INDICAÇÃO Nº 88/2018
AUTOR: VEREADOR MOYSES CHAMA DE CARVALHO.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade com
as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que
encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Robson Samara Rodrigues de
Almeida, Prefeito Municipal, com cópia à Secretaria Municipal Saúde, à Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e à Secretaria Municipal de
Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, solicitando a realização de ações
integradas, visando orientar e prevenir acidentes com picadas de animais
peçonhentos, conforme Lei Municipal nº 1567, de 13 de dezembro de 2017, que
“Dispõe sobre a instituição da Semana Pietra de combate a picada de animais
peçonhentos e dá outras providências”.
JUSTIFICATIVA
Tendo em vista a preocupação da população
aparecidense, bem como a ocorrência de acidentes com vítima fatal por picada de
animais peçonhentos, mais precisamente por escorpião, fui autor de projeto de lei
aprovado nesta Casa de Leis, que “dispõe sobre a instituição da Semana Pietra de
combate a picada de animais peçonhentos e dá outras providências”, (Lei Nº
1567/2017), cujas ações deverão ocorrer anualmente na última semana do mês de
outubro.
Aludida lei, em seu artigo 2º reza que durante
referida semana o Poder Executivo Municipal realizará ações integradas por intermédio
da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esporte e da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, visando
orientar e prevenir acidentes com picadas de animais peçonhentos.
Por considerar que estamos adentrando uma época
do ano em que o calor aumenta, a ocorrência das chuvas são mais frequentes e que em
razão disso o surgimento destes animais cresce especialmente de escorpiões, sendo que
nas redes sociais já estão sendo veiculadas reclamações com referência a este assunto,
pois existem locais em que são encontrados escorpiões todos os dias e as famílias estão
assustadas com este fato, principalmente pelas crianças, é que estou encaminhando esta
indicação, para que providências sejam tomadas visando o cumprimento da lei
mencionada, com a orientação e prevenção por parte de todos.
Entendo que o Poder Executivo deve investir em
programas que auxiliem a população em geral, através das Secretarias mencionadas,
com o trabalho de orientação e prevenção nas escolas com os alunos, intensificação do
trabalho dos agentes de saúde, realização de mutirões de limpeza, enfim, usar de todos
os meios possíveis que possam eliminar os animais peçonhentos e contribuir para que
não haja mais vítimas em nosso município.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 24 de setembro de 2018.
MOYSES CHAMA DE CARVALHO
VEREADOR

