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Plenárioda Moju/PA, 17 de novembro  2022.

A presente solicitação atende uma reivindicação dos moradores da região do
Médio Moju, que estão sofrendo com a grande proliferação de moscas naquela
área, e que vem causando um enorme transtornos as moradores, inclusive todos
estão com receio que essa infestação possa ocasionar problemas graves de
saúde aos moradores.

Os moradores suspeitam que essa infestação pode está sendo causada pelo
plantio de Dendê que existe naquela região, sendo necessário essa confirmação
através de uma fiscalização das secretarias de Meio Ambiente, Saúde e Vigilância
Sanitária, para dar uma resposta à população e averiguar se esse problema está
sendo ocasionado pelas agrícolas do plantio de dendê.

Essa fiscalização também poderá verificar o impacto ambiental decorrente dessas
atividades, além de se ter um controle ambiental que possa propiciar uma
solução para essa proliferação de moscas naquela região.

Dessa forma, apresento o presente requerimento, esperando poder contar com o

apoio dos nobres colegas na aprovação da matéria.

Assunto: Solicita que o executivo municipal através das Secretarias

Municipais de Saúde, Meio Ambiente e Vigilância Sanitária possam

realizar uma fiscalização na região do Médio Moju, PA 252, PA 150 e

Jambuaçú, visando averiguar a questão da grande proliferação de

moscas nessas regiões.

Senhora Presidenta, Senhores(as) Vereadores(as).

Requerermos na forma regimental ouvido o douto plenário que seja encaminhada

cópia deste Requerimento ao executivo municipal, solicitando ao mesmo que

através das Secretarias Municipais de Saúde, Meio Ambiente e Vigilância

Sanitária possam realizar uma fiscalização na região do Médio Moju, PA 252, PA

150 e Jambuaçú, visando averiguar a questão da grande proliferação de moscas

nessas regiões.
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