REQUERIMENTO N.º.................../2020

Senhor Presidente,

O vereador que este subscreve, requer, na forma regimental, que
seja convidada no âmbito da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Informática desta Casa Legislativa o Grupo Covid-19SC/Brasil da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) com o
objetivo de expor o comportamento desta pandemia no Estado de
Santa Catarina e no nosso município de Florianópolis.

Justificativa

Nesse momento em que o isolamento é um dos pilares para o
combate para a COVID19, este requerimento se justifica plenamente
por ter em conta que a urgente necessidade desta Câmara Municipal
ter ciência e se apropriar de forma científico-técnica dos estudos a
respeito do comportamento do novo coronavirus, para que se
complementem os estudos e monitoramento que vem fazendo a
Secretaria Municipal da Saúde desta pandemia, através de sua
Vigilância Epidemiológica, cuja médica deste setor este vereador já
entrevistou em live, ajudando a divulgar o trabalho de monitoramento
em curso da SMS.
Sabemos que os estudos do coronavirus têm se desenvolvido muito
recentemente e a ciência neste campo vem construindo parâmetros
de controle, de forma que se consiga traduzir com fidelidade o
comportamento real desta pandemia. A UFSC trabalhando nesta
direção, em suas várias áreas e grupos de pesquisa, neste caso,
envolvendo o MIP do CCB (Centro de Ciências Biológicas), e seria
de enorme importância que o Grupo Covid-19-SC/Brasil expusesse
o que divulgou há duas semanas em primeira mão. Com isto, esta
Casa Legislativa subsidiará a Prefeitura em seu combate à pandemia
e fará cumprir o seu papel de utilidade pública de informação à
população sobre a situação desta crise sanitária, entendendo que

cada vez mais há uma interdependência do contagio desta pandemia
pelo estado e na nossa região metropolitana, para a qual os nossos
prefeitos devem atuar de forma integrada e consorciada.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2020.

Prof. Lino F. B Peres
Vereador (PT)

