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REQUERIMENTO Nº. 06/2011. 
 
 

Autor: Eder Lima Moreira 
 
Ao Exmo. Sr. Elder Louro de Souza 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo 
Ref.: SOLICITAÇÃO 
 
O vereador que abaixo subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja 

encaminhadoofício de solicitação ao Executivo Municipal criação de um Comitê Permanente de 

Combate aDengue, indicando um endereço fixo e uma linha telefônica para funcionar como 

Disque Denúncia,possibilitando à população denunciar possíveis locais com iminência de foco 

de dengue. Tal Comitêdeverá ter respaldo do Ministério Público, bem como da Polícia Militar – 

que darão o aparato legalà ação, caso haja empecilho de moradores impedindo a ação dos 

agentes. 

 

JUSTIFICATIVA 
Procurado por cidadãos rionovenses com vontade de contribuir para a guerra contra a Dengue 

tiveacesso a esta idéia da criação do Comitê Permanente de Combate a Dengue. Cumprindo o 

papel derepresentante da população, encaminho está solicitação que creio não ferir nenhum 

critério legal e ainda pretende ampliar a força da sociedade neste combate. 

Solicito o encaminhamento do mesmo ao Ministério Público e à Política Militar, tendo em vista 

queoutro relato que recebi ao visitar alguns bairros foi que algumas pessoas não permitiram a 

entradados agentes. 

Esta proposta surge em um momento crítico e, logicamente, com a epidemia já evidenciada, 

masnão tem o intuito de tornar ainda mais polêmico e fato e sim criar mais um instrumento de 

atuaçãoda Secretaria Municipal de Saúde juntamente com a comunidade em Geral. 

Certo do atendimento a esta solicitação pelo executivo e contando com a aprovação de 

todos,agradeço. 

 
 
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 09 de fevereiro de 2011. 
Eder Lima Moreira 
Vereador Proponente 
  


