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GABINETE DO VEREADOR RAIMUNDO FELEOL CARDOSO -PP      i

lNDICAÇÃO N°  q€'/2020

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM, no uso de suas atribuições legais, através
do Vereador que subscreve esta  matéria, submete a aprovação do Soberano  Plenário, a
seguinte proposta:

•     lNDICAMOS,  à mesa, ouvindo o Plenário e cumprindo as formalidades  Regimentais,

que seja enviado um Apelo ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará,
Helder Barbalho, no sentido de pedir que sejam realizados atendimentos médicos do
Barco Papa Francisco em Vila Curuai-Lago Grande, sede do Distrito de Curuai.

JUSTIFICATIVA:
0 distanciamento geográfico, as condições estruturais e logi'sticas das comunidades é uma
dura realidade, sendo que a Vila Curuai possui aproximadamente 9 mil habitantes e a região
aproximadamente 30 mil, o que nos remete ao desafio de encontrar uma imediata solução
que  venha  amenizar  o  sofrimento  de  boa  parcela  de  nossos  muni'cipes.  No  auge  da
Pandemia do Novo Corona Vírus, está cientificamente comprovado a circulação do vi'rus e
a  infecção de  pessoas nas comunidades do  interior do  município de  Santarém.  E  com  o
crescente aumento dos números de casos e a escassez de leitos hospitalares necessários
ao atendimento à pacientes, a propositura aqui apresentada se justifica ainda pela ausência
de   profissionais   de   saúde,   na   maioria   das   comunidades,   bem   como   o   acesso   a
medicamentos.  Partindo desta realidade, faz-se necessário e urgente empenhar esforços
para atingir a seguinte demanda: Atendimento do Barco Papa Francisco,  na região do
Lago Grande, que  sofre com as dificuldades nos atendimento médicos nas diversas áreas,
também vale ressaltar que a região teve um grande número de pessoas testadas positivas
para novo corona vírus, como sabemos é um vírus novo e desconhecido, que pode deixar
grandes  sequelas  nas  pessoas  que  foram  testadas,    e  o  atendimento  do  Barco  Papa
Francisco na Região iria ajudar a nossa população ribeirinha.  E, considerando o dever de
zelar e garantir o direito a saúde,

Pede-se ainda que deste expediente, seja enviada cópia à Associação da.

Sala das Sessões, Plenário da Câmara de Santarém, 01 julhos de 2020.
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