INDICAÇÃO Nº 114/2021
AUTORES: VEREADORES PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS e
HEBERSON GALTER CUSTÓDIO.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
Os
Vereadores
infra-assinados,
de
conformidade com as normas regimentais em vigor, INDICAM à Mesa Diretora
da Câmara Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José
Natan de Paula Dias, Prefeito Municipal, com cópia à senhora Daiane de Souza
Pupin, Secretária Municipal de Saúde, solicitando providências no sentido de
que seja realizada a pulverização das ruas de nossa cidade, com vistas a
combater o surto de mosquito da Dengue.
JUSTIFICATIVA
Não bastasse a epidemia do Coronavírus
COVID-19, a população aparecidense convive nos dias atuais com o aumento de
notificações de casos de dengue. As pessoas começam a sentir os sintomas da
doença, que se assemelham aos do Coronavírus, e por precaução não vai buscar
atendimento médico, o que tem levado a piora de vários pacientes, que então vão
procurar assistência médica, sendo que alguns chegam a ficar internados.
Em vista disso, entendemos que é tempo de
tomar providências para amenizar a situação, e a pulverização da ruas da cidade,
assim como era feito em anos passados, é uma medida relevante, pois irá combater
o mosquito transmissor da dengue, fazendo com que os casos diminuam
significativamente.
Da mesma forma que a pulverização contribui
para diminuir os casos, a realização de mutirão de limpeza e o trabalho de
conscientização da população, que já sabe, mas é importante relembrar, são
medidas que ajudarão no combate a proliferação do mosquito e na diminuição dos
casos de dengue.
Esperamos que nossa reivindicação seja
atendida de pronto, a bem de toda a comunidade aparecidense, que sofre com o
aumento dos casos da doença.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 05 de abril de 2021.
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