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INDICAÇÃO Nº 942/2017 
 

 
INDICAÇÃO 

 
  

 
Indico à Mesa Diretora na forma regimental, em vigor, que seja solicitado ao Prefeito 

Municipal de Macuco Sr. Bruno Alves Boaretto que providencie junto a Secretaria de 
Saúde e Combate às Drogas que se inicie uma Campanha de prevenção contra a 
DENGUE em nosso Município. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A dengue é uma doença cujo período de maior transmissão coincide com o verão. 
Isto devido aos fatores climáticos favoráveis a proliferação de seu vetor,  Aedes aegypti. 

Com a chegada do verão; a probabilidade de  o índice da dengue ser ainda maior é 
fato; visto que é preciso estar atento para não deixar nenhuma oportunidade para o vetor 
se proliferar, como por exemplo, substituir a água dos pratos dos vasos de planta por 
areia, deixar a caixa d´água tampada, cobrir os grandes reservatórios de água, como as 
piscinas e remover do ambiente todo material que possa acumular água (garrafas pet, 
latas, pneus). 

Indico que seja feito uma Campanha de Prevenção em conjunto com os Profissionais 
da Saúde, comunidade, Escolas,  Igrejas e todos que queiram se envolver nessa causa 
tão nobre que é a conscientização sobre os riscos de se adquirir a doença. 

Prevenir é a melhor forma de evitar a dengue, zika e chikungunya. A maior parte dos 
focos do mosquito está nos domicílios, assim as medidas preventivas envolvem o nosso 
quintal e também os dos vizinhos. 

Todos, juntamente com a Vigilância Sanitária ou Agentes de Saúde devem 
promover e proteger a saúde da população e serem capazes de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, e da prestação de serviços de interesse da saúde, saindo e divulgando uma 
série de fatores que favorecem a espécie e fazem com que o combate ao inseto seja um 
desafio para todos que sofrem com as doenças por ele transmitidas. 

 

 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 06 de setembro de 2017. 
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