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REqUERENTE HERNANI MARTINS DA SITVA
REqUERIDO PREFEITO MUNICIPAL DE ANDRADINA
ASSUNTO:

Vereador Hernani da Bahia recebeu relatos de munícipes, via rede sociais do aumento de
casos de dengue nosso munícipio, de encontro com anseio de nossos munícipes o vereador
Henani da Bahia vem solicita ao executivo municipal estudos e planejamento para
elaboração de plano de combate a dengues, com dedetização de bueiros e limpezas de
bocas de lobos, nebulização em vias publicas e residências de nosso munícipio afim de
asseguro uma melhor qualidade vida aos nossos munícipes.

considerando que este vereador, recebeu reratos de moradores do
alto índice de aumento de casos de dengue, já estamos enfrentando um caos na saúde
publica pelo covidL9, temos que tomar providencias urgente para elaboração do plano
de
combate a dengue com nebulização em vias publicas e residências, com limpezas de
terrenos e calçada para que o mosquito da dengue (Aedes aegypit) não se prolifere,
podemos prevenir com politicas publicas desenvolvida para o combate da dengue,
evitando
um colapso nas rede publicas de saúde pelo autos índices de casos da dengue nesses últimos
dias em nosso munícipio.

Ante o exposto, o vereador HERNANI DA BAHIA, no uso de suas
atribuições e prerrogativas legais, vem REQUERER, na forma do Regimento lnterno, após
ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja oficiado a Exma. Sre. prefeito municipal,
solicitando do ilustre Chefe do Poder Executivo de Andradina que se digne informar a esta
Casa de Leis, através do competente setor da municipalidade, com relação se já tem
algum
plano em andamento para o combate a dengue em nosso munícipio, conforme
relatos acima
por esse vereador.
conforme segue:
a) Foram realizados estudos? eual a conclusão?

b) Há recursos em orçamento? eual a fonte?

c) Qual a previsão para execução?
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