INDICAÇÃO Nº 19/2020
AUTOR: VEREADOR JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
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 Márcio Fernandes, Deputado Estadual, solicitando a
destinação de emenda parlamentar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
para atender a saúde pública do município de Aparecida do Taboado, mais
precisamente para atender ações de combate ao Coronavírus (COVID-19), com
a aquisição de Respirador de Ar, EPIs e insumos hospitalar.
JUSTIFICATIVA
No mês de julho de 2019, encaminhei a Vossa Excelência, a Indicação nº
19/2019, solicitando a destinação de emenda parlamentar no valor de R$100.000,00
(cem mil reais) para a aquisição de um veículo Castramóvel, com o objetivo do
controle populacional de animais de rua em Aparecida do Taboado.
Com a mudança radical do cenário em todo o mundo, em razão da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), as atenções foram voltadas para a tomada de
medidas objetivando o combate a essa temível doença, que faz suas vítimas todos os
dias.
Nossa preocupação cresce ao levarmos em conta a estrutura deficiente no
setor da saúde pública em nossa cidade. Temos assistido o comprometimento dos
responsáveis pela área da saúde em se precaver para que o pior não aconteça aqui,
haja vista que não temos o suporte necessário.
Neste contexto, entendo que a emenda solicitada no ano passado para a
aquisição de castramóvel deverá ser destinada para as medidas objetivando o controle
do contágio comunitário, que ocorre após a confirmação dos primeiros
casos. Sabemos que todos os recursos são de extrema relevância neste momento e
poderão fazer a diferença no momento em que a crise se instalar de vez com a
contaminação em nosso Município, com a aquisição de Respirador de Ar, EPIs e
insumos hospitalar.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado - MS, 06
de abril de 2020.
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
VEREADOR

