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lNDICAÇÃO N°   £3  /2020

Senhor Presidente, Senhora e Senhores Vereadores:
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0  Vereador  signatário,   no  uso  de  suas  atribuições   regimentais  e,   depois  da  tramitação  da

presente   proposta   ao   Plenário   desta   Casa,    solicita   da   douta    Mesa    Diretora,    o   devido
encaminhamento do  inteiro teor da  presente  para atenção do  Excelentíssimo  Senhor Prefeito de
Santarém,  FRANCISCO  NÉLIO  AGUIAR  DA  SILVA,  no  sentido  de  viabilizar estudos  diante  da
Secretaria Municipal de Saúde,  a fim atender o que se pede e justifica:

a)   lmplantar na região do coria corda mais precisamente nas comunidades Cicero mendes,  Nova
Conquista    do    Chapadão,    Água    azul    entre    outras,    os    atendimentos    para    pessoas
assintomáticas gripais,  visando  prevenir o  agravamento  de  doenças,  como  o  COVID-19  afim
de atender aquela grande área.

JUSTIFICATIVA:    Senhoras    e    senhores    vereadores,    ainda    é    preocupante    a

transmissão  do  COVID-19  em  nossa  cidade.  Nossa  mabr  preocupação,  é  evitar  que  esse

vírus chegue aos  lugares mais distantes de nossa Cidade,  bem  como  região de rios  planaltos e

várzeas,  onde  o  acesso  a  saúde  é  bem  mais dfficil,  e  a  vinda  até  nossa cidade  em  busca  de

saúde toma se distantes,  sÓ  assim  poderemos evitar que nossos hospitais venha congestionar

com com altos números de pacientes. Solicitamos através de vossa senhoria que haja uma ação

itinerantes com consultas medicas na região do corta corda,  ressaltando que isso atende vários

pedidos   daquelas   comunidades,   como   comunidade   de   Agua   azul,   Cicero   mendes,   Nova

Conquista do  Chapadão,  entre outras.  ApÓs  medidas tomadas  poderemos ficar mais  tranquilos

que as pessoas distante tenha os devidos cuidados necessários

Mediantes  a  situação  preocupante  em  nossa  cidade  pedimos  a  sensibilidade  do  poder  público

municipal, e que esta decisão seja dada as comunidades citadas.

e santarém, em          de junho de 2020.

"André do Raio-X"

Vereador -Partido Verde/Pv


