,  entre  outras  ações  i.ealizadas  pelo  Governo  do  Estado,  por  meio  do
Governador HEI.DER BARBALHO.

Ante  o  exposto,  atendídas  todas  as  formalidades  legais,  requeremos  fique  constando  na  ata  desta
Sessão Legislativa, MOÇÃO DE APLAUSOS e que seja enviada cópia ao Centro Regional de Governo do

Baixo Amazonas e ao Palácio do Govemo do Estado do Pará com os nossos cumprimentos.

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


