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ESTADO DO PARA

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPESAS

N'6+/2020, 

"FTIRADG NA SESSAc INDICA AO PODER EXKCUTIVO MUNICIPAL NA 

PESSOA DO EXCKLENTISSIMO SENHOR PRKFEITO, 

DARCI JOSE LERMEN, A CRIA(rAO DE UM HOSPITAL 

DE CAMPANHA, ALEM DO TREINAMENTO DE UMA 

EQUIPE ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA ATUAR 

Senhor Presidente, 

A Camara Municipal de Vereadores na sua funqao de assessoria e eu, membro desta casa, no 
exercicio regular do mandato a mim conferido, com o fundamento no Ait. 44, Inciso II da Lei Organica do 
Municipio e nos Arts. 199 a 201 do Regimento Interno, INDICO ao Executivo Municipal na Pessoa do 
Excelentissimo Senhor Prefeito de Parauapebas, Darci Jose Lermen, ouvido o plenario desta augusta casa 
que crie um Hospital de Campanha, alem do treinamento de uma equipe especializada e exclusiva para atuar 
no enfrentamento do coronavirus (covid-19). 

JUSTIFICATIVA 

Em virtude do atual cenario de calamidade mundial provocado pela pandemia, os especialistas da 
area recomentandam que os pacientes suspeitos e com diagnostico confirmado do coronavirus (covid-19) 
sejao tratados separadamente dos demais, evitando que os hospitais se transformem em ambientes de 
contagio comunitario. 

0 crescente numeros de casos suspeitos e confirmados em nosso municipio requer postura 

emergencial visando minimizar os impactos. Os hospitais de campanha apresentam-se como a alternativa 
mais eficaz para o tratamento. 
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GASINETE DO VEREADOR ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA PILHO

NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVfRUS (COVID-19). 
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A indicaçao apresentada, sugere que o hospital devera montar duas estruturas para separar os 

pacientes com quadro gripal (suspeita), uma de triagem e a outra para atendimento aos infectados 
(confirmados) pelo Coronavirus, procedendo de acordo com as recomendaçoes do Ministerio da Saude e a 
Organizaqao Mundial da Saude (OMS). 

Com o diagnostico positivo ou/e em virtude do quadro clinico do paciente ele ja na triagem sera 
encaminhado direto ao hospital de campanha para que seja orientado e se for o caso internado para o 
tratamento. 

Para maior eficiencia e no intuito de que os profissionais de saude nao funcionem como vetores de 

contaminaqao, faz-se necessario uma equipe permanente e especializada para atuar exclusivamente nesse 
hospital de campanha, pois assim nao teria contato com os demais pacientes de outras especialidades 
internados que estao em zona de risco. Alem de desenvolver melhores estrategias para assim combater com 
mais eficiencia o virus. 

0 municipio possui um predio com estrutura hospitalar que esta desativado, logo sugere a reforma 
imediada para utilizaçao. Ciente dos quarenta leitos que estarao aptos a receber pacientes nos proximos dias 
requer que o restante da estrutura desativada tenha a mesma sorte e receba as benfeitorias para atender os 
infectados. 

Em consonancia com as autoridades internacionais da area de saude, as locais comungam da ideia 
de que o hospital de campanha e a alternativa mais eficiente para evitar o contagio em ambiente hospitalar, 
visto que os pacientes internados em razao de outras patologias estao mais vulneraveis e se acometidos pela 
doença o risco de morte e majorado. 

Ciente do comprometimento e compromisso do Poder Executivo apresento a indicaçao e aguardo 
acolhimento. 

Parauapebas, 13 de abril de 2020. 

Elias Ferreira de Almeida Filho 
Vereador do PSB 
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