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INDICAÇÃO N° 029/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeïta Municipal que 
~ ~  ~ :„~ ~ ~~- ~ realize estudos e adote provídências visando a 

~, realização de campanha de combate ao mosquito 
~`~_-'~/ transmissor da den ue nos moldes da uela realizada 9 q 

~:«;~,~ ~~,:~ ~~ {_.~.,,R~~~N~ ~.  anualmente pela Administração Municipal de Taubaté 

AUTOR: Vereador Roberto Rivelino Felix de Abreu 

A Cidade de Taubaté realiza anualmente uma campanha de prevenção e 
combate ao mosquito transmissor da dengue e tem alcançado muito sucesso na redução 
do número de casos da doença no Munícípio. 

Segundo informações que obtive, essas campanhas procuram envolver 
diretamente a população, com palestras, distribuição de panfletos, visitas casa a casa e 
também com a operação "cata trecos", planejadas e realizadas em bairros da Cidade, após 
intensa divulgação através de carros de som. 

Essas campanhas são realizadas em toda a Cidade, mas priorizam aqueles 
bairros ou áreas específicas onde os casos da doença se apresentam de forma mais 
intensa. 

Com a situação que nossa Cidade mais uma vez atravessa, de epidemia de 
dengue, entende que seria muito importante se a Administração Municipal, através da 
Secretaria de Saúde, se planejasse para executar uma campanha semelhante àquela 
realizada pelo Município de Taubaté, com o objetivo de erradicar os criadouros do 
mosquito Aedes aegypti e as doenças por ele causadas. 

Ante o exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal que realize estudos e 
adote providências visando a realização de campanha de combate ao mosquito 
transmissor da dengue, nos moldes daquela realizada anualmente pela Administração 
Municipal de Taubaté, conforme exposto acima. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 29 de Janeiro de 2020. 
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