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À SUA EXCELÊNCIA SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
CAMILO SOBREIRA DE SANTANA

SOLICITAÇÃO
URGENTES
ABERTURA

PARA ADOÇÃO DE
PROVIDÊNCIAS PARA

IMEDIATA DO HOSPITAL
REGIONAL VALE DO JAGUARIBE, EM
LIMOEIRO DO NORTE/CE,

A Câmara Municipal de limoeiro do Norte/CE, Capitaneada

por seu presidente, o Sr. Heraldo de Holanda Guimarães, fortalecido por seus

pares abaixo firmados, vêm, com amparo regimental e por força do clamor

social, se dirigir respeitosamente ao Chefe do Poder Executivo Estadual, o Sr.

Camilo Sobreira de Santana, para os fins de apresentar e requerer o que segue.

Inicialmente, cumpre registrar nosso reconhecimento pelos

esforços no combate a Pandemia da Covid-19, fazendo do nosso Ceará uma

referência combatente exemplar por todos os esforços empreendidos,.

destacando-se a abertura de milhares de leitos para o tratamento da doença e,

paralelamente, o engajamento nas mobilizações para fins de aquisições de

imunizantes visando acelerar o processo de controle da doença e o retorno

seguro de todas as atividades sociais. r~Jl "DO EMSU·S/,)
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R[f~lIZADA AOS

I 2 9 ABR. 2021

lJ?ua Cef. 9t1a{veira 2266, Centro - CJ>jftJ3X(88) 423-4140/ 'F)IX (88) 3423-3006/ (j)I (88) 3423-4078
C:J{CJ>]01.836.913/0001-05 - C~CJ>:62.930-000 CÂMARA M. Llrví. DO NORTE



Estado do Ceará ,
Câmara 9vlunicipaf de Limoeiro doNone
Legislando com compromisso e determinação.

Ainda diante de tão significativas ações e da distribuição

constante de vacinas para nossa população, é preciso reconhecer que mais

medidas devem ser implementadas, visto que o negacionismo, a demora na

aquisição de imunizantes e as constantes reprogramações no cronograma de

vacinação estão, juntos, a produzir efeitos negativos no combate a pandemia,

nos revelando possibilidades reais de uma 3ª (terceira) onda.

Neste contexto, senhor Governador, é que vimos diante de

Vossa Excelência requerer que sejam adotadas providências para abertura

imediata do Hospital Regional Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, qual já

oferece plenas condições de abertura, senão em sua totalidade, pelo menos em

alas destinadas ao tratamento da Covid-19.

Referido drama permanece latente em nosso Estado e o

Hospital Regional Vale do Jaguaribe deve ser mais um equipamento a ser

inserido no plano de enfrentamento, refletindo para a população ainda mais

segurança e zelo com a nossa saúde.

Na certeza da costumeira atenção, registramos nossos

melhores votos ao passo que aguardamos urgentes providências para o

atendimento da solicitação.

Atenciosamente,

Her

12 Vice-Presidente
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2° Vice-Presidente 28 Secretária

Ângela Maria Pereira da Silva

JOAMF 'deose nmatea erreira a osta

a Mendes

mingos Eduardo Bezerra Lins Márcio Michael do Nascimento Farias

Flauber Lima Honorato
P. P. ~ rr& (k, tt1kt.

Rubem Sergio de Araújo
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