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REQUERIMENTO nº. 16/2011  
  

Plenário “Messias Lopes”: Rio Novo, 02 de março de 2011.  
  

Ao EXMO. Sr. Presidente da Câmara de Rio Novo 

Elder Louro de Souza  

REF.: VOTO DE CONGRATULAÇÃO  

                                                    Os vereadores que este subscrevem requerem que, após 
tramitação em plenário, seja encaminhado VOTO DE CONGRATULAÇÃO, conforme § 2º, Resolução 
Nº 44, Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Novo, inciso VII, a todos os fuzileiros navais, da 
Esquadra de Fuzileiros de Navais da Marinha do Brasil, que estiveram aqui no período de combate à 
epidemia de dengue.  
                                                          JUSTIFICATIVAS: 

Todos sabemos que qualquer ajuda seria importante para o combate à epidemia de dengue que assolou 
nosso município. Somar esforços aos funcionários da epidemiologia e à estrutura da secretaria de saúde 
do município era, e ainda é, uma questão de obrigatoriedade de quem realmente acredita na vitória 
diante das dificuldades. Por isso e além disso, a analogia que melhor se encaixou, e ainda encaixa, neste 
instante é sem dúvida de uma “guerra” a ser travada por todos.  

Os fuzileiros, rionovenses, deram exemplo de cidadania e mostraram o porquê de serem nossos grandes 
representantes frente às forças armadas do Brasil. Eles enfrentaram o problema com zelo e com ações 
de força, pois passaram nas casa, subiram em telhados, participaram de curso rápido de formação e 
integraram um Grupo de Combate à Dengue. Há de se destacar que alguns deles estavam de férias e 
outros, no trabalho, acabaram pegando dengue, e mesmo assim não se entregaram, continuaram a 
“luta” por Rio Novo.  

Por tudo isso, e pelo que pode ser observado pela população em geral é que encaminhamos esse pedido 
de Voto de Congratulação, que sabemos ser um mero agradecimento, mas que queremos transformar 
em um marco de reconhecimento pelo amor dos fuzileiros navais rionovenses pela nossa terra.  

Nada mais havendo para o momento, contamos com a aprovação de todos e despedimo-nos com estima 
e consideração.   
  

Guilherme Costa de Castro 

Vereador Proponente  

Eder Lima Moreira 

Vereador Proponente 

  


