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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de Estado de Saúde, com cópia ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso, a cessão
de veículo automotor adaptado ao controle de
mosquitos por meio de aspersão de inseticida
em  bomba  termonebulizadora  (UBV)  ao
Escritório  Regional  da  Funasa de  Peixoto  de
Azevedo - MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO, decorrente do pleito formulado pelo Ilmo. Vereador Samuel José Pereira, 1º
Secretário da Câmara Municipal de Matupá - MT, a cessão de veículo automotor adaptado ao controle de
mosquitos por meio de aspersão de inseticida em bomba termonebulizadora (UBV) ao Escritório Regional da
Funasa de Peixoto de Azevedo.

JUSTIFICATIVA

É cediço que a Vigilância Sanitária e Epidemiológica compreende um conjunto de ações capaz de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da
produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde, sendo tal incumbência
competência comum e compartilhada entre todos os entes federativos.

Tal compreensão faz emergir a necessidade premente e urgente de comunhão de esforços entre União,
Estados e Municípios também e principalmente para o combate ao mosquito vetor de doenças como Dengue,
Zika e Chikungunya.

Destaca-se, outrossim, que a forma mais efetiva de controle do vetor das referidas doenças é eliminar
recipientes e proteger locais que possam acumular água parada, dificultando a reprodução do mosquito. A
despeito disso, a termonebulização (UBV) é igualmente vista como adequada a tal controle, sobretudo
quando realizada em observância a critérios rígidos, determinados pelo Ministério da Saúde.
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Em especial porquanto, em termos pragmáticos, o acesso aos imóveis em que identificados potenciais focos
de reprodução do vetor, meio mais efetivo de combate, é extremamente prejudicado, seja pela oposição ao
ingresso dos agentes sanitários pelos proprietários, seja pela ausência de qualquer responsável para permitir
a referida entrada.

Por fim, destaca-se que a cessão do veículo ao Escritório Regional da FUNASA de Peixoto de Azevedo - MT
contempla também as as cidades de Terra Nova do Norte, União do Norte, Matupá, Guarantã do Norte e
Novo Mundo.

Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos
Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a ela o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Março de 2023

 

Diego Guimarães
Deputado Estadual
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