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REQUERIMENTO Nº 352/18 

 

 

CONSIDERANDO que, todos os dias, somos surpreendidos com relatos de aparecimento de 

escorpiões por nossa cidade, onde infelizmente, muitas pessoas acabam sendo picadas por eles;  

 

CONSIDERANDO que, essa situação não é novidade; pois, há um bom tempo tem sido notado 

o aparecimento desse animal, o que deveria ser monitorado pelo setor competente da Prefeitura; 

 

CONSIDERANDO que, com o aumento da proliferação desse animal, medidas imediatas 

devem ser tomadas, a fim de alertar a população, e, coibir ainda mais a proliferação;  

 

CONSIDERANDO que, diante desse cenário calamitoso, uma situação nos chama bastante 

atenção, gerando preocupação: os alunos da rede pública de ensino, pois, sabemos que, muitas 

creches e escolas possuem áreas verdes, e, em muitos casos, estão localizadas próximas a áreas 

de descarte irregulares, áreas verdes etc.; 

 

CONSIDERANDO que, obviamente, creches e escolas possuem um grande número de 

concentração de estudantes, o que dificulta, às vezes, o monitoramento, em caso de aparecimento 

de algum animal dessa espécie; 

 

CONSIDERANDO que, crianças são inocentes e podem não se atentarem aos riscos ao se 

depararem com animais dessa espécie, fato que, nos preocupa muito e nos motiva para a 

realização de questionamentos. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, que se oficie 

ao Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) O Senhor Prefeito tem conhecimento do aumento excessivo de aparecimento de escorpiões 

pela cidade, bem como, dos riscos que trazem à saúde da população? 

 

b) A Prefeitura tem planos para criação de uma campanha de combate à proliferação de 

escorpiões na cidade? 

 

c) No tocante às unidades de ensino da rede pública, a Prefeitura pretende providenciar a 

limpeza dos entornos das escolas e creches, para evitar a proliferação nesses locais? 

 

d) A Prefeitura irá providenciar a dedetização das escolas e creches, objetivando coibir o 

aparecimento de escorpiões nos referidos locais?  

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 18 de dezembro de 2018. 
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