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INDICO à Mesa, observadas às normas regimentais e após ouvido o Colendo Plenário,
seja encaminhado expediente deste Poder ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, Reinaldo Azambuja, com cópia ao Secretário de Estado de Saúde, Nelson
Barbosa Tavares, solicitando a aquisição de um novo veículo pick-up para atender as
necessidades do DECOE - Departamento de Controle de Endemias do Município de
Itaporã/MS. A presente proposição tem base em pedido da Câmara Municipal de
Itaporã, exposto na Indicação nº 094/2016, de autoria do Vereador Valdomiro de
Freitas, cuja cópia segue anexa. Justificativa abaixo.

Plenário das Deliberações, 18 de outubro de 2016.

Deputado FELIPE ORRO - PSDB
JUSTIFICATIVA
Certamente, as epidemias e endemias tem raizes históricas e sociais, cujos principais
determinantes são as precárias condições de vida da população, as formas de
ocupação do espaço e a falta de acesso aos serviços e equipamentos urbanos. Porém,
o papel das instituições de saúde no controle das doenças epidêmicas é de grande
impacto e relevância.
As atividades do Departamento de Controle de Endemias, através de seus agentes,são
fundamentais para prevenir e controlar doenças como a dengue, chagas, leishmaniose
e malária
Contudo, a vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos
comerciais para buscar focos endêmicos, requer a utilização de um veículo tipo pick
up, sendo que o veículo atual, que serve de suporte para o DECOE de Itaporã, é muito
antigo, necessitando de urgente substituição.
Não se pode olvidar que, assim como os agentes comunitários de saúde, os Agentes
de Controle de Endemias trabalham em contato direto com a população e esse é um
dos fatores mais importantes para garantir o sucesso do trabalho e a obtenção de
resultados positivos.
Assim justificado, espera-se o atendimento da presente proposição.
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