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Senhora Presidente

Nobres Vereadores

O Vereador César Rocha - DC requer nos
termos regimentais, após a aprovação em plenário, seja inserto nos anais da
Casa, MOÇÃO DE APOIO ao DD Prefeito Municipal de Valinhos, Sr. Dr.
Orestes Previtale Júnior para que empenhe esforços no sentido de
intensificar a fiscalização, referente a eventos com aglomerações, no

período da pandemia, principalmente nos finais de semana.

JUSTIFICATIVA

No último final de semana a Guarda Civil
Municipal recebeu dezenas de denúncias relatando eventos com
aglomeração, festas em residências, praças públicas, chácaras, pesqueiros e
principalmente na antiga pedreira desativada no bairro Alpinas, onde um
vídeo gravado por um morador mostra a grande quantidade de pessoas sem
o uso de máscaras e até cobrança de estacionamento no local. Além do
perigo da contaminação pelo novo coronavírus, há também o perigo
eminente de queda acidental por conta da altura e falta de proteção da
referida pedreira.
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Segundo especialistas, os reflexos sobre essas aglomerações aumenta

drasticamente o aumento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus,
consequentementeteremos UTIs lotadas e óbitos.

A medida

se mostra necessária, diante das circunstâncias decorrentes da

Pandemia do Covid-19. O descumprimento às medidas de distanciamento
social com aglomerações e festas clandestinas, facilitam a disseminação do
vírus e colocam em risco o atendimento digno às pessoas que podem vir a
precisar de leitos clínicos ou leitos de UTI, que já se encontram com taxas
de ocupação elevada.

Contando com o apoio dos Nobres Colegas
para aprovação desta, subscreve-se.

Valinhos, 20 de julho de 2020.
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CRARNIÁI

CESAR ROCHA
VEREADOR - DC
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