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REQUERIMENTO Nº. 15/2016.

Autor: Eder Lima Moreira

Ao Exmo. Sr. Sebastião José Esperança
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo

Ref.: Indicação

O vereador que abaixo subscreve requer à Mesa Diretora que, após apreciação do plenário, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal indicando as seguintes ações referentes ao Combate do 
mosquito aedes aegypti:

1 - Criação do “Canal Permanente de Combate ao Aedes”: disponibilizando instrumentos 
(telefone, e-mail, whasApp, facebook, link em site oficial etc.) como um “Aedes Denúncia”, 
dando mais um instrumento para a população ajudar no combate à Dengue, denunciando 
focos;
 
2- Criação do Selo "Aqui não tem foco do Aedes!": seria uma “premiação simbólica” para 
os moradores que tivessem sua casa vistoriada pelos agentes epidemiológicos e fosse 
constatada a ausência de foco do mosquito. Ali, em lugar visível, será fixado o Selo! Trata-
se de uma marca de cidadania comprovada determinando o munícipe ou a instituição 
modelo no combate ao mosquito.  

JUSTIFICATIVA

Estas indicações visam somar esforços ao que os agentes epidemiológicos da cidade têm feito 
com responsabilidade e dedicação! O Comitê supracitado alia a agilidade das redes sociais e  
internet ao anseio da população de contribuir com essa guerra denunciando determinados locais 
propícios de se tornarem focos. E o Selo, além do já descrito, é uma forma de o cidadão alertar 
os amigos e vizinhos, pois estes viriam o Selo fixado na casa do outro, na forma de adesivo, e  
passariam a cuidar de suas casas para que pudesse recebê-lo também.

Por tudo isso, conto com a aprovação dos nobres edis e a posterior concretização por parte do 
Executivo Municipal.

Sala das Sessões “Messias Lopes”, 24 de fevereiro de 2016.

Eder Lima Moreira
Vereador Proponente

https://www.google.com.br/search?q=aedes+aegypti&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjVgbLNoJHLAhWCxpAKHbAsCTgQvwUIGigA

