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REPRESENTAÇÃO Nº 12/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Apresento, nos termos do artigo 136, do Regimento Interno, a presente
Representação, a ser encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR DEPUTADO
FEDERAL FREDERICO BORGES DA COSTA, para liberação de emenda parlamentar com
vistas  à aquisição de testes para a COVID-19, visto o crescente número de casos no município
de Carandaí. Conforme pode ser observado nos boletins epidemiológicos, divulgados
diariamente, nota-se um aumento expressivo em pouco intervalo de tempo, considerando, ainda,
a população da cidade. 

Conforme dados da OMS, países que lidaram pela primeira vez com a pandemia
como Japão, Nova Zelâdia, Uruguai e Cuba, obtiveram sucesso no controle da doença com
testagem nas áreas com maior surto do novo coronavírus (nos bairros onde houve maior
incidência de testes positivos), criação de mapa de rastreamento dos infectados e seus contatos e
condições para que a pessoa, familiares ou vizinhos permaneçam em casa, com o devido amparo
pelas autoridades públicas, como o abastecimento de alimento, medicamento e outras
necessidade básicas. 

É sabido que somente a testagem não é suficiente para o controle da doença,
entretanto, os fatores acima expostos, contribuem para que as pessoas permaneçam em
isolamento com segurança, assim como as pessoas que tiveram contato e, desta forma, evitem
contaminar outras pessoas.

Destaca-se a importância do pedido pois o município carece de recursos mais
intensos, caso um paciente testado positivo necessite do uso de respirador, fazendo com que seja
necessário o deslocamento para o município vizinho, enquanto ainda existirem vagas disponíveis
para atendimento.

Diante do exposto, solicito a acolhida necessária para o atendimento, tão essencial
no cenário atual que a cidade e o país vivem.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 22 de julho de 2020.

Maria Imaculada Wamser
VereadorA


