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REQUERIMENTO Nº. 125/10 

                        Considerando que é dever do Vereador requerer providências e informações em 

favor do bem estar da população, na qual esta inserida o combate ao mosquito da dengue. 

                         Considerando, a preocupação de cidadãos de nossa comunidade, manifestada a este 

vereador, com a possível presença do mosquito da dengue em nossa cidade, em particular nas 

proximidades do Rio dos Pombos, junto a Via Dutra. 

                         Considerando que, campanhas de interesse público, são insistentemente realizadas 

pelo Poder Público, através dos meios de comunicação, de forma a sensibilizar a população para os 

cuidados necessários e indispensáveis para prevenir os criadouros do mosquito da dengue e por 

conseqüência a ocorrência de casos em nossa cidade. 

                         Considerando a importância do monitoramento, controle e combate aos focos do 

mosquito da dengue, para que não tenhamos registros de casos em nossa cidade, a exemplo de 

outras cidades da região, conforme noticias veiculadas pela imprensa regional.       

                         Pelas considerações mencionadas, requeiro a Mesa Diretora, depois de Ouvido o 

Plenário, que o EXMO SR Presidente da Câmara Municipal de Roseira, requeira a ILMA SRA 

Diretora Municipal de Saúde de Roseira, informações sobre a situação e as medidas adotadas de 

monitoramento, prevenção, combate e controle, dos focos do mosquito da dengue em nossa cidade.   

         Que se dê conhecimento por escrito ao ILMO SR Denilton, Serralheiro estabelecido 

na cidade, ao ILMO SR Diretor do Jornal “O APARECIDA”, ao ILMO SR Diretor do 

Departamento de Jornalismo da Rádio Aparecida, ao ILMO SR Diretor do Jornal “Tranca e 

Gamela”.    

Plenário Vereador João Caltabiano, 04 de Outubro de 2010. 
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