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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora, observada as disposições
regimentais e, após ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Vander Luis dos Santos Loubet, com cópia aos
senadores Delcídio do Amaral Gomez, Ruben Figueiró e Waldemir Moka, solicitando uma
viatura camionete para a FUNASA - Fundação Nacional de Saúde de Itaporã-MS para atuar
no combate a dengue, fazendo o chamado "fumacê" na cidade e distritos, consoante o
solicitado pelo Vereador Waldomiro de Freitas (PRB). x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário dep. Júlio Maia, 26 de março de 2013.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado Estadual FELIPE ORRO - PDTx

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAtuar no combate a dengue, eliminando os focos de
mosquitos Aedes Aegypti é de suma importância para a saúde da população.x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBoletim divulgado pelo Ministério da Saúde em 25 de
fevereiro de 2013 aponta 204.650 casos de dengue no país, somente no período
compreendido entre 1º de janeiro e 16 de fevereiro do corrente ano, contra 70.489 do mesmo
período do ano passado. Segundo o estudo, oito estados - Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso e Espírito Santo - concentram
173.072 notificações, que equivalem a 84,6% do total.x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDo ponto de vista da incidência, que compara os casos de
dengue com a população do estado, Mato Grosso do Sul também se encontra entre os
10 com os maiores índices (Rondônia, Acre, Amazonas, Tocantins, Minas Gerais, Espírito
Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás).x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXImportante destacar que o Ministério da Saúde anunciou em
março deste ano que vai repassar R$ 173,2 milhões para todos os municípios brasileiros
investirem no combate à dengue. Serão R$ 143,6 milhões repassados para as secretarias
municipais e R$ 29,7 milhões para as secretarias de saúde estaduais.x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDesta forma merece atendimento o pedido, em caráter
prioritário e emergencial, visto tratar-se da saúde da comunidade local.x
x
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