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N° 
	

APROVAM 

1 1 NOV. 2014  

REQUERIMENTO N.°: 2273 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES AO PREFEITO 
SOBRE PLANO DE AÇÃO PARA COMBATE 
DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E AS 

, DOENÇAS DA DENGUE E CHIKUNGUNYA, 
PARA O FINAL DO ANO DE 2014 E INICIO 
DO ANO 2015. 

, Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da 
Lei Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, ao 
Prefeito exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre 
os requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos. 

Considerando que 	art. 34, inciso IV, da Lei 
Orgânica de Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, 
exercer, com o auxilio do Tribunal de Contas ou Órgão estadual competente, a 
fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

Considerando que 	art. 4°, incisos VII, da Lei 
Orgânica do Município de Sorocaba informa que Compete ao Município prestar, com a 
cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde 
da população 

Considerando que 	art. 129 da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba informa que a saúde é direito de todos os munícipes e dever do 
Poder Público, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
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Considerando que nas últimas semanas o Brasil 

N° assistiu a instalação de uma epidemia na cidade de Feira de Santana, Bahia, com mais 
de 400 casos confumados i  de febre chikungunya. 

Considerando que no Brasil, já há 15 Estados 
federativos com caso positivo de febre chikungunya. 

Considerando que o epidemiologista Marcos 
Boulos da USP informa que a febre chikungunya e a dengue são ameaças reais de 
epidemia para todo o país2, sendo que o Ministério da Saúde revelou que 44% dos 1.453 
municípios estão em situação de alerta ou risco para dengue e febre chikungunya. 

Considerando que este Vereador já elaborou um 
requerimento (REQ n 1940/14) a respeito do controle do mosquito Aedes aegypti, no di 
26 de setembro de 2014, e até agora não foi respondido. 

Considerando que, apesar da febre chikungunya 
nãO ser uma doença com alta taxa de mortalidade, muitos dos pacientes ficam 
debilitados por muito tempo e precisam de várias sessões de fisioterapia para ,seu 
restabelecimento, sendo estas sessões, no dia de -  hoje, é muita disputada na rede pública 
de saúde. 

. 
. 

. 	- 	Considerando que passado .o outono e inverno  
2014, com grande período de seca, ainda assim, houve vários casos dengue no 
Município,  

- 

RE(UEIRO,. à Mesa, ouvido o Plenário, seja 
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o gize 
se segue: 

'. 	 1) 	Qual o plano de ação da Municipalidade  
para o combate dos focos do - mosquito Aedes aegypti para o ano 2015? Favor 
especificar detalhadamente.  

. 
2) A Municipalidade traçou novas estratégias 

para convencer e engajar a população, a combater os criadouros dos mosquitos? Se 
positivo, qual vai Ser? Se negativo, por quê? 

3) Qual o percentual entre casas visitadas pelo 
controle epidemiológico e o encontro de criadouros do mosquito Aedes Aegypti? Quais 
os bairros que apareceram criadouros? Qual a providência tomada pela Municipalidade? 
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FONTE: Revista Época, 10/11/2014, página 79. 
2  FONTE: Revista Época, 10/11/2014, página 80. 
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4) Considerando que os pacientes que já 

N° tiveram dengue não estão nem menos, nem mais,, vulneráveis ao chikungunya. 
Considerando que os sintomas são parecidos entre o dengue •e a febre chikungunya, 
ambos sendo transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, pergunta: a Municipalidade já 
dispõe , de kits para diagnosticar. e.  diferenciar as doenças, -  de exames 
laboratoriais? Se negativo, por quê? Se negativo, como que a Municipalidade pretende 
diagnosticar a doença febre chikungunya? Se positivo, quantos kits a municipalidade 
dispões? Se positivo, os funcionários responsáveis pela análise laboratoriais já foram 
treinados? 

5) Os servidores municipais da- saúde pública 
já foram treinados e orientados a respeito da febre chikungunya? Se positivo, como ç 
quando foi feito. Se negativo' , qual a razão? 

A Municipalidade tem alguma estratégia 
imediata para orientar a população sobre a febre chikungunya, dado o avanço da 
doença? Se positivo, como e quando será feito. Se negativo, qual a razão? 

S/S, 10 de novem I,  o de 014. 
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Fern: ndo Dini 
V reador 
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