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ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Gabinete Veredora Carla Ayres

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Justificativa

A presente solicitação tem por objetivo destacar o Dia Mundial da Luta Contra o HIV/AIDS, que serve para
desenvolver e reforçar o esforço mundial de conscientização sobre o tema. O objetivo deste dia é estabelecer
o entrelaçamento de comunicação, promover troca de informações e experiências, criar um espírito de
tolerância social, incentivar o teste e estimular o tratamento contra o vírus do HIV. Esta data internacional é
uma das ocasiões para se falar da infecção por HIV/AIDS, de se ocupar das pessoas afetadas pelo
HIV/AIDS, de se saber mais sobre a prevenção combinada, a luta pelo fim do estigma e incentivar a
população a conhecer sua sorologia. Este dia internacional de ação coordenada contra o HIV/AIDS constitui
um evento mundial com vista a trazer visibilidade para esta pauta. Evocando as atividades de luta já em
curso e encorajando novas iniciativas, o Dia Mundial de Luta Contra a AIDS contribui para edificar uma
ação durável de combate e atingir as metas da Declaração de Paris (90/90/90). Conforme a Lei 9867/2015,
no município de Florianópolis o dia 01 de dezembro, assim como o resto do mês, denominado dezembro
vermelho, é dedicado à conscientização e combate à propagação do vírus HIV/AIDS.

Florianópolis, 26 de outubro de 2021.
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A vereadora que a este subscreve, requer de acordo com o art.71 inciso IV §3º do Regimento Interno, a
realização de Sessão Comemorativa no dia 01 de dezembro, em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a
AIDS.

