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ESTADO DO AMAZONAS 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS 

GABINETE DO VEREADOR TIÃO TEIXEIRA 
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA 

DEMOCRATAS - DEM 
PODER LEGISLATIVO 

REQUERIMENTO nOq,5 /2020 	 Parintins-AM, 10 de junho de 2020. 

Requeiro nos termos do artigo 69 do Regimento Interno desta 
Casa Legislativa à Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde (Semsa) e Vigilância em Saúde, no sentido de solicitar mutirão de testes 
rápidos para Covid-19 nas comunidades polo do Rio Uaicurapá, Jacú, Jará e 
Mamurú, e dá outras providências. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Exposição de Motivos: (Justificativa) 
As populações ribeirinhas são vulneráveis ao contágio do novo 

coronavírus que tem avançado para a zona rural do município de Parintins. A 
notificação dos casos confirmados é muito importante para evitar a proliferação da 
doença e assim o sistema público de saúde consegue trabalhar estratégias eficazes 
de combate à pandemia da Covid-19. Por isso, sugerimos uma ação conjunta 
itinerante da equipe da SEMSA com a Vigilância em Saúde para a realização de 
testes rápidos nas comunidades rurais polos São Tomé e São Pedro do Paraíso, no 
Rio Uaicurapá, São João do Jacú, Canarinho e São São Sebastião do Jará, Terra 
Preta, Ponta Alta, Moriá, entre outras, no Rio Mamurú.A partir do diagnóstico, os 
casos positivos recebem máscaras e kit de medicamentos doados pela Prefeitura de 
Parintins para tratamento, com azitromicina, ivermectina, prednisolona e 
paracetamol. Também são promovidas orientações de educação em saúde sobre 
isolamento dos casos confirmados sintomáticos e quarentena das pessoas com 
quem tiveram contatos diretos. Diante de todo exposto, encaminhamos requerimento 
à Prefeitura de Parintins, onde esperamos contar com a aprovação dos nobres pares 
para a nossa propositura. 

S.S da Câmara Municipal de Parintins, 10 de junho de 2020. 

Recebido em tY 

Vereador Tião Teixeira (DEM) 
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