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Gabiriete d® Véreador Jacksoit Doiiglas Santana Ferreira

REQUERIMENTO N°        r70í     /2020.
Senhor Presidente, Senhora e Senhores Vereadores.
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REQUEIRO,  após  obedecer  aos  trâmites  regimentais,  depois  de  apreciação  e  aprovação  dos  llustres
membros do Soberano Plenàrio que a Mesa Diretora deste Egrégio Poder Legislativo Municipal, através do
seu  setor  competente.   Faça  encaminhar  expediente,  reiterando  a  presente  proposta,  em  atenção  AO
INSTITUTO  PANAMERTCANO  DE  GESTÃCLIPG,  OS  que  dirige  o  Hosp-ftal  de  Campanha,  solicitando
melhorias cabíveis para atender as demandas, confome abaixo especificado:

REQUERENDO QUE SEJA MONTADA UMA TENDA COM CADEIRAS E INSTALADOS BANHEIROS QUIMICOS

NA ÁREA E)(TERNA (PORTÃO DE ENTRADA) D0 HCS, PARA RECEBER OS FAMILIARES DE PACIENTES

QUE VEM COM VÁRIAS DEMANDAS.  lNCLUNDO PEDIDOS  DE  INFORMAÇÕES E ATÉ  MESMO FAZER 0
PRocEDIMENToDELIBERACÃoDoSQUEFORAMAÓBrro.

JUSTIFICATIVA

Senhora  e  Senhores  Vereadores,  consk]erando  que  o  Hospital  de  Campanha  está  localizado  no  Espaço
Pérola no Parque da Cidade, tendo sua entrada principal sem nenhuma proteção para dias de chuvas e aos

cb sol escak]ante, requeiro que sçia momada uma tenda com cadeifas e instalados banheims químicos na área
eftma(poriãodeenbada)parareceberosfàmiliaresdepacientesquevemcomváriasdemandas,incluindopedidos
de hbrmações e ané mesmo fàzer o prooedimento de libeiação dos que bram a Óbfto. Desta forma, proporcionaria
meThor oomodidade às pessoas que procuTam o Hospital de Campanha, pois elas ficam expostas ao sol e a chuva,

em Tazã) de não ter uim local adequado para recebê+as. Proportionaria também um atendimento mais humanza]o e

respeito ao distanciamemD. 0 pariamentar que  a este subscreve,  na condição de  bgitimo  representante  do

povo, requer em caràter urgentissimo, da direção do Hosphal de Campanha em Santarém, soluções cabiveb
em relação a problemática apresentada no que conceme ao pbm acima apresentado.

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