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REQUERIMENTO N.°: 1230 

Despacho 

(PRESIDENTE) 

14 JUN, 2018 
Em 

a(e&ccaÁa 
Estado de São Paulo 

 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE O PLANO DE COMBATE AO 
MOSQUITO AEDES AEGYPTI. 

Considerando que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, art. 61, incisos II e XXIV, 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 a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, art. 34, inciso IV, dispõe que compete à Câmara Municipal, 
privativamente, exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas ou órgão estadual 
competente, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
do Município; 

Considerando que o direito à informação está 
incluído nos direitos fundamentais de segunda dimensão, denominados de 
direitos sociais, econômicos e culturais. Esses direitos impõem ao Estado 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) uma operação prestacional, 
voltada para a satisfação das carências da coletividade; 

Considerando que ainda distante da iminência do 
verão, dados do LIRAa (Levantamento Rápido de índices de Infestação pelo 
Aedes aegypti), do Ministério da Saúde, apontam índices de alerta em 
Sorocaba de 3,8% - maior que 4% é considerado de risco; 

Considerando, ainda de acordo com a LIRAa, que 
os bairros Brigadeiro Tobias, Aparecidinha, Cajuru, Éden, Sabiá, Cerrado, 
Márcia Mendes, Jardim Simus, Sorocaba 1 e Wanel Ville, já estão com índice 
maior que 4%; 
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Considerando que ao Jornal Cruzeiro do Sul, na 
sua edição de 12 de junho de 2018, a Secretaria Municipal de Saúde teria 
realizado uma nova medição em abril, com 349 imóveis vistoriados, chegando 
a um índice menor, de 1,9%. 

Considerando que somente a região Leste teve 
registrado o índice como satisfatório segundo os mesmos dados divulgados 
pela Secretaria Municipal de Saúde ao Jornal Cruzeiro do Sul; 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja 
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando informar o 
que segue: 

1) a atual administração, por meio dos órgãos 
responsáveis, está realizando campanhas de prevenção e conscientização 
contra os possíveis criadouros e focos do mosquito Aedes aegypti? 

a) quais locais já receberam a visita dos 	Á 
orientadores? 

b) essas ações serão intensificadas a partir da 
divulgação desses dados da LIRAa, visando a prevenção da proliferação do 
mosquito Aedes aegypti? Quando e de que forma? 

c) essas ações também serão realizadas durante 
todo o período crítico, ou seja, de janeiro até maio? 

d) em caso negativo, por quê? 

2) A atual administração pode informar se pretende 
realizar arrastões pela cidade, visitando imóveis para identificação de possíveis 
criadouros do mosquito vetor, bem como realizar o programa "Cata-treco", 
como forma preventiva, evitando que materiais inservíveis existentes dentro 
das residências e de estabelecimentos virem foco do mosquito, ou acabem 
descartados em locais impróprios? 

Em caso positivo: 

a) em que datas e locais? 

rA 

b) essas operações serão intensificadas a partir da 
divulgação desses dados da LIRAa, visando a prevenção da proliferação do 
mosquito Aedes aegypti? Quando e de que forma? 
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c) essas operações também serão realizadas 
durante todo o período crítico (janeiro a maio)? 

Em caso negativo, por quê? 

3) Quais setores da administração municipal 
estão/serão mobilizados para ações de combate ao mosquito Aedes aegypti? 

4) Quantos servidores estão/serão envolvidos 
nessas ações e quais suas competências? 

5) Com relação aos pontos de descarte de 
inservíveis 	existentes na cidade, possíveis criadouros do mosquito Aedes 
Aegypti, pergunto: 

a) como está sendo realizada a fiscalização dos 
mesmos? 

b) essa fiscalização será intensificada a partir da 
divulgação desses dados da LIRAa, visando a prevenção da proliferação do 
mosquito Aedes aegypti e perdurará por todo o período crítico (janeiro a maio)? 

Em caso negativo, por quê? 

6) Perante um possível agravamento no registro de 
casos de Zika Vírus, Dengue ou Chikungunya em nosso município, a atual 
administração municipal está preparada para efetuar os exames necessários e 
prestar o devido tratamento aos pacientes? 

Em caso positivo, como e onde serão realizados os 
atendimentos? 

Em caso negativo, por quê? 

7) Divulgar os últimos dados coletados pela 
Secretaria Municipal de Saúde em relação aos índices larvários no município e 
quando será realizada a próxima vistoria. 

S/S, 12 de junho de 2018. 

Fernando Dini 
Vereador - MDB 


