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EEMENTA   Sollclta  aauisicao  e  distribuicao

da Vacjna contra a Febre Aftosa.

SENHOR PRESIDENTE:

Requeiro a Mesa, na forma regimental com aprova9ao do
Plenario,    para    solicitar    ao    Excelent.'ssimo    Sr.    Prefeito
Municipal,  Andie  LLliz  Comes  de Arat]jo,  que  viabilize  atrav6s
da Secretaria de Servi9os Rurais, a aquisi§ao e distribui¢ao da
Vacina contra a Febre Aftosa, com os  pequenos criadores de
bovinos do nosso municipio.

Sa]a das Sess8es da Camara Municipal de Boa Vista,
Casa "Dr. Ant6nio Pereira de A]meida",

em 07 de maio de 2020.
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Justificativa: A febre aftosa 6 uma doenga viral que provoca feridas na boca e
nas  patas  de  animais  como  bovinos,  bubalinos,  suinos,  ovinos  e  caprinos.  A
recuperagao  comega  a  ocorrer  entre  8  a  15  dias  ap6s  a  manifestagao  dos
sintomas,  Em casos mais graves os animais sofrem com a superinfecgao das
les6es, deformagao de cascos, mastites e redu9ao permanente da produ9ao de
leite,  perda de peso, doencas do mdsculo cardiaco, aborto e morte de animais
jovens.

A  aquisigao   e   a   distribuicao   da` vacina   contra   a  febre   aftosa   pela
Secretaria     Municipal     de     Servicos     Rurais     6     uma     medida     sanifaria
importantissima  para garantir a  prote9ao dos,  como tambem  e  uma forma  de
resguardar  a  satlde  do  produtor  rural  do  nosso  municipio,  evitando  que  os
mesmos se desloquem de suas propriedades para realizar a compra em outras
cidades, a exemplo de Campina Grande que atualmente apresenta mais de 90
casos  confirmados  de  Coronavrfus.  Por outro  lado,  o  nosso  municipio  estara
garantindo  a  eficacia  da  cobertura  vacinal,  contribuindo  com  que  a  Paraiba
esteja cada vez mais perto da categoria "Iivre de febre aftosa sem vacinacao".

Destacamos,  que o Mjnist6rio da Agricultura,  Pecuaria e Abastecjmento,
modificou   o  calendarjo  de  vacinagao  em   cada  estado   brasileiro  devido  a
pandemia  do  Coronavirus,  Na  Paraiba  a  primeira  etapa,  que  estabelece  a
vacinaeao de bovinos e bubalinos de todas as idades.  sera  no  mss de junho
proximo.   Ja  a  segunda  etapa,  que  estabelece  a  vacinagao  de  bovinos  e
bubalinos com idade ate 24 meses, ocorre no mss de novembro.

Diante   do   exposto  acima,   espero   contar  com   a  compreensao  dos
colegas  vereadores  para  a  sua  aprovagao  e,  que  este  requerimento  possa
sensibilizar o Sr. Prefeito para que o mesmo seja colocado em pratica e atenda
ao homem do campo.

Sa]a das Sess@es da Camara Municipal de Boa Vista,
Casa "Dr. Ant6njo Pereira de A]meida",

em 07 de maio de 2020.
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