
 

ESTADO DO PARANÁ 

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 003/2015 

 

Ilustríssimo Senhor 

ANDERSON DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Rio Bonito do Iguaçu - PR 

 

Os Vereadores que o presente subscrevem no uso de suas atribuições legais, 

regimentalmente solicitam a Vossa Excelência, seja enviado ofício ao Sr. Prefeito Municipal,  para 
que de acordo com o artigo 90 Inciso X da Lei Orgânica Municipal, seja prestado no prazo de 30 

(trinta) dias as seguintes informações: 

 

I – Quais ações estão sendo feitas em relação ao monitoramento, prevenção e 

combate a dengue no Município de Rio Bonito do Iguaçu? 

 

II – Quais as regiões (cidade e interior do Município) que são desenvolvidas as 

ações de combate a dengue? 

 

III – Seja encaminhado a esta Casa de Leis, relatório de focos do mosquito 

“Aedes Aegypti”, transmissor da dengue, no Município de Rio Bonito do 

Iguaçu (relatório este fornecido pela 5ª Regional de Saúde). 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 
Justifica-se tal pedido considerando que a mídia nacional vem dando ênfase ao 

problema que mais uma vez vem fazendo um grande número de vitimas no país, pois, é no verão 

que o mosquito transmissor encontra excelentes condições de reprodução, uma vez que, nesta época 

do ano, as temperaturas altas e o alto índice de chuvas, aumentam e melhoram o habitat ideal para a 
reprodução do Aedes Aegypti. 

É possível observar que os municípios circunvizinhos estão desenvolvendo 

programas e ações de combate e controle a dengue, e nós vereadores, na qualidade de 
representantes legítimos do povo e considerando que nos é assegurado o direito de fiscalizar, temos 

o dever de nos preocupar com as políticas públicas de saúde, especialmente neste caso de combate 

ao vetor e as medidas prioritárias que estão sendo adotadas para combater e controlar o problema. 

 
Esperamos aprovação unânime dos nobres pares. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu/PR, 06 de março 
de 2015. 

 

Vereadores  
 

 

JOÃO LAERTE BOVINO  

 
 

IRINEU FERREIRA CAMILO 

 
 

NELÇO BORTOLUZZI 


